
ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 

Letos již pošesté se v ZŠ Štěrboholy uskuteční Adventní zastavení. Velmi dobře si pamatuji myšlenku 

jeho vzniku a stejně tak si i pamatuji, jak obtížně jsme pro tuto myšlenku hledali ten pravý název. 

Návrhů bylo mnoho, ale pořád to tak nějak nebylo ono až do chvíle, kdy zaznělo „Adventní 

zastavení“. Ano, právě tato dvě slova vystihují naprosto přesně podstatu této akce. Slovo Adventní 

má připomenout dobu Adventu. Dobu, kdy se blíží dětmi tolik milované Vánoce, dobu jejich příprav a 

očekávání. Slovo zastavení pak mělo vyjádřit myšlenku alespoň na malou chvíli přestat spěchat, 

alespoň na chviličku se zastavit.  

Adventní zastavení se každoročně koná venku v areálu školního hřiště. Jeden rok bylo téměř deset 

stupňů pod nulou a ozvučovací technika byla tak trochu proti této teplotě. Jiný rok zase sněžilo tak, 

že prokřehlí hudebníci museli být schováni pod deštníky, aby nedošlo k poškození jejich hudebních 

nástrojů. Počasí je tudíž nedílnou součástí celé akce, a tak i proto byly od samého počátku ve scénáři 

Adventního zastavení pouze dva hlavní body. Tím prvním je jedna píseň v podání žáků školy. Ta 

číslovka jedna je tu moc důležitá, nejen z již výše zmíněných důvodů, ale také proto, že nácviku písně 

se každoročně účastní opravdu všichni žáci školy (letos nás bude 98) a věřte mi nebo ne, secvičit i tu 

jednu jedinou píseň, není otázka několika málo hodin či dnů. Tím druhým bodem je pak slavnostní 

rozsvícení stromu. Pravda, modřín opadavý není právě prototypem vánočního stromečku, ale ten náš 

modřín je jednou z dominant školní zahrady. Je to solitér, který je vidět téměř ze všech částí 

Štěrbohol, a proto i letos právě tento strom pan starosta slavnostně rozsvítí. 

A tak vy, kteří máte chuť se ve čtvrtek 4. 12. u nás na chvilinku zastavit, jste co nejsrdečněji zváni. 
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