Po návratu z vánočních prázdnin čekal žákyně 2. třídy nelehký úkol. Podle celoročního
projektu Rok s tradicemi si měly během několika dnů připravit pod vedením třídní učitelky
vystoupení spojené s obchůzkou tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara. K nácviku
všechny žákyně přistupovaly zodpovědně a dlouhé texty se rychle naučily zpaměti. Známou
koledu
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví přejeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka …
obohatily vysvětlujícími informacemi o třech králích. Tříkrálovou skupinku tak doplnila
čtvrtá postava, a to postava vypravěče, která v případě potřeby posílila zpěv králů.
Daný den ráno se dívky oblékly do bílých hábitů, na hlavu si nasadily papírové koruny
vyrobené v praktických činnostech, neopomněly vzít s sebou vzácné dary – zlato, kadidlo
a myrhu, které byly v tehdejší době nejen velmi drahé, ale i cenné pro svou léčivou sílu.
A vydaly se za hvězdou, která je přivedla do Betléma. Zde se poklonily narozenému
Ježíškovi, kterého chovala panna Maria v zastoupení žákyně 3. třídy a předaly mu dary. Tak
připomenuly všem tento významný křesťanský svátek, který připadá na 6. ledna. Pro většinu
z nás tímto dnem končí vánoční období, odstrojujeme vánoční stromečky a uklízíme
vánoční výzdobu.
První navštívenou třídou byli třeťáci. Po prvním nesmělém, ale vydařeném vystoupení
následovala pochůzka u prvňáků a čtvrťáků. S pochvalou od učitelek a pozorností ze strany
přihlížejících žáků rostla třem králům odvaha a chuť se dále předvádět. Svým vystoupením
připomněli tuto tradici i dětem v MŠ a kuchařkám ve školní jídelně. S respektem se blížili
k budově druhého stupně. Také zde však za svoje vystoupení sklidili pochvalu a potlesk.
Každého diváka podarovali obrázkem tří králů, který mu měl připomenout tento den.
Tradiční nápis na dveřích K + M + B 2017 bude navštívené třídy provázet po celý rok.
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