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Do čísla 1, roč. 2016/2017 přispěli: pan ředitel Zdeněk Kotas, paní učitelky 
Lenka Zelcová a Miroslava Kvasnicová pracemi žáků (autoři uvedeni), Zuzana 
Bučková, Adriana Miková, Anežka Lysáčková, Karolína Filipová, Matěj 
Květoň, Václav Mik, Martina Hejduková, Lenka Kaňová, časopis sestavila a 
upravila paní učitelka Kateřina Hrabcová 



  ↓ Laura Václavíková, 1.A tř. 

 

 

      František Halas 

          Mlýnek 

 

Tak šup a honem do peřinek, 

dívej se pěkně do stěny, 

uslyšíš hrčet zlatý mlýnek, 

co si tam zpívá zazděný. 

 

 

Mele on, mele všechny řeči 

cos kdekomu dnes pověděl, 

Mžikalka víla u něj klečí, 

tma už ji chytá do křídel. 

 

Až semele, cos napovídal, 

nasype ti to pod čelo, 

a hleď, aby sis dobře hlídal, 

co se ti v spánku semlelo! 

 

 

 
Anna Brucknerová, 1.A tř. → 

 



Vánoce – význam, zvyky, tradice 

 
PROČ SLAVÍME VÁNOCE ? 
 
Vánoce jsou významným křesťanským svátkem. Jsou oslavou narození Ježíše 
Krista. Jeho matka Marie ho porodila v betlémském chlévě, proto je popisován 
jako miminko v jesličkách na seně obklopené domácími zvířaty a také Třemi králi. 
 
 

  
  

 
ŠTĚDRÝ DEN 
 
24. prosince je Štědrý den a je to den úplně jiný než 
ostatní. Doma je pěkně uklizeno, všude voní 
cukroví. Obvyklým jídlem u nás je v tento den rybí 
polévka, bramborový salát a kapr. Po večeři se 
odchází k vánočnímu stromečku, kde se zpívají 
koledy a rozdávají dárky. Není důležité, jaké 
množství dárků dostaneme. Hlavní je, že se máme 
doma rádi, že jsme spolu. Pokud se na někoho 
zlobíme, je to vhodná chvíle, abychom mu odpustili.  
 
  
 
 
 
 
 



 

ZVYKY A TRADICE 
 

 půst - na Štědrý den se jí, až vyjde první hvězda. Kdo půst dodrží, uvidí prý 
zlaté prasátko. 

 krájení jablka - po štědrovečerní večeři se 
přepůlí jablko tak, aby se ukázala 
hvězdička jádřince. Říká se, že pokud je 
jablko zdravé a hvězda úplná, sejdete se 
příští rok u štědrovečerního stolu zdraví. 
 

 kapří šupina - lidé si při štědrovečerní 
večeři dávali šupinu pod talíř, aby měli 
příští rok dost peněz. 

 házení střevícem - svobodné dívky házely střevíc přes hlavu. Když se obrátil 
špičkou ke dveřím, říkalo se, že se příští rok provdají. 
 

 lití olova – do vody se malou 
naběračkou odlívalo rozpuštěné olovo 
po malých částech. Když kousky 
zchladly, vytvořily různé tvary a podle 
těch si lidé zkoušeli věštit, co je příští 
rok potká. 

 
 
 

 pouštění lodiček – do skořápky ořechu se umístila malá svíčka, zapálila se a 
nechala plout v nádobě s vodou. Zdařilá plavba věštila majiteli svíčky 
dlouhý život.  

 
 
Je zajímavé, kolik vánočních zvyků se týká věštění budoucnosti… Lidé tehdy byli 
asi velmi zvědaví na to, co je čeká   
 
 
     Připravily Martina Hejduková a Lenka Kaňová, 7. třída  
 



 
Eliška Ballerová, 1.A tř.↗                                                             Tomáš Till, 2.A tř. ↓ 



VÁNOČNÍ STROMEČEK 

 
Miroslav Florian 

Stromku, pojď už dál, 
zmrzneš na té pavlači, 
ať jsi jedle nebo smrček, 
ať jsi sebemenší skrček, 
jen pojď dál, jsi král 
jasanů i akátů, 
lip ve vonném brokátu - 
ze všech stromů země zdejší 
budeš večer nejkrásnější, 
ze všech, ze všech nejsladší!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ondřej Brož, 1.A tř. → 

 



Rozhovor s ředitelem školy – co vás zajímá 

 

V měsíci prosinci se žáci 9. třídy setkali v hodině rodinné výchovy s ředitelem 

školy a položili mu několik svých otázek. Z jeho odpovědí – které jistě zajímají i další 

děti na základní škole - jsme vybrali následující:  

 

1) Proč se posouval začátek vyučování? 

Má to několik důvodů, především to byla větší atraktivita naší školy pro 

dojíždějící žáky z Oder nebo Hranic a okolí. Především chceme přilákat žáky na 

2. stupeň, neboť na něm máme nejméně žáků. Dále bylo naším cílem zvýšit 

bezpečnost příchodů a odchodů ze školy za tmy v zimě. Také jsme brali v potaz 

to, že od 8 hodin jsou žáci lépe připraveni na výuku z důvodu možnosti delšího 

spánku…  

 

2) Je pravda, že se při změně začátku vyučování nebraly na zřetel výsledky 

ankety mezi rodiči? 

Je to pravda jen zčásti a platí to o první anketě, která proběhla v září 2015. Tam 

byla většina rodičů proti změně začátku vyučování. Po zvážení všech 

okolností, vč. případně hrozícího nebezpečí uzavření 2. stupně, doporučila  

i školská rada opakovat danou anketu pro všechny rodiče i pedagogy a to po 

stručné vysvětlující kampani na webových stránkách školy. Druhá anketa 

proběhla v 2. pololetí a zde byly výsledky opačné, více rodičů a pedagogů se již 

vyjádřilo pro změnu začátku vyučování.  

 

3) Proč v naší škole nezvoníme? 

Na naší škole nezvoníme již rok a půl, proto mi připadá trochu opožděné se tím 

po takové době zabývat. Navíc někteří žáci z 1. stupně (2. třída), kteří se 

dožadovali zvonění, jej vlastně ani nezažili, možná si jen chtěli vyzkoušet, jaké 



to je. Současný trend je ale spíše opačný, od zvonění se upouští. Pro vývoj 

žáků je to prospěšné, učí je to větší samostatnosti, odpovědnosti a 

dochvilnosti. Kromě toho, zvuk zvonku nebyl zrovna příjemný pro náš sluch. 

Myslím si, že všichni žáci a pedagogové školy si již na nezvonění zvykli, 

nastavený systém funguje a není tedy důvod se ke zvonění vracet.  

 

4) Proč zrovna montessori pedagogika v naší škole?    

Protože nám nabídla možnost, jak zatraktivnit naši školu a přilákat do ní více 

dětí. Paní Terezie Lukšíková měla odborné vzdělání v tomto alternativním 

směru a skvěle rozjela projekt, který skutečně zájem o naši školu zvýšil. 

V současné škole máme montessori třídu v základní i v mateřské škole. 

Důležité ale je si uvědomit, že je zde stále nabízen i klasický vzdělávací 

program, který bude vždy na naší škole zachován a každý z rodičů si tak může 

vybrat ze dvou možností vzdělání pro své dítě.   

 

5) Nedala by se zaměnit hodina tělesné výchovy s nějakou jinou při 

odpoledním vyučování? (Po obědě se nám necvičí moc příjemně…) 

Určitě ano, ale obávám se, že až v příštím školním roce, kdy se při tvorbě 

rozvrhu bude muset tato skutečnost zohlednit. Nicméně tato otázka bude i 

předmětem jednání pedagogické rady v lednu 2017, řešení budeme hledat již 

dříve. 

 

6) Je skutečně důležitý pro naši školu vyšší počet žáků?  

V této chvíli určitě. Od vyššího počtu žáků se odvíjí financování naší školy 

státem, a čím více žáků budeme mít, tím lepší pro nás bude finanční situace.  

 

Děkujeme za odpovědi panu řediteli PaedDr. Zdeňku Kotasovi.  



Top 10 nejlepších taháků 

Aneb jak zmást učitele při psaní písemné práce 

 

  Radí všem (zřejmě mistr taháků) Matěj Květoň z 8. třídy   

 

Typ taháku Výhody Nevýhody 
 
1. Tahák v rukávu 

  
Neodhalitelný, libovolná 
velikost (téměř). 

 
Těžko se na něho dívá, 
bez toho aniž by tě 
viděl učitel. 

2. Tahák pod lavicí Taky klasika, dá se i 
použít jako tahák na 
kolenou, neodhalitelný, 

když je učitel u katedry, 
dobře se na něho dívá. 

Když je učitel vzadu, 
tak nepoužitelný. 

3. Tahák namotaný 
na propisce 

Téměř libovolná délka, je 
dobré, když barva taháku 
je stejná jako barva 
propisky. 

Blbě se na něho dívá, 
musí se vymotávat. 

4. Tahák v pouzdře Neodhalitelný, když se 
díváš tak můžeš 
předstírat, že si bereš 
propisku. 

Omezený prostor. 

5. Tahák v okně Když se učitel nepodívá do 
okna, tak je to v klidu. 

Musíš mít kamaráda. 

6. Tahák napsaný 
na sádře 

Těžko odhalitelný. Můžeš 
ho vydávat za podpisy. 

Musíš mít sádru… 

7. Tahák na 
pouzdře 

Pro žáka viditelný. Když jde učitel za tebe, 
tak se musí pouzdro 
otočit a to je nápadné. 

8. Tahák pod 
písemkou 

Nejde téměř vůbec nelze 
nalézt. 

Když se chceš podívat 
tak se musí zvednout 
písemka. To je 
nápadné. 

9. Tahák na rukou Těžko odhalitelný. Potí se ruka, tahák se 
smývá, na konci si 
musíš ruku umýt, ne 
jako u jiných taháků, 
ty prostě vyhodíš. 

10. Tahák na gumě Malý, těžko odhalitelný. Málo prostoru 



Pěkná dávka vánočních vtípků:      

 

Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: 

„Ježíšku, dones mi kolo!” 

„Ježíšek není hluchý,” domlouvá mu sestra. 

„Ale babička ano.” 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, vánočního cukroví...” 

„Cítím, cítím - sousedi se ale mají!” 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ptá se matka svého syna: „Kdo tě naučil říkat slovo zatraceně?” 

„Ježíšek.” 

„Nelži.” 

„Přísahám. Když nesl dárky do pokoje, praštil se o stůl a řekl právě tohle.” 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zlobí se paní Novotná na běžeckém okruhu v Linci: „Ta linecká kolečka jsem si 

představovala trochu jinak!” 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 

„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.” 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Žádné dárky k Vánocům mi kupovat nemusíš,” oznamuje ženě na začátku prosince pan 

Vaněk. „Stačí, když mne budeš milovat a budeš mi věrná.” 

„Pozdě,” povzdechla si ženuška, „já už jsem ti koupila kravatu.” 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Jaroušku, víš, že moji rodiče nám dali pod stromeček sto tisíc korun? Co tomu říkáš?” 

špulí Laděnka pusinku na svého manžílka. 

„Že to s tebou, miláčku, budu muset ještě jeden rok vydržet!” 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

„K čertu!” běduje poslední den služby před Vánoci strážník Okulár. „Schoval jsem dárky 

pro ženu a děti tak, že by je nikdo nenašel...” 

„A někdo je našel, viď?” tipuje soustrastně kolega. 

„Kéž by - nemůžu je totiž najít ani já!” 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” 

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?” 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl Ježíšek?” 

„Pochopitelně, kdo jiný?” 

„To znamená, že vy jste se na mě zase vykašlali?” 

 

         Sesbíral Václav Mik, 8. tř.  



Recenze na filmovou novinku:   

Fantastická zvířata a kde je najít       
 
Určitě jste v poslední době slyšeli o tom, že slavná 

spisovatelka J. K. Rowlingová (ano, ta, co napsala 

Harryho Pottera) přišla s novým trhákem Fantastická 
zvířata a kde je najít. Filmová studia nelenila a hned 

Harryho učebnici zfilmovala do akční podívané. Tento 

film měl premiéru 17. 11. 2016 a mohli jste ho pak 

vidět téměř v každém kině. I my dvě jsme na něj 

vyrazily a byly jsme moc spokojené! Nebudeme moc 

prozrazovat, jen vás navnadíme!  

Děj se odehrává v New Yorku asi kolem roku 1926, 

kdy byl mladý kouzelník, který nesl jméno Mlok 
Scamander, vyloučen z čarodějnické školy v Bradavicích za ublížení na zdraví zvířetem, 

které chová ve svém kufru, stejně jako spoustu jiných zvířat (ne ledajakých, ale 

fantastických zvířat). Jako asi v každém filmu je i zde nějaké to zlo. V tomto případě je 

jím strašný a šílený kouzelník jménem Grindelwald*, který páchá po celé Evropě a teď už  

i v New Yorku strašné věci a nejenom to, celý film se totiž ještě celkem dost zamotá, když 

Mloku Scamandrovi z kufru uteče i pár jeho fantastických zvířat (některá jsou  

i trochu nebezpečná) a jeho úkolem bude je všechny pochytat a ještě k tomu přemoci zlo. 

No není to snadný úkol, jak se to mladému hrdinovi podaří, na to se podívejte sami. 

*jeden z nejobávanějších kouzelníků vůbec, jeden z kouzelníků 

z příběhu O Třech bratřích (ten s bezovou hůlkou), kterého 

dokázal porazit jen jeho dávný přítel Albus Brumbál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Filipová a Anežka Lysáčková, 8. tř. 



Recenze na knižní novinku:  

Harry Potter a prokleté dítě 

Rekapitulace 

 Je nás mnoho, nás nadšených čtenářů, kteří jsme vyrůstali na příbězích brýlatého 
chlapce Harryho Pottera, který objevoval svět čar a kouzel. Tento chlapec, jak již víme, je 
hlavní postavou, pochází z kouzelnické rodiny, kterou ztratil, zabil je Pán Zla a on tuto 
událost přežil jen velkým zázrakem. Byla mu tak udělena přezdívka „chlapec, který 
přežil“. Zbyla mu pouze jizva ve tvaru blesku, která v příbězích hraje také důležitou roli. 
On ale o pravdě vůbec nevěděl, byl přesvědčen o lžích, které mu navykládali jeho strýc a 
teta, kteří ho vychovávali po čas jeho dětství a dospívání. Pak se dozvěděl, že je ve 
skutečnosti čaroděj. Harryho příběh se začíná odehrávat, když vstoupí do magického 
světa. Chodí do Školy čar a kouzel v Bradavicích. Každá kniha má jinou zápletku, i když 
spolu souvisí a navazují na sebe. A každá kniha ukazuje jeden školní rok v této magické 
škole, dá se tedy říct, že s Harrym a jeho přáteli vyrůstáte.  

 

Nová kniha 

 Posledním dílem ságy o Harrym Potterovy byla kniha: Harry Potter a relikvie 
smrti. Poté se autorka J. K. Rowlingová rozhodla, že tímto dílem definitivně uzavírá 
příběh Harryho Pottera. Někteří nadšení čtenáři z toho byli velmi zarmouceni. O několik 
let později se objevil nápad na divadelní hru. Jak všichni víme, díl Relikvie smrti končí 
scénou, kdy dospělý Harry, Hermiona a Ron vedou své děti ke slavnému nástupišti 9 ¾ , 
kde měli čekat na svůj první vlak do Bradavic.  

 Právě touto scénou má „Nový příběh Harryho Pottera“ pokračovat. Kniha je 
scénářem zmíněné divadelní hry, nikoli román. Samozřejmě přilákala davy čtenářů, 
nostalgicky vzpomínajících na dobrodružství Harryho Pottera, kteří nemohli uvěřit, že 
příběh skutečně pokračuje. Tato kniha se stala hitem a každý ji chtěl mít. I já jsem měla 
možnost prozkoumat nový příběh. Neváhala jsem a pustila jsem se do čtení.  



 

 Musím tedy uznat, že to byla kniha velmi čtivá. Přes velké chyby, ke kterým se 
ještě vrátím, jsem si ji užila a mnohokrát mi byla zabavena v hodinách. Tuto knihu bych 
popsala jako spíše „fun fiction“, nebo nostalgickou vzpomínku na Harryho Pottera, než 
jako osmý díl. V tomto díle autoři scénáře použili náměty, které paní Rowlingová měla 
připravené, ale nikdy je nepoužila. Lze tedy tvůrce představit jako řezníky, kteří chtějí 
uspokojit zákazníky, kteří mají chuť na to, co už není, a tak použijí „odřezky“ z toho, co 
zbylo, aby vytvořili určitou náhražku. Došlo zde také k velmi viditelným změnám 
charakteru známých postav z minulých dílů. Což nás čtenáře velmi zaskočilo. Také tu 
došlo k velmi nelogickým věcem. Jako například to, že by Harry 20 let nenavštívil hrob 
svých drahých rodičů – to opravdu není jeho styl. Dále je velmi hloupé znovu uvažovat, 
že by Pán Zla znovu povstal, když byl v posledním díle patřičně zničen.  

 Paní Rowlingová dobře věděla, co 
znamená závěr a konec. Už to tedy nemělo 
takové kouzlo. V této knize jsou hrdinové děti 
předchozích hlavních postav, což mi přišlo jako 
hezký nápad. Ale začátek knihy působil velmi 
depresivně. Také částmi nedával smysl. Když u 
sebe Harry schovával obraceč času, tak proč 
odmítal zachránit život starému příteli, který 
zemřel cca před 20 lety? To prostě nedává 
smysl, když je postava dávno pohřbena a navíc, 
když se s její smrtí nemohl smířit.  

 Konec konců knihy byly vždy obohaceny 
novými znalostmi kouzel. Jenže Harry již 
vyrostl, tak se zde používala pouze stará kouzla. 
Ale věc, kterou mohu pochválit, je skvělý smysl 
pro humor, protože jsem se při vtipných 
scénách velmi nasmála. Kromě těchto chyb, jak 
jsem řekla, knihu jsem si užila a jsem ráda, že 
jsem byla seznámena s novým příběhem 
Harryho Pottera.  

 

Vaše Sue (Zuzana Bučková, 9. tř.)  

 



Vánoční tvoření  
 
 

Vánoční svetr 
 

Na tento DIY (Doing yourself – vyrob si sám) budeme potřebovat:  
 

 svetr vánočních barev 
 různě barevnou plst  
 knoflíky, mašli, bambulky, rolničky... 
 tavnou pistoli 
 nůžky 
 tužku 

 
Postup: 
 
Nejprve si vybereme vánoční motiv, který bychom chtěli na svetru mít. 
Motivů je spousta, například sněhuláci, soby, perníčky, vánoční stromeček 
atd... Na různě barevnou plst si předkreslíme tvar našeho vánočního 
kamaráda a jeho další přednosti.  Nůžkami vystřihneme a tvar našeho 
motivu přilepíme tavící pistolí na svetr. Dozdobíme knoflíky, mašlí, 
bambulkou, zkrátka čímkoli budeme chtít! A skvělý vánoční svetr je na 
světě! :) Tip: jde o skvělý způsob, jak dát druhý život svetrům, které už jsou 
obnošené nebo se nám až tak moc nelíbí… s touto ozdobou se ale svetr 
může opět stát vaším oblíbeným kouskem!  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SNĚHOVÝ SVÍCEN 

 
Na tento DIY (Doing yourself – vyrob si sám) budeme potřebovat:  
 

 tekuté lepidlo (herkules) 

 třpytky  

 sklenici 

 štětec  

 kelímek na rozmíchání lepidla 

 čajovou svíčku 

 

Postup:  

 

Nejprve si do kelímku nalijeme lepidlo a zamícháme do něho třpytky. 

Připravenou směsí ze třpytek a lepidla potřeme sklenici, kterou chceme 

využít jako svícen. Sklenici necháme několik hodin zaschnout.  

A pak si už jen zapálíme svíčku a vychutnáváme slavnostní atmosféru :)  

 

 

 

 



Vánoční mlsání  
 

HORKÉ  JABLÍČKO 
 

Ingredience: 

 

 0,8 litru jablečného moštu (nebo 100% džusu) 

 150 ml vody  

 2 celé skořice  

 4-5 hřebíčků 

 med dle chuti 

 1 hvězdička badyánu 

  šťáva z limetky či citronu dle chuti  

 

Postup: 

Jablečný mošt (nebo 100% džus) zředěný s vodou zahřejte v hrnci a 

přidejte typické vánoční koření - celou skořici, hvězdičku badyánu a 

několik hřebíčků. Ohřívejte zvolna - nesmí se vařit (varem by se zničily 

vitamíny). Přidejte trochu medu a šťávu s citronu či limetky podle vaší 

chuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÁNOČNÍ NEPEČENÝ DORT 
 

Ingredience: 

 

 375 g kulatých piškotů 

 3 lžíce holandského kakaa 

 800 ml zakysané smetany 18%  

 70 g cukru moučka  

 400 g smetanovo-jogurtové 

pomazánky 

 220 g meruňkového džemu 

 100 ml vody 

 2 velké banány 

 čokoláda na vaření  (na ozdobení) 

 

Postup:  

Krém: V míse smícháme smetanu s cukrem. Poté přidáme pomazánku a 

metličkou důkladně spojíme. Vzniklý krém rozdělíme na tři části. Do první 

části přimícháme dvě vrchovaté lžíce kakaa, do druhé části jednu 

zarovnanou lžíci kakaa a třetí necháme bílou. 

Dort: Na dno kulaté formy vyložené pečicím papírem vyskládáme piškoty 

rovnou plochou dolů a pokapeme po celém povrchu džemem rozmíchaným 

se sirupem či likérem. Na tuto vrstvu rozprostřeme po celém povrchu 

nejtmavší krém. Ten poklademe kolečky banánu. Na ně vyskládáme 

piškoty s džemem a překryjeme světle hnědou vrstvou krému. Zopakujeme 

vrstvu s banány a piškoty s džemem. Nakonec rozetřeme bílý krém, který 

nahoře ozdobíme piškoty. Dort necháme nejlépe přes noc ztuhnout. 

Dozdobíme nahrubo nastrouhanou čokoládou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEČENÝ ČAJ 
 

Ingredience: 

 

 1kg oloupaného a očištěného ovoce (např. jablka, hrušky, broskve, 

meruňky, kiwi, mandarinky, pomeranče, rybíz apod.) 

 2 lžíce medu  

 1lžíce citrónové šťávy  

 několik hřebíčků, malou lžičku skořice, 2 hvězdičky badyánu, můžete 

přidat podle chuti i zázvor nebo vanilkový lusk  

 

Postup: 

Očištěné a pokrájené ovoce pořádně promíchejte s medem, citrónovou 

šťávou a kořením. Sladkost a kyselost upravte své chuti. Směs dejte do 

pekáčku. Pečte v troubě rozpálené na 180°C asi 45min. Během pečení čaj 

občas promíchejte. Po upečení plňte do skleniček, které uzavřete víčkem, a 

pak je hned otočte dnem vzhůru. Víčka se přichytí a zakonzervují. Takto 

nechte stát do druhého dne. Příprava tohoto čaje je pak velmi jednoduchá - 

stačí si pečenou směs nabrat do hrníčku a zalít horkou vodou. 

 

         Návody a recepty pro vás připravily Anežka Lysáčková a Karolína Filipová, 8. tř.  



Příběhy z pera našich žáků… 

 

Jak vrabec ztratil svou lásku 

 

 Byl jednou jeden vrabec. A ten vrabec hledal krmení. Jednou letěl 

kolem Luboměře. Luboměř je hezká vesnička. Vrabec letěl k jednomu 

krmítku. Tam už ale bylo vše vyzobané. Letěl ke druhému a ke třetímu, 

tam také nebylo nic.  

 Najednou uviděl krmítko u Podešvů. Tam bylo krmení, ale také tam 

uviděl krásnou vrabčici. Hned se do ní zamiloval. Řekl si, tu musím mít a 

letěl za ní. Ale v tom šla kolem zrovna kočka Pepína. Vrabčice se lekla a 

uletěla. Vrabčák tam doletěl a viděl, že tam nikdo není. Najedl se a letěl 

vrabčici hledat. Ještě ji nenašel. Možná hledá ještě dnes.  

        Vojtěch Podešva, 4. tř.  

 

 

 



Vánoční příběh o ztraceném dopisu 

 

 Byl jeden den před Vánocemi… Malá Rosie si vzala předposlední 

čtvereček čokolády, jako pokaždé jí moc chutnal. V městečku měly děti 

zvykem dávat dopis pro Ježíška za okno den před Vánocemi, tak to 

udělala i naše Rosie. Dala malý růžový papír za okno. A šla spát. 

Byl Štědrý den… 

 Rosie, hned jak vstala, běžela k oknu. Dopis tam už nebyl. Myslela 

si, že dopis dostal Ježíšek, ale mýlila se. Dopis ukradl Nik, který Rosie 

nenáviděl. Rosie napsala radši ještě jeden dopis, ale dala ho do jiného 

okna. Dopis dostal Ježíšek. A první dopis Nik ukazoval všem spolužákům 

a kamarádům. V dopise bylo napsáno: Milý Ježíšku, k letošním Vánocům 

si přeji nové rukavice… Jak to uviděl Ježíšek, že Nik ukazuje dopis Rosie 

všem, pozměnil písmena. V dopisu pak stálo: Cizí dopisy se nečtou!  

 Nik dopis vrátil a omluvil se, protože se mu všichni smáli. Rosie 

dostala všechny dárky a snědla si poslední čtvereček čokolády.   

        Simona Biskupová, 6. tř. 

 

 



Tradiční Mikulášská nadílka u nás ve škole 

 V naší škole je tradicí, že všechny třídy navštíví Mikuláš se svou družinou 
a s odměnami pro hodné děti, no a pro ty zlobivé si samozřejmě přijdou čerti.  

 Je velmi zvláštní, že i když přece všichni dobře víme, jak to s těmi čerty a 
anděly je, přesto ať jsme byli nejmenší školáčci nebo nyní puberťáci, cítíme 
jakési mrazení, občas se ozve i svědomí a pochybnosti o tom, zda jsme adepty 
spíše pro nebe nebo pro peklo… A to je na tom to krásné.  

 Nakonec je to vždycky tak, že děti dostanou druhou šanci být další rok 
lepší a čerti odcházejí s prázdnými pytli. Ale neobejde se to bez pořádného 
humbuku. Tlučou do dveří, řinčí řetězy, zvoní těžkým zvonem. Nejen, že z nich 
jde opravdu strach, ale zůstane po nich i velký nepořádek. Špinavé zdi, 
umazané obličeje dětí od sazí… a občas i nějaká ta slzička. Letos byli ale čerti 
hodní a čistotní. A kdo se to letos pod těmi strašidelnými maskami skrýval? 
Anička Zapletalová, Michaela Šmatelková, Markéta Klevarová, holky moc vám 
to slušelo !!! 
 

 
 
 Mikuláš je od toho, aby vše uklidnil a vážným hlasem promluvil dětem 
do duší. Této role se velmi dobře zhostil Míťa Chytil. V rukách držel nejen berli, 
ale samozřejmě i velkou knihu hříchů, kde měl na každého z nás zapsán nějaký 
ten přestupek. 
 A co by to bylo za Mikulášskou družinu bez andělů. Mírumilovní andělé 
zachovávají úsměv a rozdávají drobné sladkosti všem dětem. Jsou protipólem 
pekla. Probouzí v dětech to dobré a laskavé. Spolu s Mikulášem dávají dětem 
šanci vykoupit se z hříchů nějakou básničkou nebo písničkou. V krásných 



kostýmech andělů jste mohli poznat Adrianu Mikovou, Markétu Richterovou a 
mě… 

 Po této symbolické „očistě“ si všichni říkáme, že ten příští rok budeme 
určitě hodnější a snaživější… A hlavně po Mikuláši jsou už Vánoce opravdu za 
dveřmi a na ty se těší přece každý.  

 Mikulášskou nadílku 2016 jsme si všichni užili a doufáme, že kouzlo této 
tradice bude zachováno. 

       Vaše Sue (Zuzana Bučková, 9. tř.)  

 

 

 

 

 

 

 



Zábavné luštění a vymalovávání 

 

 



 

 

 

 

       Připravila Adriana Miková, 9. tř.  



Lékařská tajenka  

        T 
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        J 
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        N 

        K 

        A 

  

1. 

             

 

2. 

              

  

3. 

          

  

4. 

             

  

5. 

             

  

6. 

            

 

7. 

              

                 
1. Omamná látka v tabáku 

2. Ten kdo užívá drogy 

 3. Alkoholická látka, často ji užívali námořníci ve středověku 

4. Nepotřebná věc 

 5. Oslavná píseň 

 6. Chemický prvek se značkou Zn 

7. Slouží k přestrojení 

 

 

Na pacienta na operačním 

stole nezabírá žádná 

dávka ______________ 

(tajenka).   

Když to už trvá dlouho, 

pacient poradí: „Zkuste 

mi přinést televizor, u 

toho usnu hned!“ 

 

 

 

 

 

 

  
 

        Připravil Matěj Květoň, 8. tř.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybarvi si jedinečné vánoční antistresové ozdoby  

dle své fantazie a hoď se do klidu!  

Vždyť Vánoce jsou svátky klidu a míru  

 

 

 



 

 

 

 

Veselé Vánoce 

milé malé i velké děti ! 


