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Milí čtenáři školního časopisu,  
 

 
Vánoce se nezadržitelně blíží a vy jistě netrpělivě vyhlížíte vánoční prázdniny, které začnou 
vytouženou nadílkou pod stromečkem a budou pokračovat sladkými dny volna a lenošení. 
Redakce našeho časopisu vám všem přeje krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, 
štěstí, úspěchů a spokojenosti.  
Doufáme, že se vám předvánoční číslo bude líbit. Zařadili jsme do něj i recepty na oblíbené  

vánoční cukroví šesťáků, takže budete-li mít ještě chuť do pečení, můžete vyzkoušet nové druhy. 
Ať se vám letos splní, co si přejete.  
Přeji vám všem kouzelné a klidné  Vánoce.  

Mgr. V. Konvalinková  
 
 
 

Zimní noc  
Christian Morgenstern 
 
Tiše zdáli zvonek malý 
cililink se rozcinkal.  
Bílé vločky tancovaly,  
s jednou z nich si vítr hrál. 
 
Padala – a vítr vál,  
v povětří si skotačila.  
Jako pírko lehká byla,  
jako by jí křídla dal.  
 
Hlas malého zvonku tiše 
cililink se rozcinkal.  
Rozpustilá vločka z výše 
padala – a vítr vál.  
 
Padala – a vítr vál, 
tisíc se jich chumelilo.  
Všude bylo krásně bílo,  
samé peří  -  v šíř i v dál.  
 
Všude bylo krásně bílo,  
zvonek cinkat nepřestal.  
 
 
 

VÁNOCE jsou svátky klidu a symbolem lásky. Jsou to snad ty nejkrásnější svátky. Všechny 
věci se halí do třpytivých barev a snaží se nás chytit do svých osidel lesku. Zelená, modrá, 
stříbrná, zlatá a červená patří mezi nejoblíbenější vánoční barvy. Vánoční strom je zelený 
a krásně nazdobený, zlatý anděl na špici, stříbrná je hvězda na obloze. Ale bez jedné 
nádherné barvy si Vánoce nedokážu představit. Můj favorit je barva červená.  
Nejen že ji najdeme téměř na každé ozdobě, dárkové tašce či mašli, ale odstíny červené 
symbolizují hlavně lidské city. A o tom by Vánoce měly být především. Každý si přeje být 
nablízku svým nejbližším, které má rád. Nejkrásnější lidský cit, láska sama, nás provází 
každým vánočním obdobím. Z vánoční atmosféry mám příjemné pocity. Napětí, očekávání a 
vzrušení okouzlením, radostí a láskou. Přeji vám krásné prožití vánočních svátků.  
 

(Adéla Skřipská, 9.B)   
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Bublina informuje o událostech uplynulých měsíců 
 
 
Třeťáci plavali v Poličce 
 
Celý podzim jsme každý pátek jezdili na plavání do Poličky. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Na ryby, mořské 
koníky, chobotnice a kosatky. Každá skupina měla jednu plavčici. Učili jsme se plavat prsa, znak a kosatky i kraul. 
Také jsme chodili skákat ze třímetrového můstku a ve vodě jsme dělali různé cviky a hráli hry. Z bazénu jsme viděli 
věž kostela, kde se narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Při cestě autobusem jsme pozorovali  přírodu, jak 
se během podzimu mění. Plavání v Poličce se nám moc líbilo. 

                                                                                                                       (Lenka Slámová, 3.B) 

        
 

                                              
 

 
Stalo se v Pohledci 
 
Tak se nám zase rok s rokem sešel a my opět zdravíme příznivce školního časopisu. 
Ani letos vás, věrné čtenáře, nechceme ochudit o informace, které vám přiblíží dění 
v naší škole. 

Třetí týden v měsíci září všichni žáci naší školy navštívili 
dopravní hřiště ve Žďáře nad Sázavou. Schopnost bezpečně 
se pohybovat v silničním provozu si ověřili v teoretické i 
praktické části. 
 
Sobotní ráno dne 5. října bylo sice krásně slunečné, ale pořádně chladné. A právě tento den 
se uskutečnil plánovaný výlet na Macochu a do jeskyně Blanických rytířů v Rudce. Výlet 
pořádali rodiče našich žáků. Trochu nás překvapilo, že v jeskyni bylo tepleji než venku. Ale 
než skončila prohlídka pohádkového světa kamene a krápníků, tak i slunce nabralo na síle a 
provázelo všechny naše další kroky. 
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V druhém říjnovém týdnu pořádala naše škola ve spolupráci s rodiči tradiční drakiádu. Pohledecký kopec 
každoročně vítá všechny zájemce o dračí létání. Budeme rádi, když příště vezmete své dračí modely a přijdete 
mezi nás. Už nyní se na vás těšíme. 
 
Již několik let zhotovují starší žáci  naší školy věnec, který pokládáme před 
28. říjnem k památníku padlých za I. světové války. 
 

Noc z 31. 10. na 1. 11. bývá 
spojována se svátkem 
Halloween. Duchové a strašidla 
ožili v naší škole hned od rána.  
S velkým nasazením plnili různé 
úkoly a soutěže s halloweenskou 
tematikou. 
 
Dřevěné divadlo herce Jana 
Hrubce má neopakovatelnou 
atmosféru, a tak jsme se na 
pohádku „O zlaté rybce“ v jeho 
podání opravdu těšili. 
 
Ve čtvrtek 5. prosince se 
setkalo NEBE s PEKLEM, naší 
školu navštívili Mikuláš s 
andělem a čerty. 
 
Chybí už jen pár stran v kalendáři, vánoční čas nastává … A co patří k 
těm pravým Vánocům? Ozdobený stromeček, plamínky svíček, čerstvě 
napadaný sníh, pohádky, vůně cukroví, jmelí, … a dárky. Přejeme 
krásné Vánoce. 
 

 
(Mgr. Marie Kučerová) 

 

 
Besedy s panem Pospíšilem 
 
V pondělí 4. 11. nám pan Zdeněk Pospíšil udělal přednášku o lásce a vztazích. Vyprávěl nám skutečné příběhy ze 
života různých dětí v našem věku. Varoval nás před nástrahami, které nás mohou v životě potkat.  
Přednáška se nám moc líbila, vzali jsme si z ní všichni ponaučení a těšíme se na další.  
 

(V. Ptáčková, K. Polnická, M. Janů, 8.A) 
 

        
 



4 

  
 
Pan Pospíšil nám přednášel o drogách a kouření. Povídal nám, jaké mají drogy a kouření následky a k čemu lidi vedou. 
Vyprávěl nám příběhy lidí, kteří jsou na cigaretách nebo drogách závislí, a jak to s nimi dopadá. Mluvil například o 
osudech dívek, které otěhotní ve třinácti, či o tom, když někdo přijde o dům, protože utratil peníze za drogy a už 
mu žádné nezbyly. Beseda byla vtipná i poučná zároveň.   

(Michaela Švejdová, 7.B) 
 

 
Beseda s letcem RAF 
 
Dne 5. 11. se na sousedním gymnáziu uskutečnila přednáška o životě plk. Emila Bočka. Besedy se zúčastnili i někteří 
žáci z devátého ročníku. Pan Boček vyprávěl o svém životě, jak uprchl z domova, jak ho věznili a jak létal. 
A kdo že je to Emil Boček?? Pan Boček  je český plukovník a válečný veterán druhé světové války. V 16 letech utekl 
z domova a dostal se do Bejrútu, kde roku 1940 absolvoval pilotní výcvik a stal se letcem RAF.  Od roku 1944 
sloužil jako pilot-stíhač v Československu. Z letectva odchází roku 1946. Po válce si otevřel opravnu motocyklů.  
25. 2. tohoto roku oslavil 90. narozeniny. Od bývalého prezidenta Václava Klause získal Řád bílého lva. 
Před panem Bočkem měl ještě úvodní řeč historik Jan  Břečka, který popisoval období druhé světové války. 
A zajímavost z internetu -  roku 2012 byl natočen dokument Nezlomný, který pojednává o životě Emila Bočka. 

(Tereza Novotná, 9.B) 
Poznámka: Royal Air Force (RAF) je vojenské letectvo britských ozbrojených sil 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žákům 7. ročníku přednášel téhož dne pan Pospíšil 
na téma drogy a závislosti. 
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Výlet na Krátkou se třídou 5.C 
 

V pátek 8. 11. jsme brzy ráno nastoupili 
do autobusu, kterým  jsme jeli asi 15 
minut do Sněžného. Zde jsme chvilinku 
čekali, než přijede jiný autobus. Ten 
nás dovezl do cíle – do vesnice Krátká.  
Tady nás uvítala paní  Rajnošková, 
která nás provázela připraveným 
programem. A co nás tedy čekalo? 
Poznávání řemesel, výroba sluníčka,  
tkaní koberce na stavu, vyrábění  
anděla  nebo kuliček z ovčí vlny. K práci 
jsme si uvařili čaj z různých bylinek.  

Na závěr jsme si zahráli hru jménem Zvon.   
Po skončení programu jsme museli jít pěšky do Sněžného, aby nám neujel autobus. Cesta nám trvala asi 20 minut. 
Ve Sněžném se všichni rozběhli po obchodech. Nakonec přijel autobus a všechny nás zavezl domů. 

(František Starý) 
 

V Krátké na nás čekala jedna paní. Vešli jsme do staré chaloupky, kde bylo poměrně 
teplo. Povídali jsme si o řemeslech. Já s Jirkou jsme byli platnéři, to znamená výrobci 
štítů.  Vyráběli jsme  sluníčka z provázku,  to mi šlo.  Kdo byl hotov,  mohl se nasvačit.  
O chvilku později si osm z nás vyzkoušelo práci na tkalcovském stavu.  

(Jan Horák) 
 

Venku jsme si hráli hru Zvon. Hraje se tak, že se  děti chytnou za ruce a utvoří kolečko. 
Jeden z žáků jde dovnitř a snaží se rozbít stěnu. Pokud stěnu rozbije, utíká před 
dalšími hráči. Hra se nám líbila.  

(Tomáš Černý) 
 

V Krátké se mi líbilo, i když nejsem zrovna na takové věci jako 
pletení či česání vlny. Bavila mě hra, kterou jsme hráli na louce za 
chalupou. V chaloupce měli hezkou místnost s velkým stolem a 
starým radiátorem, který hodně hřál.  

(David Dostál) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beseda s politickým vězněm 
 

Hodiny dějepisu oživila v pátek 15. listopadu beseda s bývalým politickým vězněm. Naše 
pozvání přijal pan Karel Linhart z Nového Města na Moravě. Během dvouhodinové 
besedy se žáci 9. tříd dozvěděli řadu informací o poměrech v komunistických 
kriminálech.  
Pan Linhart byl v roce 1949 zatčen za činnost ve studentské odbojové skupině. Byl 
odsouzen na 10 let vězení za velezradu a špionáž, odseděl si 6 a půl roku, poté jej 
čekalo podmínečné propuštění. Prošel věznicemi v Jihlavě, Brně, Plzni a naposledy 
jáchymovským lágrem, kde těžil uranovou rudu. 
V letech 1948 – 1949 bylo v Československu popraveno 241 politických vězňů. V dolech, 
hutích, lomech a věznicích zemřelo na 8 000 lidí. Asi 600 zatčených nepřežilo výslechy 
na StB (Státní bezpečnost). Kolem 500 lidí bylo na hranicích zastřeleno, zabito 
elektrickým proudem, zemřelo po šlápnutí na minu nebo se utopilo. Protiprávně bylo 
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odsouzeno a dlouhodobě vězněno přes 250 000 lidí. Přes 400 000 občanů Československa uprchlo nebo bylo 
vyhnáno. 
 
Z ohlasů našich deváťáků na besedu: 
„Beseda byla povedená, žil v těžké době a je velmi statečný a zábavný. Nejvíce se mi líbilo, jak mu trhali zub.“ 
„Velmi sympatický pán, pěkně se to poslouchalo. Měl velmi těžký život, obdivuji jeho ženu za to, že na něho čekala 
šest let, bojovala za to, aby byl co nejdříve venku.“ 
„Beseda byla zajímavá, ale ta doba byla těžká, jak pro studenty, tak i pro ostatní lidi. Jsem rád, že se ve škole něco 
takového pořádalo, protože jsem se dozvěděl o podmínkách i zákoutí té doby.“ 
„Tehdy padaly vysoké tresty za malé přestupky.“ 
„Beseda byla zajímavá, roznášel letáky proti KSČ, hrozné podmínky ve vězení, museli pracovat v šachtách,  
v pracovním táboře byla zima, vyprávěl zajímavě, spokojenost.“ 

         (Mgr. Aleš Kříž) 
 

         
 
 

 
8. ročník na exkurzi 
 
Dne 26. 11. jsme jeli na exkurzi na Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou. Na úřadu na nás čekali  zaměstnanci a  paní 
učitelka z Hotelové školy ve Velkém Meziříčí se třemi studentkami. Nejprve nám studentky ukázaly  prezentaci,    
v níž  představily svou školu,  obory a praxe v zahraničí. Později  jsme se rozdělili na skupiny a plnili  jsme různé 
úkoly,  například poznat čichem nebo chutí o jakou potravinu se jedná. Také nás seznámili s  prací barmana a se 
správným prostíráním stolů. Tlačil nás čas, proto jsme si všichni nestihli vyzkoušet všechny zadané úkoly. Některé 
skupiny stihly dva úkoly, některé tři.  
Všem se nám na úřadu práce líbilo, neboť jsme poznali nová zaměstnání, jinou  školu a hlavně jsme byli rádi za to, že 
jsme se ulili ze školy. 

(Jiří Hron, 8.B) 
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Z úřadu práce jsme se přesunuli do firmy Žďas. Nasadili jsme si ochranné brýle a helmy a jeden ze zaměstnanců 
nás provedl po závodě. Viděli jsme, jak se zpracovává rozžhavené železo či jak se opracovávají velké kovové 
součástky. Po prohlídce Žďasu jsme se vrátili vlakem domů. Výlet se nám líbil.  
 

(M. Skalníková a V. Blažková, 8.B) 
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Rozhovor s panem učitelem Romanem Pečínkou 
 

1. Co se Vám líbí na naší škole? Změnil byste něco? 
Na škole je především výborný kolektiv učitelů. Líbí se mi i vzhled školy, je nově opravena, 
má příjemný areál a je velice dobře vybavena.  
 
2. Jak dlouho tu učíte? 
Na školu jsem tuším nastoupil  před 14 lety. No, utíká to.  
 
3. Kterou třídu jste si nejvíce oblíbil? 
Myslím si, že vcelku dobře vycházím se současnou 9. B. 
 

4. Vždy jste chtěl být učitelem? Pokud ne, čím? 
Vždy určitě ne. Jako dítě jsem považoval za ideální práci popeláře.  
 
5. Chutnají Vám obědy ve školní jídelně? 
Většina obědů mi chutná, některé jsou sice chuti zajímavé, ale sním je. 
 
6. Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 
Velké množství smažených jater s tatarkou, hovězí guláš a veškeré produkty ze zabijačky. 
 
7. Jak se těšíte na Vánoce? 
No, sníh nemám vůbec rád, a tak se těším, že si spíš odpočinu a pochutnám si na  oblíbeném jídle. 
 
8. Jaký jste kdy dostal nejlepší vánoční dárek? 
V mládí to byl určitě rybářský prut. Mám ho dodnes a občas ho ještě i použiju. 
 

Děkujeme za rozhovor.  
Lucie Ťupová a Tereza Křehlíková 

 
Adventní závody ve Znojmě 
 
1. 12. se konal ve Znojmě Adventní štafetový běh škol. Za naši školu závodily tři třídy: 5.B, 7.B a 8.B. Podmínkou 
bylo, aby se štafety na 4x 1200 m zúčastnili  žáci pouze z jedné třídy.  
Třídu 5.B reprezentovali  Marek Škařupa, Kája Špinarová, Veronika Novotná a Terka Horáková.  
Počínali si skvěle, protože pro svoji třídu vyhráli celodenní výlet do Znojma se zábavní prohlídkou. Moc jim 
gratulujeme! 
Za třídu 7.B bojovali Michal Mareček, Marta Slonková, Míša Švejdová a Lucka Peňázová. Toto družstvo skončilo na 
krásném třetím místě. 
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8.B letos postavila na start  Štěpána Chodila,  Jirku Švandu,  Vaška Hubáčka  a Jana Zdražila.  Kluci skončili druzí 
a jen asi o pár metrů prohráli boj o výlet pro celou třídu, kterým byl vodácký kurz na řece Dyji. Tak to musí zkusit 
opět příští rok – snad se jim bude dařit jako loni! 
Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a města.                                                            (Mgr. V. Holubová) 

 

       
 

        
 
Čertovské a andělské tvoření v 5.A 
 
Čertík a čertice 
  
Čertici se narodilo 
tuze pěkné mimino. 
Když ho čertům ukázala, 
křikl: „Hurá, mamino!“ 
  
Z té radosti dělal věci, 
že se tomu každý smál. 
Koulil svoje černé oči, 
k vidlím ocas přimotal. 
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Oblíbené vánoční cukroví 
 
Ptali jsme se žáků v šestých třídách, jaké vánoční cukroví jim chutná nejvíce. Zde je pár receptů. Budete-li mít čas 
a chuť, můžete si je vyzkoušet i vy sami! 
 
 
Marokánky – oblíbený recept Ivety Moravcové  
 
1ks slazeného mléka Salko 
5 dkg másla 
7 dkg hladké mouky 
kandované ovoce, rozinky, buráky, ořechy 
 
Do rozpuštěného másla přidáme Salko, hladkou mouku a zbylé suroviny. Směs necháme zchladit a poté děláme lžící 
bochánky na pečicí papír. Po upečení namáčíme spodní část do čokolády.  
 
 
Citronové cukroví podle Michaely Čechové  
 
Tenhle recept mám ráda, protože se rychle připravuje a je velice dobrý. 
 
Těsto:  
1 vejce 
1 lžička mléka 
250 g hladké mouky 
½ lžičky prášku do pečiva  
100 g cukru moučka  
1 vanilkový cukr 
120 g másla 
½ lžičky strouhané citronové kůry 
2 lžičky citronové šťávy 
 
Poleva: 
200 g cukru moučka 
citronová šťáva 
kandovaná citronová kůra 
 
Vejce rozklepneme, žloutek rozmícháme s mlékem a odložíme na potření. Mouku prosejeme s práškem do pečiva.  
Z mouky, cukru, vanilkového cukru, změklého másla, bílku, citronové kůry a šťávy zpracujeme šlehačem těsto. 
Necháme půlhodiny vychladit. 
Troubu předehřejeme na 180°C, plech vyložíme pečičím papírem. 
Z těsta vyválíme plát a vykrajujeme tvary. Cukroví přeložíme na plech, potřeme žloutkem s mlékem a pečeme ve 
vyhřáté troubě asi 8 – 10 minut.  
Po vychladnutí cukroví ozdobíme kandovanou citronovou kůrou a citronovou polevou, utřenou dohladka z moučkového 
cukru a citronové šťávy.  
 
 
Kokosové pusinky od Aničky Bulvové 
1 bílek 
50 g cukru 
50 g kokosu 
  
Bílek trošku ušleháme, přidáme polovinu cukru a vyšleháme dotuha. Pak přidáme 
druhou polovinu cukru a šleháme, až se dělají špičky. 
Vařečkou zamícháme kokos a děláme hromádky lžičkou nebo zdobícím sáčkem. 
Pečeme (sušíme) na plechu s pečicím papírem asi hodinu při 100-120 stupních. Pro 
zpestření můžeme zamíchat barvivo na potraviny, kokosky jsou pak pěkně barevné.  
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5.B na vánoční téma 
 
A přišla zima  
 
Z nebe padá lehký bílý sníh a to je znamení, že navštívím sjezdovku. Teple se obleču, vezmu snowboard a jdu si 
zajezdit.  Na  sjezdovce je rušno.  Párkrát jsem  si sjel kopec  a pak  jsem  si vzpomněl,  jak  jsem  před rokem byl 
u sestřenice v Praze a skoro každej den jsme si šli zajezdit. Vždycky jsme si udělali velkej skokánek a celou dobu 
jsme skákali na snowboardu. Byla to děsná zábava, jen do té doby, než se mi utrhlo vázání. To byl ale průšvih! 
Chvilku jsme se pokoušeli snowboard opravit, ale marně. Tak jsme se sebrali a šli domů. A bylo po srandě!!!  
 

(František Hrouda) 
Bublina a Vánoce  
 
V jedné vesničce žila Bublina. Měla malý domeček s malou zahrádkou. Bublina se podívala do kalendáře, div že jí 
neztuhly nohy. Bylo 23. prosince. Bublina úplně zapomněla, že budou Vánoce. Řekla si: „Musím jít nakoupit ozdoby a 
stromeček.“ Všude byly velké slevy a Bublina nevěděla, do jakého obchodu má zajít. Nakonec úspěšně nakoupila.  
Přišla domů, ozdobila stromek, upekla cukroví, osmažila kapra a udělala bramborový salát. Poté si šla lehnout. Ráno 
se vzbudila a čekala, až přijde krteček s myšičkou. Zazvonil zvonek, myšička s krtečkem byli tady a zeptali se, 
jestli nechce jít Bublina s nimi stavět sněhuláka. Bublina řekla, že jo, ale musí počkat, až se obleče. Dohromady 
postavili krásného sněhuláka. Šli domů, snědli kapra s bramborovým salátem. Pochutnali si i na cukroví. A najednou 
uslyšeli zvonek. Myšička vykřikla: „Už je tady ježíšek.“ Běželi do obýváku a pod stromečkem leželo šest dárků. Dva 
pro každého. Myška dostala panenku baby Anabel a barbínu, krteček lego a skateboard, Bublina tablet a 
snowboard. Všichni tři si zazpívali koledy a prožili další šťastné Vánoce. 

 (Tereza Horáková) 
 

Vánoce 
 
Už jsou tady Vánoce, 
těšíme se velice. 
Stromeček si ozdobíme, 
na večer se připravíme. 
Večeři si schystáme, 
na Ježíška čekáme. 
 

Až zazvoní zvoneček, 
běžíme pod stromeček. 
Pod ním mnohé dárky jsou, 
máme radost velikou. 
Jsou to krásné Vánoce, 
přišly k nám zas po roce. 
                                         (Adéla Chalupská) 

 

 
 
 
 

                                                                  (Veronika Maděrová) 
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Komiksy 
 
V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž o nejlepší komiks na téma Vánoce. Bohužel se nám 
sešly jen dva. Jsme ale rádi, že se mezi vámi našly alespoň dvě žákyně, které se  do naší 
soutěže zapojily. Jsou to Kristýnka Petrová ze 3.B a Michaela Švejdová ze 7.B. Oběma 
dívkám děkujeme. Kristýnka od nás získává knížku pohádek a Míša dobrou čokoládu. Zde 
otiskujeme jejich povedená díla. 
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                                                                                                                                  (Kristýna Petrová, 3.B) 
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                                                                                                                                     (Michaela Švejdová, 7.B) 
 
Slohové práce žáků 
 
V hodině českého jazyka se žáci pokoušeli o napsání receptu netradičním způsobem. Posuďte, do jaké míry se jim 
to povedlo. 
 
Palačinky (sportovní utkání) 

 Vajíčka se svlékají ze skořápek a skáčou do bazénu plného mléka. V bazénu se 
začaly dělat vlny. Do mléčného závodu se přidala mouka. Když to viděl cukr a 
sůl, skočily tam taky. Smíchaly se a stalo se z nich těsto. To vylezlo z mísy a šlo 
si do sauny odpočinout. Po závodě se jim v sauně opravdu pěkně relaxovalo. 
Těsto nabralo znovu síly a začalo skákat, až se z něj utvořila placka. Placka 
vyšla ven. Venku narazila na červené družstvo marmelád a začaly se prát. Jedna 
sklenka s marmeládou praskla a vylila se na placku. Ta se leknutím stočila a už 
bylo hotovo! 

(František Dobrovolný, 7.A) 
 
Knedlíková princezna a princ Vajíčko (pohádka) 

 
 Byla jednou jedna krásná princezna, která žila ve velkém chladném zámku 
jménem Lednice. Jednou se princezna Knedlička zamilovala do prince Vajíčka. 
Ale jejich rodiče jim zakázali svatbu, a tak spolu utekli. Jak tak šli světem, 
potkali zlou nožovou čarodějnici.  
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Unesla princeznu a nakrájela ji na kostičky. Princ ji dlouho marně hledal, až ji konečně uviděl na pánvi, jak se smaží. 
Princ neváhal a skočil za ní na pánev, ale narazil na hranu pánve a rozbil si skořápku. Potom obejmul princeznu a 
pánev je vysypala na talíř, kde na ně čekal chleba.  
Princezna s princem se vzali a jestli je někdo nesnědl, žijí tam dodnes.  

(Simona Kališová, 7.A) 
 
Ptali jsme se žáků, co pro ně znamenají Vánoce? 
 

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, 
maminka v kuchyni jablíčko rozkrojí. 
A když ho rozkrojí uvidí hvězdičku, 
která se ukryla v červeném jablíčku. 

 
Ondráčková Tereza, 7.A: Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Stejně jako Velikonoce jsou to především 
duchovní svátky. Svátky si však člověk přizpůsobuje svým zvyklostem. Jako vždy se něco přehání a někde se ubírá. 
Přesto je krásné, když v lidech zůstane snaha popřemýšlet o sobě, udělat něco pro druhé, zkrátka být lepší.           
A o Vánocích zvlášť, protože to jsou rodinné svátky. Mě nejvíce potěší, když o Vánocích jsme všichni spolu, 
společně zdobíme stromeček, zpíváme koledy a pečeme cukroví. U štědrovečerní večeře se mi líbí klidná a tichá 
atmosféra. Každý z nás netrpělivě čeká, až zazvoní zvoneček. A málem bych zapomněla - největším kouzlem Vánoc 
je narození malého Ježíška.  
 
Janů Dominika, 7.A:  Vánoce pro mě znamenají hlavně svátek narození Ježíše Krista. Jsou to dny, kdy jsou všichni 
spolu, zpívají koledy, jedí cukroví….Nejde až tak o dárky, jako o to, že k sobě mají všichni blíž. Mně se na Vánocích 
nejvíce  líbí ta atmosféra. Když jdeme večer do kostela a potkáme tam spoustu známých a příbuzných, je to moc 
hezké. Štědrý den je pro mě jedním z nejhezčích dnů v roce.  
 
Felcmanová Bára, 7.A: Nejlepší zážitky prožiji ve škole, když nacvičujeme vánoční besídku. Poslední den před 
vánočními prázdninami si dáváme dárky. Panuje skvělá atmosféra. Hrajeme různé hry. Všichni se ovšem už těší na 
prázdniny. Když je sníh, užijeme si s kamarády pořádnou legraci. Na Štědrý den se vždy těším. Ráno zdobíme 
stromeček, napřed u babičky a pak u nás. Večer se pod ním objeví dárky.  
 
Svoboda Petr, 7.A: Dárky, stromek, štěstí, kamarádství, spolehlivost, kapřík, celá rodina pohromadě, prázdniny.  
 
Fériová Simona, 7.A: Znamenají pro mě moc, protože jsem ráda, že jsme všichni spolu a zdraví. Vánoce nejsou jen 
o dárcích, ale i tak se těším, co dostanu.  
 
Jiroušková Klára, 7.A: Vánoce – sejde se rodina a nikdo se doma nehádá. Vánoce jsou teprve, když je doma kapr 
na stole, bramborový salát v komoře a my v kostele. Všichni oblečeni ve svátečním a spolu. Vánoce nejsou o dárcích, 
jsou to svátky lásky.  
 
Lemperová Aneta, 9.A: Čas na rodinu, přátele, lidi, které máme rádi. Dělat si navzájem radost. Cítit vůni 
stromečku a cukroví. Čas na zimu, stavění sněhuláků.  
 
Ječmenová Nikol, 9.A: Vánoce pro mě znamenají radost. Všichni lidé slaví svátky a mají úsměv na tváři. Děti se 
těší na dárky, které dostanou. Na stolech voní cukroví.  
 
Hájek Dominik, 9.A: Vánoce jsou pro mě svátky klidu, radosti,  rozzářených očí a šťastných tváří. O Vánocích by 
měli být všichni spolu a zažívat pocit štěstí a tepla domova.  
 
Filipová Lída, 9.A: Vánoce pro mě znamenají hodně smíchu, radosti a štěstí. Všichni jsou spokojeni, přejí si vše 
nejlepší. Jsou veselí a šťastní. Ve všem si pomáhají a dávají ostatním radost do života. Když nadejde určitá hodina, 
sejdou se všichni doma u stolu a povídají si. Sní štědrovečerní večeři a jdou si rozbalit dárky.  
 
Hájek Marek, 9.A: Dostanu hodně ponožek a dárků, nemusím jít do školy a doma je pohoda.  
 
Glier Kamil, 9.A: Dárek je vždycky super, ale nejlepší je, když se sejdeme celá rodina. Mít radost z těch lidí a jak 
kapr a cukroví voní, tak to je neodolatelný. Mám z toho dobrý pocit.  
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 Fotogalerie 
 

 Divadélko pro školy z Hradce Králové 
   
 

        
 
 

Žáci z prvního a druhého stupně zhlédli 25. 11. v kulturním domě divadelní představení. Děti z prvního až třetího 
ročníku viděly Pohádky z našeho statku. Pro starší žáky si herci připravili představení s názvem Divadelní učebnice 
aneb České divadlo 20. století. Ukázkami divadelních her přibližovali herci žákům známé divadelní scény a 
osobnosti, jakými byli  například Voskovec a Werich či  Suchý a Šlitr.  
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 6.B při exkurzi na městském úřadě 
   
 

        
 

       
 
 
 

 V těchto tričkách opustí naši školu 9.A 
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 8.B na besedě v knihovně - 10.12. 
   

         
 

          
 
 

 Nové složení EKOTÝMU 
 

Co nás čeká tenhle školní rok? Po obhájení prestižního titulu EKOŠKOLA si chceme i nadále všímat toho, co by se 
dalo v naší škole vylepšit, abychom se v ní cítili dobře. Chceme si všímat i toho, co by se dalo zlepšit na Zemi, 
abychom se cítili lépe i na ní. Budeme pokračovat v práci, která povede k obhájení dalšího titulu. Abychom další titul 
získali,   musíme splnit  určitá kritéria.   O  plnění  všech  úkolů  se stará  náš  školní EKOTÝM,   jehož   složení se   
s příchodem nového školního roku trochu změnilo. 
 
Členové školního EKOTÝMU ve školním roce 2013/2014 
 
4. A – Johana Chodilová, Tomáš Procházka, Jan Prosecký 
4. B – Jan Nešťák, Samuel Zelený 
5. A – Veronika Borková, Kateřina Sochorová 
5. B – Tereza Horáková, Jakub Zítka 
5. C – David Dostál, Pavel Lhoták 
6. A – Filip Daniel, Julie Svrčková 
6. B – Daniel Krejčí, Martin Tachir 
7. A – Klára Jiroušková, Simona Kališová 
7. B – Lucie Peňázová, Linda Brožová 
8. A – Martina Janů, Radka Slámová 
8. B – Hynek Podařil, Jiří Švanda 
9. A – Dominik Hájek, Daniel Petrovič 
9. B – Jiří Pohanka, Jakub Zdražil 

(Mgr. Lenka Zdražilová) 
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 ZÁBAVA S BUBLINOU 
 

Křížovka 

 
 
 

             4 týdny před Vánoci se nazývají … 

             zazvonil …..… a pohádky je konec 

             stavíme ho v zimě (figura ze sněhu) 

             malý astronomický objekt (zastarale vlasatice) 

             opak nenávisti 

             nový dětský televizní program 

             na nebi jich svítí tisíce 

             o Vánocích rozbalujeme …… 

             opak dne 

             na Vánoce pečeme … 

             v pohádce vystupuje ….. měsíčků 

             Ježíšek dává dárky pod … 

 
(připravil Honza Tran, 8.B) 

 
 

 Pomozte dětem najít cestu domů!   
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 Spočítejte stromky a dokreslete obrázek  
 
 

                 
 
 
 
 

 Najděte cestu od kmene ke hvězdě na špici stromku  
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 Dokreslete obrázek  
 
 

     
 

 
Řešení křížovky 
 
 

   A D V E N T     4 týdny před Vánoci se nazývají … 

 Z V O N E C       zazvonil … a pohádky je konec 

     S N Ě H U L Á K stavíme ho v zimě (figura ze sněhu) 

  K O M E T A      malý astronomický objekt (zastarale vlasatice) 

     L Á S K A    opak nenávisti 

    D É Č K O     nový dětský televizní program 

    H V Ě Z D Y    na nebi jich svítí tisíce 

    D Á R K Y     o Vánocích rozbalujeme … 

     N O C      opak dne 

 C U K R O V Í      na Vánoce pečeme … 

D V A N Á C T       v pohádce vystupuje … měsíčků 

S T R O M E Č E K     Ježíšek dává dárky pod … 
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