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Vedení školy a žáci z redakční rady
přejí všem krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví a spokojenost

Milí čtenáři,
přejeme vám všem příjemně strávené chvilky nad naším předvánočním číslem. Najdete v něm
výsledky několika školních olympiád, z fotografií zjistíte, jak proběhl mikulášský den.
Přečtete si, co ve školním roce zatím zažili žáci z pohledecké školy.
Snad se vám budou líbit i naše vánoční rozhovory se zaměstnanci školy a se žáky.
Žákům 7.B děkujeme, že nám umožnili vyfotit se na úvodní stranu u jejich krásného vánočního
stromečku.

Přejeme vám ještě jednou krásné vánoční svátky, pohodu o vánočních prázdninách.
V novém roce zdraví a mnoho úspěchů, radostí a hezkých zážitků.
redakční rada s paní učitelkou Konvalinkovou

Zprávy z pohledecké školy
Setkání s dětmi z mateřské školky
V polovině listopadu zavítala do naší školy vzácná návštěva – děti z pohledecké školky. Školáci z 1. a 2. třídy jim
ukázali, jak již umí číst a počítat. Celý program byl motivován pohádkou O veliké řepě, kterou si i předškoláci
zahráli. Menší i větší děti plnily různé pohybové úkoly, zpívaly a za dopomoci školáků si všichni vyrobili i řepu. Moc
jim děkujeme za návštěvu a už se těšíme na školičku s předškoláky, která proběhne v lednu.

Slavnost slabikáře
Ve středu 3. prosince se v odpoledních hodinách konala ve škole Slavnost slabikáře. Prvňáčci za dohledu rodičů
plnili úkoly - skládali věty z písmen, určovali pozici písmena ve slově, „lovili slabiky z rybníčku“ a četli. Za splnění
všech úkolů dostali zlatý klíč, pomocí něhož otevřeli truhlu se svými slabikáři. Všem děkujeme za příjemně strávené
chvíle a prvňáčkům přejeme, aby se jim i nadále dařilo.
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Čertovské čtení pod lampou
Krátké dny a chladné dlouhé večery přímo lákají
k povídání a společným večerům v teplíčku. V podvečer
3. prosince jsme se sešli ve škole, přinesli si polštářky,
deky a čekali, co se bude dít, bylo to totiž překvapení.
Nakoukli jsme do třídy - světe, div se! V potemnělé
místnosti byly připravené koberce k poležení, křeslo a
starodávná lampa, a dokonce tam hořel krb (jen na
interaktivní tabuli, ale byla to paráda). Uvelebili jsme se a
do dveří vstoupila návštěva s knihou v ruce. Všichni jsme
poznali paní Krejčí, babičku naší spolužačky Káti, a začali
se těšit ještě víc!
Náš čertovský podvečer začal.
Vyslechli jsme si zajímavé vyprávění o tom, jak vlastně
vznikla tradice Mikuláše, povídali si o vlastních zážitcích
s rozpustilými čerty, nebeskými anděly a důstojným
Mikulášem, zazpívali jsme si písničku, při níž nás paní
Krejčí doprovázela na klávesy. Na závěr, zachumlaní
v dekách, jsme vyslechli poutavě čtenou pohádku
O čertovi a Káče.
Poděkovali jsme, s paní Krejčí se rozloučili, a protože
s námi po tom dlouhém ležení čertíci jen šili, přesunuli jsme se do vedlejší třídy, abychom trochu protáhli těla a
zaměstnali ruce. Vyrobili jsme celé peklo papírových čertů a po krásně stráveném večeru jsme se vydali pekelnou
tmou a mlhou zpátky do svých domovů.

Přišel k nám Mikuláš
Ve čtvrtek 5. 12. jsme se jako obvykle
trousili do školy a po příchodu se
nestačili divit. Nic nebylo jako jindy.
Třída zamčená, na dveřích nápis „Pekelná
třída“, v kuchyni a jídelně tma, červená
světýlka, ďábelské lucerničky blikaly!
Mezi sebou jsme se dohadovali, co se asi
chystá. Konečně se našly klíče a my mohli
do
zamčené
místnosti
opatrně
nakouknout. No, to bylo něco! Celá třída
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vzhůru nohama, lavice a židle převrhnuté, vysypané koše, všechno umazané od popela, na zemi otisky čertovských
kopyt a na tabuli seznam těch největších hříšníků. Co se tady v noci dělo? Čerti se tam asi ženili!
Třídu jsme vzorně uklidili a stejně vzorně (jinak to ani neumíme) se vrhli do učení. Snad už je dnes to nejhorší za
námi. Ale kdepak! Uprostřed hodiny se ozvalo řinčení, zvonění a příšerné dupání z půdy nad námi. Vykulili jsme oči a
i ti největší hrdinové, kteří ještě před chvílí dělali ramena, že je žádný čert nevyděsí, se zasunuli pod lavici. Ti
nejodvážnější se ale přece jen vydali na půdu zjistit co a jak. Našli tam chrápajícího čerta a jeho ušmudlané
kamarády, anděly a pana Mikuláše a všechny je přivedli dolů. A už to začalo: kniha hříchů byla popsaná od shora až
dolů, hlavní čert měl plné ruce práce, většina z nás slibovala a slibovala a lavice se plnily uhlím a bramborami.
Některým z nás scházel jen jeden hříšek a byli bychom v pytli!

Po odchodu čertovské bandy jsme vyvětrali (to víte, čerti tomu mytí moc nedají), znovu se začali věnovat psaní,
čtení a počítání, když vtom slyšíme zvonek! Na návštěvu přicházela další trojice s obrovským košem sladkostí.
Tentokrát byli hodnější než ta zpustlá parta před nimi. Zazpívali jsme jim společně písničku, čertík zlobil jen
trošku, Mikuláš se s námi domluvil, že se zkusíme polepšit, a anděl se andělsky usmíval.
Byl to bezva den a slibujeme, že se po celý další rok budeme chovat jako andílci. Nebo čerti?
(Mgr. Š. Roháčková)

Beseda s politickým vězněm
Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 uvítala naše škola vzácného hosta z řad bývalých
politických vězňů. Byl jím pan Karel Linhart z Nového Města na Moravě, člen
Konfederace politických vězňů. Během dvouhodinové besedy se žáci
9. ročníku dověděli řadu informací o poměrech v komunistických kriminálech, o
neúprosných politických procesech 50. let 20. století.
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 šest 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 – 1989 bylo protiprávně odsouzeno a dlouhodobě vězněno přes 250 000 lidí. Beseda byla vzpomínkou
na dobu ztráty demokracie. Mnozí žáci již berou život v demokracii jako samozřejmost, avšak je to velmi křehká
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záležitost. Vzpomínalo se na časy potlačování svobody, pronásledování a manipulace společnosti, kdy mnohé
obyvatele Československa ovládl strach. Tyto události je důležité neustále připomínat dalším generacím.
Z názorů našich deváťáků:
„Ta beseda byla velice pěkná, zajímavá a naučná. Je dobré, že nám mladým se to prezentuje, abychom věděli, co se
dělo, protože se to hodně zkresluje. Je obdivuhodné, že ve svých letech si to ještě pan Linhart pamatuje a myslí
mu to. Ta doba musela být hrozná. Doufám, že tuto besedu uslyší hodně žáků.“
„Líbilo se mi, jak vyprávěl s radostí, že se o to může s někým podělit.“
„Zajímalo mě to, co si prožil v té cele, v jakých žili podmínkách, a kolik toho museli napracovat, aby dostali najíst.“
„Bylo to nelidské chování k těm lidem. … A respekt mám i k jeho v té době budoucí ženě, že byla tak trpělivá.“

„Byla to výborná beseda. Inspirující. Poučná. Dozvěděl jsem se hodně informací. Zkrátka pan Linhart je frajer.
Prožil tu těžkou dobu a ještě si z toho umí udělat srandu. Vypráví energicky, zábavně, pamatuje si úplně všechno.
Moc jsem si to užil a věřím, že ostatní také.“
„Je vzácné ještě teď mít příležitost slyšet to od někoho, kdo tu krutou dobu zažil.“
„Opravdu dobře se tento příběh poslouchal, protože to zažil on sám a stačilo si jen pana Linharta představovat
v jeho vyprávění.“
„Myslím, že je důležité si tyto doby připomínat. Proto mě vyprávění zaujalo. Bylo dobře, že tento příběh byl
opravdový.“
(Mgr. Aleš Kříž)

Florbalové soutěže
Listopad patří již tradičně meziškolním florbalovým soutěžím.
Podobně jako v loňském školním roce jsme se zúčastnili bojů
hned ve třech kategoriích. Všechny turnaje se odehrály
v Bystřici nad Pernštejnem.
Nejblíže postupu do krajského kola bylo družstvo v nejmladší
kategorii (4., 5. roč.). Chlapci předváděli pohledný florbal a
bojovali o vítězství ve vyrovnaném turnaji až do posledního
zápasu, aby nakonec skončili třetí.
Na bronzovém stupínku skončili též chlapci prostřední
kategorie (6., 7. roč.), kteří dokázali postoupit z vyrovnané
skupiny a nezvládli jen koncovku dramatického semifinálového
boje s pozdějším vítězem - pořadatelskou ZŠ Nádražní Bystřice.
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Papírově nejhůře se umístili chlapci kategorie nejstarší (8., 9. roč.). Ti turnaj zahájili nadějnou remízou v derby
novoměstských ZŠ, a ačkoli i ve všech ostatních utkáních podali výkon na hranici možností, bodovat už nedokázali,
čtyřikrát těsně prohráli a skončili šestí.
Školu reprezentovalo celkem 30 žáků z 12 tříd. Všem zúčastněným děkujeme za kvalitní výkony a těšíme se na další
florbalová klání. Kupříkladu na jarní mezitřídní turnaj.
(Mgr. P. Kadlec)

Další rok nám plyne … opět nás opustí další deváťáci. Podívejte se, jak jim to
sluší ve společných mikinách.

9.A s třídní učitelkou Mgr. Janou Dvořákovou
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9.B s třídní učitelkou Mgr. Kateřinou Petrovou

Exkurze pro žáky 9. ročníku
I tento rok jsme stejně jako vloni dostali v rámci spolupráce
mezi školami pozvání na návštěvu Střediska praktického
vyučování v Petrovicích při SOŠ Nové Město na Moravě. Náplní
programu byla praktická ukázka řemeslných oborů a možnost
seznámit se s technickým vybavením, které je při práci
potřebné. Žáci se na chvíli stali truhláři, zedníky, instalatéry či
opraváři lesnických strojů. Na závěr si žáci samostatně zhotovili
výrobek ze dřeva (stojánek na tužky).
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(Mgr. Z. Ptáček)

Olympiáda z dějepisu
Letošní 49. ročník dějepisné olympiády se nesl ve znamení tématu - Dlouhé století se loučí (1880-1920). Téma
popisuje poměrně krátkou historickou etapu, avšak doslova nabitou událostmi. Školního kola se zúčastnilo celkem
17 žáků z osmých a devátých ročníků.
V těžké konkurenci všech soutěžících a s velkým náskokem zvítězil Jakub Jelínek z 9.B, který bude
reprezentovat naši školu v lednovém okresním kole ve Žďáru nad Sázavou. Společně s ním na soutěž pojedou ještě
Adam Starý (9.A) a Radek Dostál (9.B).
D Ě J E P I S N Á

O L Y M P I Á D A

Dlouhé století se loučí (1880-1920)
1. Jelínek Jakub
2. Starý Adam
3. Dostál Radek Prokop
4. Komínková Martina
5. Bartoněk David
6. Bonaventura Matěj
7. Zdražilová Anna
8.- 9. Knap Jindřich
8.- 9. Laifrová Sabina
10. Koutníková Jana
11. Svobodová Anna
12.- 14. Čepková Jana
12.- 14. Polnický Jan
12.- 14. Uhlíř Jakub
15. Stará Kamila
16. Mrázek Daniel
17. Novotná Denisa

52 bodů
45
42
37
36
35
34
32
32
31
30
26
26
26
25
18
16
(Mgr. A. Kříž)
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Paní učitelka Konvalinková děkuje Radimovi a Honzovi ze 7.B za palačinku ke kávě.
Stejně tak i Markovi a Jirkovi, kteří se fotit nechtěli.:) Kluci, byla výborná!
Děkuji.

Olympiáda v českém jazyce
V pátek 29. 11. se uskutečnilo školní kolo Olympiády
v českém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem třicet žáků
z 8. a 9. ročníku. Čekalo je šest úkolů z mluvnice a slohová
práce na téma Tomu říkám překvapení.
Stupně vítězů ovládli deváťáci, ale i osmáci předvedli, že
mnohé znají a mají cit pro český jazyk.
1.

místo – Kristýna Petrová z 9.A

2.

místo - Peter Freiwald z 9.B a Tomáš Janů z 9.A

3.

místo – Jakub Jelínek a Radek Dostál, oba z 9.B

Vítězům blahopřejeme. Všem ostatním děkujeme za účast.
S osmáky se třeba setkáme v dalším ročníku této soutěže.
(Mgr. K. Petrová)

Roboti v Aj
Výuku anglické gramatiky
(přítomného času) a nových
slovíček
nám
zpestřili
vlastnoručně
vyrobení
roboti - domácí pomocníčci.
Každý žák svého robota
představil a řekl, co vše umí
a jak mu doma pomáhá.
Všichni žáci si zaslouží
velikou
pochvalu
za
vynikající práci při výrobě
robota, poté za prezentaci v
angličtině. Doufejme, že jim
elán a nadšení vydrží.
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(Mgr. L. Hanusová)

8. ročník - Exkurze
Žáci 8.A a 8.B navštívili v prosinci Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou a firmu Žďas.
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Přednáška válečného veterána
V pondělí 2. prosince 2019 přivítala naše škola po roce vzácnou návštěvu. Svoji přednášku měl novodobý válečný
veterán Miloš Prášil – nadpraporčík ve výslužbě. Přestože za námi přijel z Nového Veselí, můžeme se s ním setkávat
v Městských lázních v Novém Městě na Moravě, kde pracuje jako plavčík. Přednáška před žáky devátých ročníků
byla vedena z pohledu profesionálního vojáka Armády České republiky (AČR) a skládala se ze tří částí. Šlo
o nastínění válečné historie v letech 1918 – 1989 s vyložením vzniku a smyslu Dne válečných veteránů (11.
listopadu), dále představení válečných konfliktů v zemích bývalé Jugoslávie či Afghánistánu a nakonec příprava a
život profesionálního vojáka AČR. Cílem přednášky bylo jednoduchým názorným příkladem seznámit žáky
s novodobými válečnými konflikty a tím probudit zájem o kvalitní občanský život.

Miloš Prášil se po základní vojenské službě rozhodl pro dráhu profesionálního vojáka. Začínal u 43. výsadkového
praporu v Chrudimi jako kulometník-výsadkář, působil jako střelec operátor hloubkového dělostřeleckého průzkumu
4. brigády rychlého nasazení, také získal specializaci jako odstřelovač. Zúčastnil se celkem pěti zahraničních
vojenských misí OSN a NATO, byl na misích IFOR a KFOR v Bosně (1997, 1999), TFH v Makedonii (2001), KFOR v
Kosovu (2003) a naposledy strávil měsíc na ISAF v Afghánistánu (2007). V armádě sloužil od roku 1994 až do roku
2015, kdy se v důsledku zranění na misi v Afghánistánu rozhodl pro odchod do civilu.

Válečný veterán přišel oblečen v polním maskovacím stejnokroji a žákům přinesl ukázat své řády, vyznamenání i
medaile za mise, kterých se přímo účastnil. Naši školáci mohli obdivovat čepici, kterou nosil pan Prášil
v Afghánistánu, nebo speciální bojový nůž výsadkových jednotek, stejně jako slavnostní vojenskou uniformu.
Závěrečná část přednášky patřila dotazům našich deváťáků, dva dotazující si odnesli pamětní odznaky.
(Mgr. Aleš Kříž)

Školní čertoviny
Hlásíme, že i letos k nám do školy zavítaly hned dvě družiny pánů Mikulášů. Každý měl početnou družinu přísných
čertů, rozverných čertic a krásných a laskavých andělek.
Mikuláši se svým doprovodem navštívili třídy 1. stupně. Často chválili, někde museli hříšníci slibovat nápravu a
někteří výtečníci dokonce skončili v čertovském pytli, jen si to představte!
Děti si pro Mikuláše připravily písničku nebo básničku. V každé třídě tak andělky rozdaly bohatou nadílku. Mimo to
si děti odnesly čertí nebo andělskou značku a andělským prachem je škola zasypaná ještě dnes.
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Když se mikulášské družiny vypořádaly s 1. stupněm, zavítaly i mezi starší žáky. Tam byly návštěvy napínavější, ale
nakonec všichni žáci pokračují ve studiu na naší škole a v pekle nikdo neskončil.
Děkujeme žákům 9.A a 9.B za krásný mikulášský den. Všem přejeme, aby příští rok měli co nejméně záznamů
v knize hříchů a měli jen andělské značky na čele.
(Mgr. A. Beranová)
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Olympiáda v německém jazyce
10. prosince se v 6.B sešlo šestnáct němčinářů z 8. a 9.
ročníku. Přišli si vyzkoušet své dosavadní znalosti
německého jazyka. V první části olympiády je čekaly dva
poslechové texty, porozumění psanému textu a cvičení
z gramatiky. Poté byli žáci rozlosováni do tří skupin a
konverzovali na zadaná témata i podle obrázků s paní
učitelkou Konvalinkovou, Hanusovou či Sukovou.
Všichni žáci se snažili a všem bych chtěla poděkovat, že
svůj zájem o německý jazyk vyjádřili právě účastí ve
školním kole německé olympiády. Zároveň mě potěšil hojný
počet účastníků. Vítěz však může být vždy jen jeden.
S počtem 28 bodů z celkového maxima 35 bodů se
vítězkou stala Eva Chrástová z 9.B. O tři body méně
získala žákyně 9.A Kristýna Petrová. O třetí místo se dělí Jakub Uhlíř z 9.A s Matyldou Slonkovou z 8.A., ti měli
22 bodů.
Gratuluji všem na prvních třech místech. Doufám, že nejen jim, ale i ostatním žákům zájem o německý jazyk vydrží.
Děkuji za spolupráci paní učitelce Hanusové a Sukové.
(Mgr. V. Konvalinková)

12. 12. – Jak jste to myslel, pane Shakespeare?
Minulý týden se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili divadelního
představení. Zajímavým a zábavným způsobem jim zde byl přiblížen
život velkého anglického dramatika Williama Shakespeara a jeho dílo.
Dva mladí herci upoutali žáky svým neotřelým pojetím kulturního
programu. Sehráli i s pomocí některých našich žáků tři ukázky
z Shakespearových dramat, dokonce zbyla i chvilka na milostné
sonety.
Herci za námi přijeli z Hradce Králové z Divadélka pro školy.
Doufáme, že jejich návštěva u nás nebyla poslední.
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Vánoční rozhovory
Poprosili jsme vyučující, zda by nám odpověděli na otázky týkající se nadcházejících Vánoc.

Mgr. Z. Novotný
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oblíbené vánoční cukroví: včelí úly
Oblíbená vánoční koleda či píseň: Kristus Pán se narodil
Vánoční zvyk, který dodržujete: zpíváme na Štědrý večer na návsi
Dosud nejlepší vánoční dárek: první kytara ve 12 letech
Nezapomenutelný vánoční dárek z dětství: červený kožíšek
Vztah k Vánocům: mám Vánoce moc rád
Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: nicnedělání
Zhodnocení roku 2019: krásný
Dáváte si novoroční předsevzetí: ano
Přání do roku 2020: pokoj a zdraví všem lidem dobré vůle

paní kuchařka D. Stará
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oblíbené vánoční cukroví: linecké
Oblíbená vánoční koleda či píseň: Václav Neckář - Půlnoční
Vánoční zvyk, který dodržujete: zapalování svíček na adventním svícnu
Dosud nejlepší vánoční dárek: počítač
Nezapomenutelný vánoční dárek z dětství: dřevěné kostky
Vztah k Vánocům: radost v očích
Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: navštěvování příbuzných
Zhodnocení roku 2019: pro mě byl super
Dáváte si novoroční předsevzetí: ne
Přání do roku 2020: být šťastná

Mgr. G. Simonová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oblíbené vánoční cukroví: linecké
Oblíbená vánoční koleda či píseň: Půlnoční
Vánoční zvyk, který dodržujete: rozkrajování jablka, pouštění ořechových skořápek
Dosud nejlepší vánoční dárek: rozzářené oči mých dětí na Štědrý večer
Nezapomenutelný vánoční dárek z dětství: panenka vypadající jako živé miminko
Vztah k Vánocům: jsou to mé nejoblíbenější svátky
Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: dívání se na pohádky, procházky, lyžování
Zhodnocení roku 2019: pro mě byl letošní rok skvělý
Dáváte si novoroční předsevzetí: ne
Přání do roku 2020: ať je minimálně takový jako ten letošní

Mgr. A. Lüftnerová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oblíbené vánoční cukroví: zázvorky
Oblíbená vánoční koleda či píseň: Já bych rád k Betlému
Vánoční zvyk, který dodržujete: krájení jablíček, lodičky z ořechů
Dosud nejlepší vánoční dárek: pes
Nezapomenutelný vánoční dárek z dětství: morče
Vztah k Vánocům: kladný
Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: čtení, vycházky se psy
Zhodnocení roku 2019: byl dobrý
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9.
10.

Dáváte si novoroční předsevzetí: ne
Přání do roku 2020: zdraví celé rodině

Mgr. L. Hanusová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oblíbené vánoční cukroví: cukroví moc nejím, ale asi vanilkové rohlíčky
Oblíbená vánoční koleda či píseň: Nesem vám noviny
Vánoční zvyk, který dodržujete: rozkrojení jablíčka
Dosud nejlepší vánoční dárek: náramek Pandora
Nezapomenutelný vánoční dárek z dětství: kočárek pro panenky
Vztah k Vánocům: nejkrásnější svátky
Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: četba, lyže, relax
Zhodnocení roku 2019: jsem spokojená, i když stále je co zlepšovat
Dáváte si novoroční předsevzetí: už ne
Přání do roku 2020: určitě pro všechny klasika - zdraví, štěstí, láska a vše zvládnout se
vztyčenou hlavou

Mgr. P. Kadlec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oblíbené vánoční cukroví: včelí hnízdo (nebo vosí? :D)
Oblíbená vánoční koleda či píseň: Tichá noc a Sliby se maj plnit o Vánocích
Vánoční zvyk, který dodržujete: já na ty tradice moc nejsem, ale dobře - ryba a salát
Dosud nejlepší vánoční dárek: prázdniny 😊
Nezapomenutelný vánoční dárek z dětství: hokejová brankářská výstroj
Vztah k Vánocům: my pohani jsme rádi hlavně za to volno, a taky když se nám povede vyhnout se nákupnímu
šílenství
Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: běžky
Zhodnocení roku 2019: super, osobně i pracovně
Dáváte si novoroční předsevzetí: co to je? :D
Přání do roku 2020: klid a mír, víc vzájemného respektu mezi lidmi třeba na silnicích,
dostatek srážek, rezignaci premiéra a prezidenta

Mgr. Z. Koutná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oblíbené vánoční cukroví: vanilkové rohlíčky a linecké
Oblíbená vánoční koleda či píseň: Králové (O. Ruml, Z. Novotný Bričkovský)
Vánoční zvyk, který dodržujete: krájení jablka, lodičky, jmelí
Dosud nejlepší vánoční dárek: rozzářené očí mých dětí u stromečku
Nezapomenutelný vánoční dárek z dětství: pletený svetr od babičky (byl strašný a kousal, ale vždy jsem si
ho k babičce oblékla 😊)
Vztah k Vánocům: do 23. 12. stres a shon, od 24. 12. klid a pohoda
Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: lyžování, bruslení, návštěva rodiny
Zhodnocení roku 2019: pro mě osobně - žádné významné ani tragické události, takže jsem spokojena,
většinou nehodnotím, beru to tak, jak to je a bylo
Dáváte si novoroční předsevzetí: ne
Přání do roku 2020: jako učitelka - šikovné a slušné žáky; v osobním životě zdraví celé rodiny

vychovatelka ve ŠD Kateřina Horváthová
1.
2.
3.

Oblíbené vánoční cukroví: mám ráda spoustu druhů cukroví, ale nejraději mám to, co pekl někdo jiný
Oblíbená vánoční koleda či píseň: jednoznačně Červená, zlatá, zelená od Pavla Jurkoviče s textem Václava
Čtvrtka
Vánoční zvyk, který dodržujete: každý rok máme na stole adventní věnec, o Štědrém dnu dáváme pod talíř
rybí šupinu, krájíme jablko a k večeři musí být kapr
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dosud nejlepší vánoční dárek: asi je to remoska, i když nevím, jestli víte, co to je.:)
Nezapomenutelný vánoční dárek z dětství: kazeťák, dvojče (taky asi nevíte, co to je.:))
Vztah k Vánocům: spíše kladný, ale nejraději mám ty dny mezi Štěpánem a Silvestrem
Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: „ukafepovídání“ a „nicnedělání“
Zhodnocení roku 2019: pro mě byl plný „mých poprvé“, takže byl fajn
Dáváte si novoroční předsevzetí: dávám si předsevzetí nedávat si předsevzetí
Přání do roku 2020: zmírnění klimatické změny, aktivní občanskou společnost a světový mír

Mgr. L. Smetana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oblíbené vánoční cukroví: vanilkové rohlíčky a linecké
Oblíbená vánoční koleda či píseň: Štědrý večer nastal
Vánoční zvyk, který dodržujete: zapalování svíček na adventním věnci
Dosud nejlepší vánoční dárek: mám radost z jakéhokoli dárku
Nezapomenutelný vánoční dárek z dětství: tak to bylo vždycky lego
Vztah k Vánocům: velice pozitivní, setkáváme se s příbuznými, které nevidíme přes rok, a nejlepší je
spousta jídla a cukroví 😊
Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: dříve to byl hokej a lyžování, ale v posledních letech o
Vánocích sněhu a zamrzlých rybníků není moc; teď spíš odpočívám a potkávám se s přáteli
Zhodnocení roku 2019: byl poměrně úspěšný, víc takových roků
Dáváte si novoroční předsevzetí: už nedávám, někdy je nereálné je splnit
Přání do roku 2020: přeji všem hlavně zdraví, to když je, tak je všechno mnohem jednodušší

DĚKUJEME VŠEM ZA ODPOVĚDI A PŘEJEME KRÁSNÉ A POHODOVÉ SVÁTKY A SPLNĚNÍ VYŘČENÝCH PŘÁNÍ.
anketu se zaměstnanci školy připravili P. Freiwald a E. Chrástová

Na tytéž otázky s vánoční tematikou odpovídali i žáci. Prvňáčci odpovídali tak nadšeně,
že jsme jim dali největší prostor. 
Láďa Dibusz, 1.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: perníčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Pásli ovce valaši
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: auta
4. Co si přeji letos: formuli na ovládání
5. Oblíbená činnost o vánočních prázdninách: hraju si
6. Přání do roku 2020: dostávat ve škole jedničky
Kája Klapač, 1.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: vanilkové měsíčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Pásli ovce valaši
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: tisíc korun
4. Co si přeji letos: auto na ovládání
5. Oblíbená činnost o vánočních prázdninách: hraju si
6. Přání do roku 2020: dostávat jedničky s hvězdičkou
Pepík Ondřejka, 1.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: perníčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Rolničky
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: Mickey Mouse
4. Co si přeji letos: kočku a kocoura
5. Oblíbená činnost o vánočních prázdninách: stavění sněhuláka
6. Přání do roku 2020: mikrofon
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Lucie Dvořáková, 1.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: perníčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Rolničky
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: kočka
4. Co si přeji letos: kočku
5. Oblíbená činnost o vánočních prázdninách: hraju si s králíkem
6. Přání do roku 2020: kočka
Melissa Peterová, 1.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: perníčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Pásli ovce valaši
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: plyšák
4. Co si přeji letos: panenku
5. Oblíbená činnost o vánočních prázdninách: procházka venku
6. Přání do roku 2020: nevím
Sofie Tacejová, 1.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: perníčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Pásli ovce valaši
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: miminko-panenku
4. Co si přeji letos dostat: oblečení na panenku
5. Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: nevím
6. Přání do roku 2020: dostávat jedničky s hvězdičkami
Adéla Kaštánková, 1.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: ozdobené perníky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Pásli ovce valaši
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: zvířátka
4. Co si přeji letos dostat: další zvířátka
5. Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: hraní se zvířátky
6. Přání do roku 2020: zvířata
David Chroustovský, 5.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: rohlíčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Vánoce přicházejí
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: štěstí pro všechny
4. Co si přeji letos: BMX kolo
5. Oblíbená činnost o vánočních prázdninách: lenošení
6. Přání do roku 2020: vydařený silvestr
Kamila Stará, 8.B
1. Oblíbené vánoční cukroví: rohlíčky, slepovánky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Nesem vám noviny
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: polštář
4. Co si přeji letos: novou postel
5. Oblíbená činnost o vánočních prázdninách: spánek
6. Přání do roku 2020: vyšší IQ
Radek Prokop Dostál, 9.B
1. Oblíbené vánoční cukroví: včelí úly, rohlíčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Pásli ovce valaši
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: televize
4. Co si přeji letos: oblečení
5. Oblíbená činnost o vánočních prázdninách: zkoušení dárků
6. Přání do roku 2020: ať je fajn jako ten letošní
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Adam Jaroš, 2.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: rohlíčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Vánoce přicházejí
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: oblek
4. Co si přeji letos: tablet
5. Oblíbená činnost o vánočních prázdninách: hraju si
6. Přání do roku 2020: GTA7-6
Honza Kunstmüller, 5.B
1. Oblíbené vánoční cukroví: perníčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Králové
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: Lego technic
4. Co si přeji letos: Lego technic
5. Oblíbená činnost o vánočních prázdninách: spaní
6. Přání do roku 2020: hodně štěstí
Veronika Olišarová, 3.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: perníčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Rolničky
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: koníci
4. Co si přeji letos dostat: tablet
5. Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: nevím
6. Přání do roku 2020: taky nevím
Kristýna Přikrylová, 7.C
1. Oblíbené vánoční cukroví: vanilkové rohlíčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Rolničky
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: telefon
4. Co si přeji letos dostat: telefon
5. Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: spánek
6. Přání do roku 2020: úspěch s koňmi
Ela Tchirová, 2.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: perníčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Nesem vám noviny
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: koťátko
4. Co si přeji letos dostat: plyšáci
5. Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: stavění sněhuláka
6. Přání do roku 2020: maminčino vyléčení
Veronika Žváčková, 7.C
1. Oblíbené vánoční cukroví: linecké
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Štědrý večer nastal
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: pes
4. Co si přeji letos dostat: knížky
5. Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: sjezdování na lyžích
6. Přání do roku 2020: vše nejlepší
Jakub Uhlíř, 9.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: rohlíčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Nesem vám noviny
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: mobil
4. Co si přeji letos dostat: postel
5. Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: relaxace
6. Přání do roku 2020: zdraví
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Jiří Ošmera, 4.B
1. Oblíbené vánoční cukroví: perníčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Rolničky
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: flusačka
4. Co si přeji letos dostat: karty
5. Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: dostávání dárků
6. Přání do roku 2020: nový mobil
Ríša Tomášek, 6.A
1. Oblíbené vánoční cukroví: rohlíčky
2. Oblíbená vánoční koleda či píseň: Nesem vám noviny
3. Dosud nejlepší vánoční dárek: mobil
4. Co si přeji letos dostat: hodinky
5. Oblíbené činnosti o vánočních prázdninách: sledování pohádek
6. Přání do roku 2020: zdraví a spokojenost pro všechny

Máme šikovné žáky

Karolína Horáková (7.C) se svým ručně šitým výrobkem
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ZÁBAVA S BUBLINOU
Mandala

Vtip
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