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Konečně! Za pár dní tu máme Štědrý den. Teď už jen pár dní ve škole, 

posledních pár dní učení. Ale i škola je jako vyměněná – krásně 

vyzdobená, plná úsměvů a radosti, místo zvonění posloucháme koledy.  

Važte si toho, že můžete zažít takový malý Štědrý večer i se svými 

spolužáky. Mě osobně to vždy nabije energií a zapomenu na to, že do 

školy se chodí hlavně z důvodu učení, které nám občas tak lehko 

nejde. Také je to čas, kdy zasedneme do sedadel v kině a můžeme si 

užít film s plným sálem lidí, které známe.  

Ale co je hlavní. Užijte si svátky se svými nejbližšími a vraťte se 

zdraví a šťastní do školy v novém roce.  

Hezké Vánoce a šťastný rok 2019 přeje školní časopis.  

 

Jana Dvořáková 
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3. a 4. 12. jsme se opět zdokonalovali v sebeobraně 

5. 12. jsme si při adventních dílničkách vyzdobili školu a navštívil nás 

taky Mikuláš se svým andělským a čertovským doprovodem 

6. 12. se třeťáci vypravili na Potštejn, kde prožili „Betlémský příběh“ 

7. 12. navštívily děti ze 4.B knihovnu 

12. 12. se na hrad Potštejn za „Betlémským příběhem“ vypravili 

druháci 

17. 12. si poslechli deváťáci přednášku o pohlavních chorobách 

18. 12. se utkali šesťáci ve školním kole soutěže AMAVET 

19. 12. šly děti z prvního stupně do kina na předvánoční filmové 

představení 

20. 12. se žáci druhého stupně vydali s cestovatelem a fotografem 

Tomášem Kubešem na výpravu do Ekvádoru 

21. 12. se v kině podívali žáci druhého stupně na film Coco 

22. 12. – 2. 1. SI BUDEME UŽÍVAT VÁNOČNÍ PRÁZDNINY! 
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Na konci listopadu a v prosinci proběhla na naší škole školní kola dvou 

olympiád a také školní kolo soutěže AMAVET. 

Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo celkem 24 žáků z osmých a 

devátých tříd. Ve školním kole museli prokázat znalosti z gramatiky a 

napsat krátký sloh na téma Co umí světlo.  

 

A jak to dopadlo? 

První místo a nominaci na postup získala Karolína Nittingerová z 9.A, 

druhé postupové místo obsadil Matěj Procházka z 9.A. Stejný počet 

bodů a tedy stejné pořadí s pozicí náhradníka získala Tereza 

Hatlapatková z 8.A. 

 

 

Ve druhé olympiádě prokazovali žáci 8. a 9. tříd své dějepisné 

znalosti.  

Pořadí ve školním kole bylo následující: 

1. místo Filip Bartek z 9.B 

2. místo Anna Danihelková z 8.A 

3. místo Jaroslav Havlíček z 8.A 

 

Všichni tři jsou zároveň nominovaní na postup do krajského kola. 

 

V úterý 19. prosince proběhlo školní kolo soutěže AMAVET, kterého 

se jako každý rok účastní především žáci 6. tříd. K nim se letos opět 

přidali Vladan Matějka a Filip Bartek – oba z 9.B. Celkem se tedy ve 

školním kole utkali autoři 21 projektů. Jak to dopadlo, se dozvíte 

v lednovém čísle.  
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Slohové práce dětí z 5.A 
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Tento měsíc jsme se byly zeptat dětí z družiny A a B na nějaké 

otázky na téma cukroví. 

 

Jaké cukroví doma děláte? 

Anežka: „Rohlíčky.“ 

Ondra: „My děláme jenom takové sušenky.“ 

Kuba: „Děláme také rohlíčky.“ 

Marek: „My pečeme hodně perníčků.“ 

Verča: „Taky děláme perníčky.“ 

Sofie: „Perníčky a linecké.“ 

Izabelka: „Nejvíce mi chutnají rohlíčky, takže děláme hlavně 

rohlíčky.“ 

Dominik: „Děláme rohlíčky a linecké.“ 

Lucka: „Linecké.“ 

Matěj: „Děláme perníčky.“ 

 

Dále jsme udělaly takovou anketu a zeptaly jsme se dětí, jaké cukroví 

jim nejvíce chutná. 

 

16 dětí hlasovalo pro perníčky 

12 dětí bylo pro linecké 

11 jich bylo pro vanilkové rohlíčky 

8 pro vosí úlky 

8 pro kokosky 

 

Takže prvňáčkům na naší škole nejvíce chutnají perníčky! 

 

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová  
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… tak, jak ho prožily děti z 5.B 
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FLORBALOVÝ TURNAJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Dne 7. 12. chlapci z 6. a 7. tříd hráli florbalový turnaj základní škol. 

Hráli tři zápasy, přičemž většinou první polovinu zápasu vedli a pak 

v druhé polovině zápasu pokaždé prohráli. Hráli se Spořilovem, 

Opatovicemi, Benešovkou, Polabinami I. a Sezemicemi. Do dalšího kola 

tedy nepostoupili. Všem zúčastněným děkujeme! 

MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FLORBALE- PRAHA 2018 

Od 1. prosince se v pražské O2 aréně hrálo MS ve florbale. Hned 1. 

den vyhráli Češi nad Německem 10:5. Druhý den už tak úspěšní nebyli 

- prohráli s Lotyšskem 3:4. 4. prosince Češi znovu oslavovali, protože 

vyhráli nad Švýcarskem 6:4. Proti Dánsku 6. prosince Češi opět 

vyhráli 10:1. Dne 8. prosince se Čechům nedařilo- prohra 2:7 

s Finskem. Poslední zápas o třetí místo proběhl 9. prosince, kde Češi 

bohužel prohráli 2:4 se Švýcarskem, a tak získali alespoň 4. místo. 

 

Tereza Hatlapatková 
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… ze 3.B 
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Tento měsíc vám děti poradí, co byste měli dělat, když se vám někdo 

líbí. 

 

Marek: „Obejmul bych ji.“ 

Kuba: „Dal bych jí pusu.“ 

Verča: „Obsloužila bych ho.“ 

Sofi: „Tulili bysme se k sobě.“ 

Anežka: „Já bych se to styděla říct.“ 

Izabelka: „Povídala bych si s ním.“ 

 

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 

 

  



Školní noviny ……………………………………………………… prosinec 2018 

14 
 

 

 

Ve školníkově kumbálu bylo zamčeno. „Co ted?“ ptala se Ema.  

„Měla bych nápad,“ řekla Sabča. „Mám na klíčích malou baterku jako 

přívěsek. Je malá, ale lepší než nic.“ A tak jsme se vydaly zpátky na 

půdu. 

Na půdě to vypadalo strašidelně. Všude se válely staré učebnice a 

štosy různých písemek, židle a stoly. „No to snad ne!“ vykřikla Sabča. 

Já a Ema jsme se na ni vyděšeně podívaly. „Já jsem tu pětku v sedmé 

třídě dostala jen proto, že jsem zapomněla, že slovo Ruzyně je ve 

vyjmenovaných slovech.“ Ema si očividně oddechla, že nejde o nic 

horšího.  

„Je to špatný,“ hlásila jsem. Okna byla úplně zasypaná sněhem. Tudy 

cesta ven určitě nepovede. Ale kudy, když ne půdou? Zkusili jsme 

skoro všechno. Nějak se odtud přece dostat musíme! 

„Co je v té skříni?“ zeptala se zničehonic Ema. Na samém konci půdy 

za hromadou starých židlí stála stará dřevěná skříň. „Zkusíme to 

otevřít?“ zeptala se Sabina a než jí kdokoliv stačil odpovědět, 

přistoupila ke skříni. Když skříň otevřela, objevil se jen oblak prachu. 

Sabina se do skříně podívala a začala hrozně ječet. Odhodila baterku 

a utíkala pryč. S Emou jsme na to jenom vyděšeně koukaly. Sebrala 

jsem baterku. Bála jsem se, co uvidím, ale musím to zjistit. Posvítila 

jsem do skříně. Stála tam… Kostra?! Zkusila jsem se trochu uklidnit. 

Nadechla jsem se a přistoupila jsem ke skříni blíž. Posvítila jsem 

dovnitř pořádně. Kostra tam sice skutečně byla, ale nebyla opravdová. 

Bylo docela dobře poznat, že jde o model kostry, který se používá v 

přírodopisu, když žáci probírají kostru člověka. Začala jsem se smát. 

Naše odvážná Sabina se vyděsila tohohle? Ema se taky podívala. Na 

první pohled poznala, že nejde o pravého kostlivce. Vypravily jsme se 

zpátky za Sabinou. Našly jsme ji až ve třídě. Schovávala se za 

učitelským stolem. Nechtěla nám věřit, když jsme jí vyprávěly, co ve 

skříni skutečně bylo.  

Takže půda zklamala. Co budeme dělat dál? 

Zuzana Matějová 
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… blecha dokáže z místa vyskočit do dvěstěnásobné výšky své 

velikosti? 

 

… jedna kapka ropy znehodnotí 25 litrů pitné vody? 

 

… každý člověk průměrně mrkne 6205000 za rok? 

 

… kočičí čelisti se nemohou pohybovat do stran? 

 

… po konzumaci ústřic rostou vlasy rychleji? 

 

… didaskaleinofobie je strach z chození do školy ? 

 

… člověk má zhruba 2 miliony potných žláz? 

 

… název každého kontinentu začíná a končí stejným písmenem? 

Africa, Europe, Asia, Antarktica, Amerika, Australia 

 

 
 

Ester Zavadilová 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjpkt6Tl6TfAhURK1AKHYtyCRgQjRx6BAgBEAU&url=https://byznys.ihned.cz/c1-65539700-ceny-ropy-rostou-v-reakci-na-dohodu-opec-a-ruska-severomorska-ropa-brent-zdrazila-az-o-13-procent&psig=AOvVaw0ziBnCjjdekroZ_vIstWoK&ust=1545043875512444
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ADVENTNÍ SLAVNOSTI 

Vánoční trhy v Praze 

V našem hlavním městě v Praze jsou každoročně pořádány vánoční 

trhy. Sjíždí se tam lidé nejen z České republiky, ale i z jiných států. 

Pražské vánoční trhy pořádají různé doprovodné akce. Nabitý 

program je nejvíce o víkendech, ve všedních dnech spíše až 

odpoledne. Trhy budou trvat až do 6. 1. 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Třebechovické muzeum betlémů 

V Královéhradeckém kraji leží město Třebechovice pod Orebem, kde 

je jediný betlém v České republice, který je prohlášen za národní 

kulturní památku. Jmenuje se Třebechovický Proboštův betlém a je 

velmi obdivovaný. Měří bez mála sedm metrů a jeho autory jsou Josef 

Friml, Josef Probošta a Josef Kapucián. V Třebechovicích ale najdete 

i další překrásné betlémy! 
 

 

 

 

 

 

 

Tereza Hatlapatková 
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Vánoční zápich do květináče 

 

Budete potřebovat: 

bílý papír  - 1ks 

barevný vlnkovaný karton - 1ks 

špejle - 3 ks 

mašlička - 3ks 

 

Postup: 

Z bílé čtvrtky a z barevného vlnkovaného kartonu  si vystřihneme 

hvězdičky, dáme hvězdičky na sebe a trochu horní pootočíme  

a slepíme. Přilepíme ke špejli a přivážeme mašličku. 

 

A MÁME HOTOVO! 

Klára Mejtská, Helena Rochlová 

 

  



Školní noviny ……………………………………………………… prosinec 2018 

18 
 

První sněhové vločky  

Michal Černík 

Volá vločka při padání: 

„Nesu dětem sáňkování!“ 

Druhá vločka volá na ni: 

„Všem daruju koulování!“ 

 

Třetí vločka letí kolem: 

„Dnes přikryju kopce, pole!“ 

Čtvrtá vločka křikla také:  

„A já budu sněhulákem!“  

Tak se vločky vychloubaly. 

A že mrzlo, neroztály. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní noviny ……………………………………………………… prosinec 2018 

19 
 

 

 

 

 

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

„Cítím, cítím - sousedi se ale mají!” 

 

Zlobí se paní Novotná na běžeckém okruhu v Linci: „Ta 

linecká kolečka jsem si představovala trochu jinak!” 

 

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?” 

 

Vrátí se pán z vánočního nákupu, 

hledá peněženku a najde místo ní 

jen kartičku: „Veselé Vánoce 

přejí kapsáři!” 

 

Ptá se kapr svého přítele: „Hele, 

Fanouši, ty věříš na život po 

Vánocích?“ 

 

Adéla Sehnoutková 
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Je to modré a požírá to čas. Co je to?  

 

Víte, proč je lepší dát vánoční stromek do garáže než do obyváku? 

 

Vyrazí jeden Čech z bodu A do bodu B, a druhý Čech z bodu B do 

bodu A. Víte, kde se potkají?  

 

Proč jde sušenka k doktorovi? 

 

Vyskočí králík výš než panelák?  

 

Má to čtyři nohy a je to nejlepší přítel člověka? 

 

 

 

 
Odpovědi: 
Facebook. 

Můžete dostat auto. 

V hospodě. 

Protože v ní něco křupe. 

Ano, protože panelák neskáče. 

Postel.  

Jana Dvořáková 
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Tentokrát spojovačka, kterou si můžete ozdobit a vystřihovánky na 

okna  
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Nela Sedláčková 


