
Anděl, čert a Mikuláš 

4. prosince na naší škole chodili čerti, Mikuláš a andělé. Čerti běhali různě po chodbách, strašili děti a 
čmárali jim po tváři. Andělé rozdávali bonbónky.  

       Josef Vodička, Štěpán Kos, Daniel Polák, 5.A  
Vánoční jarmark  
9. prosince se na naší škole konal vánoční jarmark. Každá třída si připravila výrobky, které prodávala. 
Zákazníků přicházelo mnoho a každá třída obdržela alespoň několik korun českých. Když si lidé na-
koupili vše, co potřebovali, mohli si pochutnat ve školní kavárně na vánočce i kávě. V 16 a 17 hodin si 
návštěvníci mohli také poslechnout vánoční koncert. Vystupující děti zazpívaly a zahrály pár koled a 
diváci si mohli zazpívat s nimi.  

        Eliška Běhanová, Viktorie Baslová, 5.A 
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Vánoce, vánoce přicházejí….. 

Adventní doba má být věnována poklidnému rozjímání, bez zábav, tan-

ců, zpěvu a veškerého veselí. V naší tradici má být advent dobou zklidně-

ní. Proto vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků v kruhu těch, 

které máte rádi, dobrého kapra na vánočním stole, žádnou kost v krku, 

hodně dárků pod stromečkem a alespoň trošku bílé sněhové peřiny. 

Mgr. Ivana Ullmannová 



 

České vánoční zvyky a tradice: 

 Jmelí 
Mezi zvyky, které se ctí v dnešní době, patří zvyk se 

jmelím. Lidé věří, že když si pověsí jmelí v domě, tak se 

jim tam bude držet štěstí. Jeho čarovná síla se zvětšuje, 

když se jmelí daruje. 

 Štědrovečerní večeře 
Během štědrovečerní večeře nesměl nikdo odejít od sto-

lu, jinak by se příští rok na Vánoce spolu opět všichni 

nesešli.  

 Vánoční stromeček 
O prvním osvětleném vánočním stromečku ozdobeném 

sladkostmi, který nestál venku, ale uvnitř v domě, se píše 

v jedné německé kronice z roku 1570. Postupně se tento 

zvyk v polovině 19. století dostal i do Čech. 

  

Z knihy Hany Skálové Ježíšek zpracovaly Tereza On-

dřejčková, Tereza Kaščáková a Yvonne Železníková 

z 5.A. 

VÁNOČNÍ VERŠOVÁNÍ  
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Veršujeme si s mladším sourozencem: 
Chodí městem Mikuláš,  

Anděl skrývá svojí tvář,  

Čert je celý chlupatý od hlavy až po paty. 

Ježíšek u nás zazvonil,  

stromeček v pokoji postavil,  

pod něj hodně dárků dal a pak letěl zase dál.  

Kapr přišel do obchodu,  

že si koupí teplou vodu,  

že prý je mu v řece zima,  

že ho zebe za ušima.  

     

     

Matěj Zázvorka, 5.A 

Sněhové vločky 
Už zas o Vánocích, 

padá krásný bílý sníh. 

 

Bílé vločky k zemi letí, 

hle tu jedna, druhá, třetí. 

A stále chumelí 

na domy, na zemi. 

 

 

Zas dívám se na ni, 

jak rozpouští se v dlani. 

 

I když každá nese tvar jiný, 

všechny jsou bílé a zimní.  

A zas brečet se mi chce,  

když ten sníh roztaje. 

 

Kateřina Dvořáková, Alžběta Olšovská, 5.A 
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Naše postřehy ze zájezdu do Anglie  

  Od 24. 10. 2015 až 31. 10. 2015 jsem se společ-
ně s dalšími 39 dětmi, 4 učitelkami a 2 řidiči zúčastnil 
zájezdu do Spojeného království Velké Británie a Se-
verního Irska. Zájezd hodnotím velmi kladně a pravdě-
podobně nebudu jediný, kdo zhodnotí zájezd jako 
úspěšný. Vyjeli jsme v přibližně 12:30 středoevropské-
ho času a do Londýna jsme dorazili kolem 7 hodiny 
greenwichského hlavního času (GMT). První den, jak 
se předpokládalo, byl z fyzického hlediska nejnáročněj-
ší, protože po zdlouhavé a vyčerpávající jízdě jsme ne-
byli nejsilnější. V Londýně se mi nejvíce líbilo slavné 
London Eye a Piccadilly Circus. Následující noc jsme 
strávili v hotelu, kde byla vynikající snídaně ve stylu 

švédského stolu. 
    Dopoledne jsme vyjeli k našemu dalšímu cíli - Plymouth, což je město přibližně s 250 tisíci 
obyvateli, ležící v hrabství Devon v jihozápadní Anglii. Město má bohatou námořní historii a v minu-
losti bylo nejdůležitější základnou královského námořnictva. Po cestě jsme se zastavili v místě, které 
se mi z celé Anglie líbilo asi nejvíc Babbacombe Model Village. Šlo o miniatury z oblasti Torquay. Po 
tom, co jsme dojeli do Plymouth, tak jsme byli ubytování v hostitelských rodinách, kde jsme dostali 
večeři, nocleh, snídani a balíček na den. V úterý jsme vyrazili do místní školy City College Plymouth, 
kde jsme se učili 4 hodiny v úterý a 5 hodin ve čtvrtek. Nejdříve jsme si zahráli pár her a pak jsme se 
bavili o tématech, jako jsou filmy a kino. Ve čtvrtek jsme zase pracovali na TV show Deal or No Deal. 
V úterý po škole jsme zamířili do National Marine Aquarium. Ve středu jsme vyjeli do hrabství 
Cornwall, do historického kamenného městečka Tintagel se zbytky hradu krále Artuše a Merlinovou 
jeskyní. Dále jsme navštívili městečko Polperro a přímořské letovisko Looe. Ve čtvrtek jsme po škole 
vyrazili do NP Dartmoor, kde jsme kvůli vlhké půdě strávili méně času, než jsme plánovali. V pátek 
jsme brzy vyrazili zpět do Londýna, abychom navštívili muzeum voskových figurín Madame Tussaudś 
a bydliště fiktivního detektiva Sherlocka Holmese. Také jsme se zblízka podívali na Tower of London 
a vyzkoušeli jízdu v Londýnském metře. Večer jsme vyjeli a dojeli jsme domů v podvečer následující-
ho dne.     

Lukáš Vitásek IX. B 
 
 V Anglii se mi hrozně líbilo. Byly to úžasné zážitky, hned bych se vrátila. My jsme měly s hol-
kama skvělou rodinu. Bylo mi tam hrozně příjemně a paní byla hodná a taky jsme se s ní nasmály. Ve 
škole to taky bylo super, měli jsme dobrého učitele a hodiny s nim mě moc bavily.  
 

Dominika Šimáčková VIII. A  
 
Dobrý den paní učitelko, 
 mně se v Anglii moc a moc líbilo. Oprav-
du to je zážitek na celý život. Mně osobně se nej-
více líbilo muzeum Madam Tussaud. Pak je mo-
del vesnice ve městě Torquay s 4d kinem. A třetí 
je okolí hradu Tintagel s pláží a Merlinovou jes-
kyní. 
 A co se týká samotného Londýna, kromě 
voskových figurín se mi líbilo London Eye a 
úvodní filmeček k němu. Hlavně se mi líbily vý-
hledy, kterých jsem si spoustu nafotil. A třetí ná-
rodní park Dartmoor a rozlehlé pastviny s oveč-
kami, kde se odehrává příběh knihy "Pes basker-
vilský." 
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Kdyby to šlo, jel bych tam znovu. 

S pozdravem Šimon Hlavín VIII.B. 
 
 V tomto týdnu jsem se zúčastnila zájezdu do Anglie. Dva dny jsme pobyli v Londýně. Návště-

va London Eye, Tower Bridge, Tower of London, 
Buckinghamský palác,  Museum Madame Tussauds, 
Baker street ( foto se strážníkem ), Green park. Ces-
tou do Plymouth návštěva městečka Babbacombe 
Model Village – miniaturní Anglie.  
V pondělí večer jsme přijeli do Plymouth, kde si nás 
rozdělily náhradní rodiny. Já a moje kamarádka jsme 
bydlely u paní jménem Chrissie. Je to mulatka, byla 
velmi příjemná a milá. I přesto, že nám bylo řečeno, 
že si s námi nebudou povídat, Chrissie si s námi kaž-
dý večer povídala. Zajímalo ji, kde bydlíme, kolik 
máme sourozenců a také, co jsme během dne prožily. 
Moc nám chutnaly její večeře. Co mě velmi překvapi-
lo, že měli doma velkou zimu. Dokonce jsem musela 
spát ve svetru a v ponožkách.   

V okolí Plymouth jsme navštívili : National Maritime Aquarium, Severní Cornwell – Tintagel ( sídlo 
krále Artuše ), Polperro ( město pirátů ) a Looe ( přímořské letovisko s písečnými plážemi ), Národní 
park Dartmoor ( dle legendy výskyt Psa baskervilského ).   
V úterý a ve čtvrtek jsme měli výuku ve zdejší škole -  Seymour 
National Language Schoul v Plymouth. V úterý jsme měli 4 ho-
diny a ve čtvrtek 5 hodin. Během výuky jsme měli každý říci pár 
slov o sobě, popsat zážitky z navštívených míst, hráli jsme výu-
kové hry, zhlédli jsme epizody Mr. Beana a tím vším jsme si pro-
cvičili a rozšířili slovní zásobu. V místní škole jsem obdivovala 
zázemí: měli zde místnost se stoly, sedačkami , kulečníkem, tele-
vizí a kavárnou.   
Během týdne jsem viděla mnoho zajímavého, navštívila mnoho 
zajímavých míst a také jsem si zkusila, jaké to je být bez rodičů v 
cizí zemi a starat se sama o sebe.   
Celý pobyt se mi moc líbil a ráda bych týden v podobném duchu 
prožila znova.   
Moc děkuji za úžasný týden, paní průvodkyni děkuji za vyčerpá-

vající informace k navštíveným místům, pánům řidičům za bez-

pečnou jízdu a za to, že byli na nás milí. Paní učitelce a paní ředi-

telce za to, že na nás dohlížely a staraly se, abychom se ve velko-

městě jménem Londýn neztratili.  

Eliška Bartošková VI. A 
 
 
 



Den integrovaného záchranného systému  
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Den integrovaného záchranného systému na naší škole z pohledu 5.A 
Dne 27. října 2015 na naší škole proběhl Den integrovaného záchranného 
systému. Jednotlivé třídy se při něm seznámily s prací hasičů, policistů a 
také záchranářů.  
Akce začala úvodní hodinou ve třídách a pokračovala na fotbalovém 
hřišti u stadionu. Zde jsme se mohli seznámit s policejními psy a s jejich 
psovody, kteří nám ukázalo neobyčejné a zajímavé kousky se psy. U zá-
chranné služby jsme mohli  vidět vybavení sanitky a vyzkoušet si masáž 
srdce, popřípadě si změřit tlak. Na stanovišti městské policie jsme se 
mohli dozvědět něco nového o udržování městského pořádku a odchytu 
toulavých zvířat, také jsme si mohli prohlédnout radar rychlosti a alkohol 
tester. Nakonec jsme navštívili stanoviště hasičů, kde jsme si prohlédli 
výstroj do požáru i do vody a také spoustu hasičského vybavení, napří-

klad hadice a hasící přístroje.  
Myslíme si, že se tento den škole mimořádně povedl.  
 Viviane Konaré a Viktorie Olšovská, 5.A 
 
Další komentáře postřehy žáků 5.A ke tomuto dni: 
,,Nejvíc se mi u hasičů líbil kostým do vody." (Michal 
Bittner) 
,,Jednou jsem si i myslel, že ten pes vletí do publika a při 
tom si vyláme všechny zuby, ale ne, on se té rukavice držel, 
dokud si jí ten policista nesundal." (Oldřich Slezák) 
,,Nejzábavnější bylo stanoviště záchranné služby s možnos-
tí pohledu do sanitky, měření svého tlaku a vyzkoušení si 
masáže srdce, která není tak jednoduchá, jak vypadá, ať už 
masírujete živého člověka, nebo jen figurínu."  
 (Alžběta Olšovská a Kateřina Dvořáková) 

,,Den integrovaného záchranného systému byl poučný a 
zábavný bez ohledu na špatné počasí."  

 Alžběta Olšovská a Kateřina Dvořáková)   
 

Prosincové akce  

Vánoční vybíjená pátých tříd 

14. prosince se konal v hale vánoční turnaj ve vybíjené. Hrály třídy 5.A, 5.B a 5.C. První zápas hrála 
5.A s 5.B, vítězem se stala 5.A. Ostatní zápasy vyhrála tato třída také a to jí zajistilo první místo a pu-
tovní pohár. Na druhém místě se umístila 5.C se šesti body a na třetím místě 5.C, která nezískala žádný 
bod. Na konci turnaje proběhlo vyhlášení a každý dostal sladkou odměnu. Vítěz se vyfotil s pohárem. 
Ti, co nehráli, ze všech sil fandili (Podle nás nejlépe fanoušci z 5.A).   

        Adam Pavelka a Filip Winkelhöfer, 5.A 
Jak vypadá putovní pohár, co vyhrála 5.A? 
Pohár má mramorový podstavec, na kterém je železný štítek s nápisem ,,Putovní pohár šampionů“. Ru-
kojeť poháru je modrá a zlatá. Na vrchu rukojeti je železná pozlacená mísa a na ní stojí železné pozla-
cené víko se znakem naší školy.   

Jakub Bárta, 5.A 
Poslední dny školy 
18. prosince se třídy neučí a rozdávají se dárky. Není odpolední vyučování.  Některé třídy zůstávají ve 
škole a mají besídku, jiné jedou na výlet, například do kina nebo do JumpParku.  
21. a 22. prosince je ředitelské volno.  

 Josef Vodička, Štěpán Kos, Daniel Polák, 5.A  
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Recitační soutěž O Hálkovo pírko  

Výsledky I.  kategorie -  1. třídy:  
1. místo Vojtěch Zajíček I. A 
2. místo Václav Trynkl  I. C 
3. místo Róza Syblíková  I. B 

Tereza Kožíšková  I. D 
 

Výsledky II.  kategorie -  2. – 3. tříd 
1.místo Veronika Klečková III. C             
  Vojta Oulík  III. B 
3. místo Bára Hrůšová II. B 

 
Výsledky III.  kategorie -  4. – 5. třídy: 
1.místo  Josef Fišmistr  V. C 
2.místo  Matyáš Souček IV. B 
3.místo  Sofie Kročková  IV. C 

 Stanislav Jonáš V. C 
 
Pochvalné listy: 
Zuzana Nemcová – II. A 
Veronika Sáblová – II. C 
Veronika Vodičková – IV. B 
Jan Flídr – V. B 

 
Výsledky IV.  kategorie -  6. - 7. třídy:  

1.místo Jaroslav Diviš VI. C  
2.místo Nikol Kutičková VI. B 

       Michael Pavlík VII. A 
3.místo Veronika Koščová VI. C 

Kateřina Měchurová VII. A 
 

Výsledky V.  kategorie -  8. – 9. třídy:  
1.místo Anežka Dekařová VIII. B 
2.místo Kristina Šmejkalová IX. B 
3.místo Barbora Srbová IX. A 

  Kamila Žihlová  IX. B 
 

Hodně štěstí, zdraví a lásky, 
spoustu splněných přání        v 

novém roce 2016  
přeje      NA SLOVÍČKO  


