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Vánoce jsou svátky klidu a míru. Je to 

období veselí a radosti. Po dlouhé době se 

sejde celá rodina a oslaví společně vánoční 

svátky a navzájem se obdaruje dárky. Ano, 

tak to v ideálním světě opravdu funguje. 

Jenže realita může být odlišná. Co lidé, 

kteří během roku přišli o své blízké? 

S kým ti mají slavit? A co děti v dětských 

domovech? Vánoce nejsou jenom o 

dárcích, stromečku atd. Vánoce jsou o 

pomoci potřebným. 

 

Vánoční přesmyčky 
Vytvořil: Milan Koudelka 
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Školní výlet 22.10.- Praha 

22.10 jsme byli na výletě v 
Praze, kde jsme navštívili pražské 
planetárium. Nejprve nám pustili film v 
kině, ale promítalo se to na strop, který 
byl ve tvaru polokoule, takže jsme v 
podstatě na tom křesle leželi. Asi v 
půlce se to seklo a čekali jsme asi 
deset minut,  když to spustili, tak se to 
spustilo odznova, takže asi tři čtvrtě lidí 
usnulo. 

Po promítání jsme si prohlédli 
areál planetária, kde byly různé 
interaktivní atrakce. 

Ve 12:00 hodin jsme se 
přemístili do Technického muzea, kde 
jsme měli rozchod. Nejprve jsme šli do 
velké haly, kde byly po stranách 
motorky,kola,… 

 Ve vzduchu byla zavěšená 
letadla. Nejdříve jsme si prohlédli 
motorky a kola po stranách, a potom 
jsme se šli podívat dolů, kde byly 
lokomotivy a staří veteráni .Když jsme 
si celou halu prošli, tak jsme šli do 
jednotlivých pater, kde byly třeba 
místnosti s architekturou, 
stavebnictvím,..atd. Když jsme prošli i 
všechna patra, tak jsme čekali na 
pohovkách u východu. 

Přibližně v 15:30 hodin jsme 
dorazili do Přibrami, kde jsme navštívili 
pracovní tábor. Výlet byl náročný, ale 
líbil se nám. 
 

 

Mikulášská nadílka 

ve škole 

V pátek 4.12. 2015 naši školu 

navštívil Mikuláš se svými 

pomocníky anděly  a čerty. Děti 

dostaly, co si zasloužily. Zlobivé děti 

nedostaly žádnou sladkou odměnu, 

spíš dostaly za vyučenou a ty hodné 

děti, které si pro anděly připravily 

básničku, tak ty  dostaly sladkou 

odměnu. 
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Jak slaví Vánoce v jiných 

zemích 

Rusko 

V Rusku jsou Vánoce pracovním 

dnem. Kromě dědy Mráze se u vánočního 

stromku objevuje i Sněhurka. 

   

Velká Británie 

Ve Velké Británii se začíná slavit 6. 

prosince na Mikuláše. Dárky se nadělují 

25. prosince ráno po probuzení. Tehdy děti 

hledají ve velkých ponožkách dárky od 

Santa Clause.  

Skandinávie 

Ve všech skandinávských zemích - 

ve Švédsku, Finsku, Norsku, Dánsku i na 

Islandu - jsou Vánoce směsí křesťanských 

oslav narození Krista a pohanských 

slavností slunovratu. Ve Švédsku naděluje 

stařeček Jultomten, kterého doprovázejí 

skřítci.  

Itálie 

V Itálii se Štědrý večer slaví jako 

narození Páně pouze setkáním s přáteli. Na 

ulicích bychom ani nepoznali, že je Štědrý 

den.  

  

Austrálie 

V Austrálii se slaví jako ve Velké 

Británii, jen kulisy jsou jiné. V Austrálii je 

totiž o Štědrém večeru vedro. Víc než 30 

stupňů Celsia  

USA 

V USA se Vánoce slaví velmi 

okázale, ale jenom jeden den - 25. 

prosince. Symbolem amerických Vánoc je 

obří stromek a krocan nadívaný 

kaštanovou nádivkou. Čím větší krocan, 

tím lepší.  

Francie 

Francouzům naděluje Papa Noel - 

celý v bílém. V rodinách se rozdají dárky 

před večeří a pak se většinou spěchá do 

restaurace na vánoční večeři.  

 

 

 

 

Výroba ozdob pro firmu  Otherm 

Při výrobě ozdob jsme se pořádně zapotili, 

měli jsme náročné tvoření. Vyráběli jsme  

drátové ozdoby, vystřihované vločky, 

vánoční stromečky z bavlněných nití a 

malé bavlněné čepice. Do výroby se 

zapojily 4 třídy od 5. do 9. ročníku. 

Drátěné ozdoby byly vyráběny v dílnách a 

ty ostatní ve třídách. Otherm byl za 

výrobky vděčný, spokojený a proto 

odměnil žáky sladkostmi a cukrovinkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa 

Zeptali jsme se několika žáků první a 

druhé třídy na otázku, co si přejí k 

Vánocům 

Žáci první třídy: Kristýnka- tablet 

 Andrejka- Plyšák- jednorožec 

 Míša- Auto na dálkové ovládání 

 Peťa- Lego stavebnice- Jurský park 

Žáci druhé třídy: Michalka- tablet 

    Nellinka- mobil 

    Sebík- GTA 

    Vojta- Play Station 
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Vtipy 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako 
ostatní. 
 
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí 
do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí 
po lese, hodinu, dvě, tři… Pak se ozve: 
„Ivano, máš něco?” 
„Ne, vůbec nic. A ty?” 
„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly 
nějaký bez ozdob? 
 
„Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl 
Ježíšek?” ptá se Pepík táty. 
„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?” 
„No, že celej den stojí nějakej chlápek 
u domovních dveří a chce třetí splátku. 
 

 

TÝDEN 
MEZINÁRODNÍ 

KUCHYNĚ 

 30.11.2015 - 4.12.2015 

 

Každý den jsme měli možnost ochutnat 

jídlo cizí kuchyně. Hodnotí Tomáš 

Binder z 9. třídy. 

 

Pondělí-Itálie 

 

Osobně mi jídlo celkem chutnalo, až 

na tu polévku, protože pórek nemám 

rád. Hlavní chod mi chutnal strašně 

moc, a tak jsem si šel i přidat. 

 

Úterý-Maďarsko 
 

Toto jídlo mi velice chutnalo, obzvlášť 

polévka, protože ryby mám rád. Hlavní 

chod sice nebyl nejlepší z celého týdne, ale 

nemůžu říct, že by mi nechutnal. 

 

Středa-Slovensko 
 

Toto jídlo mi připadalo jako 2. 

nejlepší, obzvlášť hlavní chod. 

Polévka mi taky chutnala,   i když 

mi fazole nechutnají. Myslím si, 

že to všem muselo chutnat. 

 

Čtvrtek-Anglie 
  
Tento den jídlo bylo velmi chutné. 

Sice nebyla polévka, ale 

vynahradil to předkrm. Hlavní 

chod byl výborný, ale bylo toho 

trochu málo. 

 

Pátek-Mexiko 
 

Tento den mi chutnal ze všeho 

nejvíce. Polévka byla strašně 

dobrá, protože mám strašně rád 

cibuli. Hlavní chod byl obzvlášť 

delikátní. Tortilla byla opravdu 

z dobrého těsta ale uvnitř … ten 

guláš byl super ! za mě toto jídlo 

bylo opravdu nejlepší. 

Moc děkujeme našim skvělým 
zaměstnancům kuchyně  za 

výborný chuťový týden . 
 

 

 

Soutěž ve sběru papíru 
Tvorba žáků 2. třídy 
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Vánoční turnaj žáků v basketbalu 

Druhý stupeň se zúčastnil vánočního 

turnaje v basketbalu. Nejdříve 6. a 7. třída 

a den na to 8. a 9. tř. Celkem byly 4 

smíšená družstva a 6 hodnotících zápasů. 

Do hry se obětavě zapojili všichni hráči. 

Výsledky: 

6. a 7. tř.- 14.12. 

1. místo- „Zelená hvězda“ (Heinzl, 

Svoboda, Smola, Kovář, Ugi, Hubáček, 

Founě, Grohmanová) 

8. a 9.tř- 15.12. 

1. místo- Tým červených (Grigorová, 

Kůsová, Binder, Mráz, Domín, 

Malec,Turek,Jelínek) 

Výhercům gratulujeme a děkujeme všem 

za sportovní chování a taktéž asistentům 

rozhodčí. 

 

 

Vánoční besídka 

Program vánoční besídky: 

5.třída- Zákulisí Santovy dílny 

6.třída- Amy a vánoční zázrak 

7.třída- Jedenáct a půl pravidel jak prožít 

Štědrý den 

8.třída-píseň: Shake up Christmas 

Píseň Zombie v podání Elišky Bernardové 

9.třída- píseň: Šestej pád, školní video 

Na závěr jsme si společně se školním 

sborem zazpívali několik vánočních koled. 

Celým programem  prováděla Veronika 

Bohmová a Matěj Korbačka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toto číslo připravila 9. třída pod vedením 

p.uč. Pojslové. Zvláštní poděkování patří 

redakční radě pod vedením Veroniky 

Böhmové a Elišky Kůsové.  

 

Přejeme Vám všem krásné Vánoce. 

Hodně lásky a splněných přání. A 

šťastný Nový rok 2016 


