
                                  

Troška vánočního veršování 
od Moniky Mikešové a Mirka 
Koláře 
 
Klid a pohodičku, 
pečenou rybičku, 
hodně dárečků u stromečku. 
Přejeme všem učitelům. 
 
Hezké vánoční svátk,  ať máte čas 
na pohádky. 
Ať se na Vás štěstí směje, 
Ať Vás láska stále hřeje, 
Ať Vás úspěch provází, 
 v roce, který přichází. 
 
 

 
 
 
Večer plný překvapení, 
 pocit, který jindy není, 
dobré jídlo do bříška,  
bohatého Ježíška.  
Tohle všechno na Vánoce, 
 hodně zdraví v Novém roce. 
 
Za oknem se vločky honí, 
 zvonky v dálce tiše zvoní  
a stromečky v celé zemi 
sladce voní Vánocemi. 
 
 

 
Kristýna – 3.třída 
 
 

 
 
Stromeček z druhé třídy 
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Ježíšku, Ježíšku , 

co to neseš v košíčku. 
Nesu, nesu dárečky 
pro malé dětičky. 

 
Vánoce,  přicházejí 

zase po roce. 
Přinášejí štěstí velice.

Hanka Kolářová – 3.třída 

Silvestr 
Nový rok - svátek začátku nového roku. 
Podle celosvětově nejrozšířenějšího 
gregoriánského kalendáře připadá na 1. 
ledna. V noci z 31. prosince na 1. ledna 
svět slaví konec roku,  tak i začátek 
nového – Silvestrovské oslavy. Před 
Novým rokem si jednotlivci, rodiny i 
firmy posílají blahopřejné novoročenky, s 
hezkým či vtipným obrázkem a s přáním 
zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Nový 
rok je v ČR, ale i v dalších zemích světa 
státní svátek. 
 
 

Rodina 
Filip Koritar 
 
Moje mamka se jmenuje Jarmila 
a  je na všechny moc milá. 
Ona ráda vaří 
a občas i paří. 
 
Můj táťka je dobrý kamarád, 
mám ho velmi rád. 
On pracuje jako zedník 
 a kalhoty má roztrhané jako cedník. 
 
Klárka je moje sestřička 
a stala se z ní kosmetička, 
I když jí to teď nebaví, 
už se toho nezbaví. 
 
Moje rodina je veselá 
 a určitě proto všechno dělá. 
Mám ji velmi rád 
a určitě bych za ni i pad. 

Rodinka 
Jan Kolda 

 
Štěstím září rodinka, 
rozvitá, jak květinka. 

Všechny členy představím, 
mozek přitom nažhavím. 

 
Táta , to je velký chlap, 
různé sporty on má rád. 

Mamka , naše dobrá duše, 
pomáhá nám, jak jen může. 

 
A já jsem náš uličník, 

z matiky mám vykřičník. 
Sestra koně  miluje, 
ráda nám je maluje. 

 
Všichni čtyři máme přání, 
zůstat spolu a být šťastní. 

 

Jak jsem uzdravila svět 
Martina Zíková 

 
Zeměkoule právě dostala horečku 

Teploměr stoupá výš a výš. 
Rychle, zalez si pod dečku! 

Ať se nám nenachladíš! 
 

Zákeřné jsou tyhle světové nemoci, 
léčí se špatně a pomalu. 

Jak jenom Zemi pomoci? 
Maminka neví, odrostla Sunaru. 

 
 



 
 
Už je skoro dospělá, 
měla by si vědět rady. 
Ale co kdo udělá 
s dospělými tady? 
 
Tvrdí, že vždy si ví rady, 
Jen aby nezpychli moc! 
Myslím, že špatně radí 
a kvůli nim bude asi navěky noc. 
 
Asi potřebujeme se poučit, 
tak trochu nafackovat! 
Jak žít se potřebujeme naučit 
a jak se máme chovat. 
 
Jak uzdravit svět? 
Zajímalo by mě….. 
Je tolik planých vět 
A přitom vázne to…. 

                                                                                                                Svatý Svatý Svatý Svatý 
MikulášMikulášMikulášMikuláš Tradice Tradice Tradice Tradice    
Petr Miklas a Pavel SabatkaPetr Miklas a Pavel SabatkaPetr Miklas a Pavel SabatkaPetr Miklas a Pavel Sabatka    

Tradice spojené s Mikulášovo osobou jsou 
velmi pestré a krajově i národnostně se 
liší.Součástí většiny z nich je rozdávání 

dárků dětem. 
 

Čerererertitititi    
Čert (čort v jiných slovanských 

jazycích)je bytost 
 slovanské mytologie, kterou vyjadřuje 

pohádková bytost žijící v pekle. 
 Má rohy, ocas, kopyto a je „přičmoudlá“. 

Peklo opouští,  
aby získala duše hříšníků. Tam také 

odnáší duše zlých a hříšných lidí  
,kde budou duše na věky věků trýzněny. 

 
 

U nás je tradicí,že masky oblékají žáci 9. 
třídy. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. 

Poprvé jsme měli ale převahu andělů nad 
jediným čertem. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
    
Náš �ert a and�lé sNáš �ert a and�lé sNáš �ert a and�lé sNáš �ert a and�lé s    MikulášemMikulášemMikulášemMikulášem práv� v práv� v práv� v práv� v    5. t�íd�5. t�íd�5. t�íd�5. t�íd�    
    
    
    

 
Vašík – 2.t�ída 
 

21.prosince.Vánoční 

besídka 
22.prosince.22.prosince.22.prosince.22.prosince.8.008.008.008.00 I.stupe ň dětské 

vánoční hry   
9:45 I.II stupe ň Vánoční pěvecké 

rolni čky 
10:00 1-4 ročník Dárečková 

hodina 
 

10:45 I. Stupe ň Slavnostní 
vánoční oběd 



10:50 5-8 ročník Dárečková 
hodina 

11:40 II. Stupe ň Slavnostní 
vánoční oběd 

12:20 9. ročník Slavnostní 
vánoční oběd 

 
SPORT 

 
Vánoční turnaje: 

Florbal 
1.místo – oranžový tým- kpt.Ji ří 

Ková ř 
2.místo –modrý tým 

3.místo – červený tým 
4.místo – zelený tým 

 
Basketbal  

1.místo – oranžový tým – kpt. 
Dominik Foun ě 

2.místo – červený tým 
3.místo – zelený tým 
4.místo – modrý tým 

 
Cirkusové p ředstavení 

 
Markéta Friedbergerová a Jan Schindler 
V úterý 8.12. jsme byli ve školní 

tělocvi čně na divadelním 
představení. Artisté z cirkusu nám 
ukazovali r ůzné kousky:žonglování 

s míčky, kužely a s kroužky.Dále 
jízdu na jednokolce, kouzlení, cvi čení 
s obru čemi, triky s lasem a cvi čení se 
psy. Nejvíce se nám líbila akrobacie  
s obru čemi, kam jsme se mohli i 
zapojit. 

 

 
 

Anketa  
Vojtěch Gelnar 
Co byste změnili na škole? 
První stupeň 
Zvětšit houpačky-1 
Víc pingpongových stolů-1 
Spolužáky-3 
Delší přestávky-1 
Obědy-2 
1 rok  mít prázdniny - 1 
Učitele-1 
Nic-3 
Nemít domácí úkoly-1 
Zábavnější výuku-2 

Vánoční besídka 
Myslím si, že všichni, kdo se 
podíleli na jejím nácviku si zaslouží 
pochvalu a největší určitě 9. třída. 
Moc se nám to líbilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přejeme všem moc krásné Vánoce, hodně 
zdraví a štěstí v Novém roce. 
 

 


