
P  RKO  listopad a prosinec 2019 

Halloween: 

Dne 1. 11. si devátá třída 

připravila Halloween pro 1. stupeň 
naší základní školy 

Bylo pět stanovišť: 

1. Bludiště mrtvých 

2. Mumie 
3. Skořápky 

4. Puzzle 
5. Tajemná komnata 

Během každé hodiny 

odborná porota vybírala nejlepší 
kostým, který vyhrál diplom a 

krabičku sladkostí. Každý také 

dostal účastnický list. Diplomy i 
účastnické listy si deváťáci navrhli 
sami. 

   

Vzdělání a řemeslo: 

Téměř týden po Halloweenu 
(7. 11.) se žáci 7., 8. a 9. třídy 

vypravili na výstavu Vzdělání a 

řemeslo 
v Českých 

Budějovicích. 

Čekalo je tam 
spousta 

středních škol 

a učilišť nejen 
z České 

republiky ale i ze Slovenska. Byly 

rozděleny do min. 3 pavilonů. 
Objevila se i možnost si 

zasoutěžit… Ať už o jídlo, 

odměny tak i například o iPad. 
Dále si mohli namíchat 

limonádu/mojito nebo si zajít ke 

studentkám kadeřnické školy. O 
jídlo opravdu nebyla nouze, 

protože u Výstaviště stály desítky 

stánků, třeba s trdelníky, tureckým 
medem a spoustou dalších dobrot. 

Doufám, že si každý našel 
něco, čemu se bude chtít 

v budoucnu věnovat naplno a bude 
je to bavit. 

  

Nějaké přesmyčky: 

Dmoniki-      
raMcle-     _________  

Luara-      

Lckau-      
Hnkaa-  _________  

tanSok-      

Nain-      
etrP-       

 



Den válečných 
veteránů:  

11. 11. je tzv. Den válečných 

veteránů. Celosvětově se slaví jako 
Den veteránů nebo Den 

vzpomínek. Když se řekne veterán, 

spoustě lidí se vybaví někdo starý. 
Přitom ti, které tento den 

připomínáme, byli mladí kluci a 

dívky a padli za to, abychom dnes 
mohli říct, jak skvěle se 

máme. Symbolem 11. 

listopadu je vlčí mák 
jako symbol pro padlé 
vojáky. 

Tak co? Vzpomněli jste si?  

  

30. výročí Sametové 
revoluce: 

 15. 11. jsme u nás ve škole 

oslavili Den boje za svobodu a 

demokracii a zároveň 30. výročí 
od Sametové revoluce. Pustili jsme 

si českou hymnu a paní ředitelka 

nám řekla něco o tom, co se stalo 
před i po revoluci. Paní učitelka 

Junwirthová zazpívala Modlitbu 

pro Martu, která se poté stala 
symbolem odporu českého národa 

proti vpádu vojsk do 

Československa. Cinkání klíči? I 
na to došlo. A co to znamená? 

Dalo by se říct, že to znamená 

odchod starých režimů nebo třeba 
konec zlých časů. 

  

Burza škol v 
Prachaticích: 

19. 11. se v Prachaticích  konala 
výstava Burza škol. Objevili se 

tam školy z jižních Čech. Bylo tam 

cca 30-40 škol. Bylo to v podstatě 
menší Vzdělání a řemeslo. 

 

 

 

 

1. Poslední měsíc roku je…. 

2. Co dáváme na vánoční 
stromeček? 

3. Co dostáváš k narozeninám 
kromě dárků? 

4. Opak slova HODNÝ 

5. Kdo chodí spolu s andělem a 
čertem? 

6. Co můžeme vidět brzy ráno 

nad krajinou? 

 

1.             
2.             

3.             

4.             

5.             

6.             



Svatý Mikuláš: 

Na první prosincovou událost 
zavítal společně s čerty a anděly 

svatý Mikuláš. První i druhou 

vyučovací hodinu procházel celou 
školou. Nezapomněl ani navštívit 
sborovny a kuchyni. 

 

Hudební 
okénko: 

Skupina 

Blackpink 

Blackpink 

je Jihokorejská 

dívčí skupina. 

Hrají K-pop, hip-hop, R&B, EDM, 

J-pop. Mezi její členky patří Kim 

Jisoo, Kim Jennie, Roseanne Park 

a Lalisa Manoban. BLACKPINK 

debutovaly 8.8.2016. Debut 

BLACKPINK s albem Square One 

a Square Two. SQUARE ONE 

obsahující singly WHISTLE A 

BOMBAYAH, obě dvě písničky 

se umístily na žebříčku Billboard 

World Digital Songs konkrétně na 

1. a 2. místě. 

Turnaj ve 

fotbalu: 

10. 12. 

naše 

škola 

vyslala některé žáky 

5. a 6. třídy do 

Vlachova Březí na turnaj ve 

fotbalu. Dařilo se jim a skončili na 

2. místě. 

 

Tvořivé vánoční 

dopoledne: 

 První stupeň se 12. 11. moc neučil 

díky tvořivému dopoledni. 

Vytvářeli různé dekorace do školy 

a povedli se. Co myslíte? 

 



Muzeum a Vánoční 

trhy: 

17. a 18. 12. jsme se vydali na 

Vánoční trhy do Českých 

Budějovic. 17. 11. jel druhý stupeň 

a 18. jel stupeň první. V muzeu 

bylo několik výstav např. o 

Vánocích, o sv. Anežce české, 

historie Budějovic, modely 

vojenských vozidel atp. Náměstí 

bylo plné všelijakých stánků, od 

jídla přes plyšáky až po oblečení a 

další inspirace na vánoční dárky. 

Výběr byl obrovský a všichni tam 

našli alespoň inspiraci. 

 

Zábavné dopoledne: 

Osmá třída si 19. 11. připravila 

zábavné dopoledne v tělocvičně. 

Hráli tam hry, byla tam 

překážková dráha. 

 

Školní Vánoce: 

Tradičně se u nás na škole slaví 

Vánoce. První dvě hodiny jsme si 

rozdávali dárky a hráli hry. Zpívali 
jsme na schodech známé koledy. 

Deváťáci obsluhovali celou školu 

včetně učitelů. Tak snad každý 
dostal ten dárek, jaký si přál. 

 

A už zbývá popřát 
krásné Vánoce, 
dárky, které si 
přejete, šťastný 
nový rok a hodně 
úspěchů. 

 

 

 

 


