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Zimní zámek Hluboká 

Děti z prvního stupně se vydaly na netradiční vánoční prohlídku 

zámku Hluboká. Prohlídka trvala zhruba 40 minut. Pak se vydali ještě 

do ČB na vánoční trhy, zde měly  hodinový rozchod. Někteří si 

nakoupili  vánoční dárky a užili si vánoční atmosféru. Prohlídka zámku 

byla velmi pěkná a zajímavá, místnosti byly vánočně nazdobeny.

 

 





 

 

Vánoce na škole 

Páteční dopoledne proběhlo na základní škole v duchu Vánoc. 

Jednotlivé třídy si předali dárky při sváteční dárečkové hodině. 

Vyprávěli si o tradicích, které dodržují v rodině, ochutnali přinesené 

vánoční cukroví. Celá škola si pak společně zazpívala koledy u 

vánočního stromu. Poté už všechny čekal slavnostní oběd ve školní 

jídelně. Jako každý rok se obsluhování zhostili žáci deváté třídy. 

Všichni si slavnostní oběd užili a vydali se na prázdniny. 



 

 

Zprávy ze školy 

Panu učiteli Ondřeji Frenclovi se narodil syn Jakub. Pan učitel si s ním 

užil týdenní rodičovskou dovolenou. Přejeme mu všichni hodně zdraví 

a ať dobře roste.  

Vánoční program pro děti z prvního stupně  

Žáci sedmé třídy si připravili pro své spolužáky z první a třetí třídy 

zábavné hry s vánoční tématikou v tělocvičně. Děti balily dárky, prošly 

opičí dráhu a sbíraly za úspěšně vyplněné úkoly bonbony. 



 

 



 

 

Vánoční křížovka 

1) V zimě sněží _ _ _ _ _ _ . 

2) Co na štědrý den jíme k řízku/kaprovi? Bramborový _ _ _ _ _ . 

3) Jaké vánoční cukroví se zdobí cukrovou polevou? _ _ _ _ _ _ _ _ . 

4) Nadřazené slovo ke slovům: perníčky, linecké, vosí hnízda, ko-

kosky, … _ _ _ _ _ _ _ . 

5) Na Vánoce zdobíme _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

6) Kdo nosí dárečky? (V Čechách) _ _ _ _ _ _ _ . 

7) Jak se jmenuje Ježíškova maminka? _ _ _ _ _ . 

 

Tajenka: 



Hádanky: 

Čtyři rohy, žádné nohy, 
chaloupkou to pohne. Kdo je to? 
-hlemýžď 

Běžím, běžím, nemám dech. 
Přitom ležím na zádech. Kdo 
jsem? 
-řeka 

 
Chodí v koruně, král není, nosí 
ostruhy, rytíř není. Má šavli, husar 
není, k ránu budívá, ponocný není? 

-kohout 
 
Kdo bez štětce a bez barev 
obarví nám pestře les?-podzim 
 
Maličké zvířátko 
je tahle čiperka, 
větvičku přeskočí 
i když je nevelká.-veverka 

 
Nemá ruce, nemá nohy 
a přeci vrata otevírá.-vítr 
 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Dne 5.12. žáci 9. třídy uspořádali Mikulášskou nadílku pro mladší žáky. Nadělovalo se v 1.-8. třídě. Na 

zlobivé děti jsme poslali naše hodné čerty, které děti postrašili a vysvětlili jim, jak se mají správně 

chovat. Naši andělíčci bedlivě poslouchali básničky od dětí, které poté odměnili sladkou cukrovinkou. 

Prohlíželi žákovské a chválili pilné žáky za krásné známky. Děti které nechtěly andělům říci básničku, 

nebo byly napsány v Knize hříchu, byly odvedeny do našeho krásného pekla, kde na ně čekala naše 

pekelná čertice Andís, která jim jako trest zadávala různé úkoly, po splnění úkolu je Andís označila 

Pekelným uhlím, aby bylo poznat , kdo peklo navštívil.  

 

 

 

 



Byla i pekelná kuchyně 

 

Beseda ve 4. třídě 

Pro žáky 3. a 4. třídy si jeden tatínek připravil 

vyprávění o svém cestování, kterou doplnil 

promítáním diapozitivů. Všem se moc líbila a 

tatínkovi moc děkujeme. 

 

 

 

Děkujeme všem za příspěvky a těšíme se v novém roce 2019, žáci 9. třídy. 

Přejeme všem krásné vánoční svátky a do celého nového roku 2019 hlavně 

hodně zdraví, štěstí a pohody.  



 

 

 

 

 

 


