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Projektový den – Pomáháme přírodě 
 
Dne 15. září se žáci páté třídy zúčastnili projektového 

dne Pomáháme přírodě. Žáky měli na starost dva odborní 

lektoři a seznámili je s pojmy přírodní zahrada, hmyzí domky, 

věnovali se i včelařství a naučili je, jak přírodu neničit, 

naopak jí pomoci. Žákům se velmi líbily především ukázky 

listů, bylin, živého hmyzu i zvuků ptáků. Děti pak samy ve 

skupinách navrhovaly své ideální přírodní zahrady 

a prezentovaly je třídě. „Chraňme přírodu“ bylo heslo, které 

se neslo celým projektovým dnem. 

Tento den hodnotíme velmi pozitivně, neboť jsme se 

v dnešní konzumní společnosti dozvěděli, jak se trošku vrátit 

k přírodě, neničit ji, a naopak pomoci obnovit její přirozenou 

rovnováhu.  

Na závěr je nutno říct, že celý den panovala mezi všemi příjemná atmosféra. Velmi kladně 

hodnotíme i spolupráci lektorů se školou a věříme, že v ní budeme nadále pokračovat. Pan lektor 

nabídl možnost navštívit v budoucnu jeho zahradu, včelín a další, nabídl i možnost spolupracovat dále 

na vylepšení školních pozemků. Věříme, že jsme se neviděli naposledy a žáky jsme k ochraně přírody 

dostatečně motivovali, což bylo záměrem celého projektu. 

Ivana Skoumalová, 

třídní učitelka 
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Konečně sportujeme 
 

Nejen děti, ale i učitelé tělesné 

výchovy byli nadšeni z toho, že se může 

opět cvičit. A protože jsme z distanční 

výuky všichni zpohodlněli a zlenivěli, 

uvítali všichni pohyb s nadšením.  

Svoji premiéru v přespolním běhu 

v prvním závodu na „Havlajdě“ si nejprve 

zažili ti nejmenší z prvních tříd.   

A nejen prvňáčci, samozřejmě celý první stupeň. Celkem se školního kola přespolního běhu 

zúčastnilo 230 žáků naší školy. Projevila se tak úžasná bojovnost, nasazení a chuť být co nejlepší.  

Poslední zářijový den se nesl v naší škole v duchu přespolního běhu, a to školního kola žáků 

a žákyň druhého stupně. Díky všem za účast a výkony! 

Nemenší radost měli všichni ze znovuotevření plaveckého bazénu.  Z těchto sportovních akcí 

nabízíme pár fotek.  

Zdeněk Chroust, 

učitel 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Zvířátka ve škole 

 
Během září se všechna oddělení školní družiny podílela na výrobě ježků. Každá třída pojala výrobu 

ježka podle vlastní představy. Výsledek společné práce můžete vidět na fotkách. 

Do školní družiny v září nastoupil i nový člen, a to malý králíček. Děti si s ním společně hrají a 

starají se o něj. Čistí mu klec, nosí mu dobrůtky a poctivě ho krmí. Králíček jim pěkně roste. 

Nelenili ani žáci v 6. A a nadšení kluci si pořídili do třídy rybičku. Jsme nesmírně rádi, že žáci jeví 

zájem o přírodu a starají se o zvířátka. Jen tak dále. 😊  

Kolektiv autorů 
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Připomínka halloweenské tradice 
aneb Lennora se vrací 

 
Vzpomínáte si ještě na minulé číslo časopisu Havlíček, v němž 

jsem se vám svým článkem snažila přiblížit jarní zážitky ze školní 

družiny prvňáčků?  Tehdy jsem vyprávěla o tom, jak jsme si 

připomínali tradici pálení čarodějnic a jak nás svou návštěvou z říše 

nadpřirozených bytostí poctila (i překvapila) dáma na koštěti jménem 

Lennora.  

Uběhlo jen pár měsíců a čarodějnice Lennora ucítila další 

příležitost dostat se mezi vás, děti. Opět nezaváhala. Tentokrát 

využila anglosaského svátku zvaného Halloween a už byla tu. 

Počínala si opět velmi energicky až komicky a nezapřela naši krev. 

Přesto se však snažila v maximální míře ctít cizokrajné zvyky a ty dětem předvést ve velkém lesku.  

Již za kuropění Lennora instruovala děti, jak si vyrobit halloweenský svícínek v podobě mumie. 

Jeho funkčnost děti ihned v ranním šeru nadšeně vyzkoušely. Po celou dobu halloweenského tvoření 

jim do oušek proudila stylová tajemná hudba a výzdoba i osvětlení místnosti byly podřízeny situaci.   

Na odpoledne měla Lennora pro děti připravenu spoustu dalších atrakcí. Jednou z nich byla 

možnost společnými silami a umem vymalovat dýni. Tato dýně se později stala důležitou proprietou ke 

hře, a to tehdy, když se děti snažily na její stopku házením zavěsit plastové kroužky. Soutěžily také 

v tom, kdo srazí malou dýní nejvíce kuželek „převlečených“ za duchy. Pro děti lákavou soutěžní 

disciplínou, provozovanou tentokrát ve dvojicích, se ukázalo také trefování se oční bulvou do kelímku. 

Jako oční bulva posloužil obyčejný, fixem nakrášlený pingpongový míček. Výzvou pro šikovné děti byla 

rovněž soutěž v navlékání náhrdelníků z nastříhaných brček v barvách dýně. Pro otrlé byla připravena, 

z jarní čarodějnické akce osvědčená a paradoxně oblíbená, soutěž v hledání plastových pavouků 

v tašce plné věcí. Pavoučci se nakonec i tentokrát stali odměnou za účast v soutěžích. 

Soutěžemi však nebyl program uchystaný čarodějnicí Lennorou nikterak vyčerpán. Lennora totiž 

dala dětem například také příležitost vyzdobit si halloweenskými malůvkami nafukovací balónky zářící 

stylovými barvami. Barvy, tentokrát speciální tělové, se záhy ocitly i na obličejích dětí, které nadšeně 

Lennoře nastavovaly své tvářičky a čelíčka. Tu si přály namalovat obrázek netopýra, tu zase pavučiny, 

pavouka, ducha, dýně, jizvy apod.  Když rozjařené děti opouštěly školní družinu, odnášely si domů 

návdavkem lízátko symbolicky zabalené do papírového kapesníčku a nakrášlené do podoby malého 

ducha.  

Po celodenním halloweenském řádění dětí Lennora vytušila jejich spokojenost a byla šťastná. 

Opět nevíme, zda se ještě někdy objeví, ale jedno je jasné – naši školu si tuze oblíbila. 

Lenka Říhová, vychovatelka 
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Halloween ve škole 
 
Nejen ve školní družině, ale hlavně v hodinách angličtiny si žáci užívali halloweenských kostýmů, 

strašidel, dlabání dýní a soutěží. Nechyběla ani halloweenská stezka s pokladem. Z akce nabízíme 

několik fotek. Vrcholem svátku pak byla již tradiční soutěž o nejkrásnější dýni.  
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Najdeš deset 
rozdílů? 

Obrázek si 
můžeš 

i vybarvit. 
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Projektový den ve čtvrté třídě 
 

Žáci čtvrté třídy prožili krásný a poučný projektový den Život v lese s myslivci.  Přestože 

probíhal tento den ve třídě, všichni si ho náramně užili. Zopakovali si, jaké stromy a zvířata mohou 

v lese vidět, jak by se měli v lese chovat a největší úspěch měli trofeje, které myslivci do školy přinesli. 

Děkujme za super den.  

Klára Kravcová, třídní učitelka 

Umíš poznat lesní zvěř podle stop i ty? Zkus spojit zvíře s jeho stopou. 
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Výstava fotofandů 
 
Pan učitel Grambal se 

v předmětu digitální technologie 

zapojil se žáky (i s těmi, kteří už 

z naší školy odešli) do výstavy již 

patnáctého ročníku místních 

fotofandů, která se konala 

v listopadu v konírnách. Pokud 

vám tato výstava unikla, podívejte 

se na zdařilé fotografie, které 

jsme na výstavě měli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Autoři: 
 

Barbora Bendová 
Eliška Dračková 

Zuzana Čtveráčková 
Veronika Vorlíčková 
Valerie Hanáková 
Nikola Beranová 
Natálie Kovářová 
Lucie Binderová 
David Tomala 

Bára Dvořáková 
Nela Hobzová 

Viktorie Michalová 
Patrik Fiksa 
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Vánoční a zimní výzdoba školy 
 

Zima je tu a naše škola i strom na náměstí se oblékly do svátečního díky žákům ZŠ Havlíčkova. 

Stejně jako každý rok se o to postarala paní učitelka Kravcová ve spolupráci s učiteli výtvarné výchovy. 

Letos však patří velké díky především paní učitelce V. Sosnarové, která se žáky ve výtvarné výchově 

vyrobila mnoho krásných vánočních dekorací, které ozdobily školu i náměstí. Děkujeme.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Holky a kluci ze čtvrté třídy si navíc zkusili vyrobit vánoční ozdobu ze skleněných perliček, které 

známe z dob našich prarodičů. 

Perličky jsou z dílny v Poniklé, která byla 

zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného 

kulturního dědictví lidstva UNESCO. 

Rádi si připomínáme staré tradice a zvyky. 

Klára Kravcová,  

      třídní učitelka 
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Pekelná družina s čerticí Uhlenou 
 

Bude to znít zvláštně, když prohlásím, že se ve školní družině prvňáčků 

občas objevují nadpřirozené bytosti, ale přesto je to s troškou nadsázky fakt. Po 

podzimní návštěvě čarodějnice Lennory se před pár dny v této místnosti usadila 

čertice Uhlena. 

Krátce nato si označila své přechodné působiště cedulkou „Pekelná 

družina“ a jala se naplňovat své zdejší poslání. Ptáte se jaké? Cílem působení 

rohaté Uhleny bylo nejen připomenout dětem nadcházející mikulášsko-

čertovskou tradici, ale hlavně jim předvést, že s čertíky může být i docela slušná 

zábava. Uhlena si byla takřka jistá, že pokud se jí toto podaří, svitne zároveň velká šance, že se mnohé 

děti zbaví zbytečného napětí a strachu z toho, co se bude za pár dnů v čase podvečerním odehrávat 

v jejich domovech. 

A tak se čertice Uhlena s vervou pustila do práce. Začala tím, že děti nadchla pro výrobu 

papírových růžků navlečených na kloboukové gumě, kterými se mohly okamžitě ozdobit a proměnit se 

tak v rozpustilé čertíky. Toto tvoření zlákalo děti nejen v ranní, ale i v odpolední družině. Čertíků 

přibývalo a přibývalo, zato čas plynul o to rychleji a neúprosněji. Tak se stalo, že na další lákavé 

aktivity již nezbylo tolik prostoru, kolik by zasluhovaly. Přesto si děti stačily užít ještě vcelku hodně 

zábavy a legrace. 

K velmi oblíbené atrakci dětí v tento den patřilo házení uhlí do čertovského kotle. Jako čertovský 

kotel posloužila obří hlava čerta s řádně proříznutou pusou.  Tu před pár dny vyrobily z velkého 

papírového kartonu děti ve spolupráci s paní vychovatelkou. Uhlí vhazované do kotle pak 

představovaly černé pěnové kostky na hraní. Zajímavé bylo, že i když soutěž v trefování se skončila, 

děti čertovský kotel fascinoval dál a rozehrávaly u něj svou vlastní hru. Tu hlídaly oheň a přikládaly do 

kotle, tu v kotli připékaly nepoctivé duše. Dětská fantazie jela na plné obrátky. 

Ten, kdo chtěl soutěžit dál, měl rovněž možnost. Čertice Uhlena záhy vyhlásila soutěž dvojic ve 

vyrábění pekelnického papírového řetězu. Došlo také na stolní hru Uhlenou nazvanou „Pekelná jízda 

poslepu“, realizovanou podle herního plánu, jenž nakreslil jeden z prvňáčků. 

V zápalu hry se ve dveřích objevila tajemná bytost v bílém s metličkou v ruce. Ano, byla to 

samotná Barborka. Překvapeným dětem nadělila něco sladkého na zub a po chviličce se mlčky opět 

vytratila. Na Uhleně pak bylo, aby dětem o poslední dobou již málo známé tradici spjaté s Barborkou 

a jejím příběhu povyprávěla. Ani čertice Uhlena však nezůstala s odměnami pro děti pozadu. Každého 

za jeho čertovské snažení obdarovala malým balíčkem s drobnými sladkůstkami. A ještě něco dětem 

přidala – drobné šmouhy na obličejík. Nestalo se tak pouze proto, aby malí čertíci vypadali a mohli se 

cítit věrně, ale aby si zároveň odnášeli domů roztomile úsměvnou vzpomínku na tento nevšední den. 

Snad jim při ní bylo hezky. A dětský strach či pláč? Ty byly naprosto bez šancí. 

 Lenka Říhová, vychovatelka 
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Pozadu nezůstala ani 
ostatní oddělení 
školní družiny 

a nadělovalo se po 
celé škole. 
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Svatá Barbora 
 

Letos byla velkým překvapením ve škole svatá Barbora. Na svůj svátek obcházela všechna 

oddělení školních družin a přinesla žákům překvapení v podobě barborky. Znáte její tradice? Pokud 

ne, čtěte dál.  

 

Přečti si vánoční zvyk související s Barborou a doplň chybějící 
písmena. Můžeš si vybarvit i obrázek.  

 
   

  D__vky se v předvečer tohoto svátku zahal__l__ 
do b__lých prost__radel či šatů a obl__čej zakr__l__ 
závojem či rouškou. V jedné ruce nesl__ koš__k 
s ovocem a sladkostm__, ve druhé metlu, kterou 
hroz__l__ zlob__vým dětem. Tloukl__ na okna 
dom__ a při jej__ch otevřen__ __p__val__ p__sně 
a pak se s celou děd__nou pomodl__l__. 
Chrán__l__ tak rod__n__ od náhlé smrt__.  

Mnohem známějš__ trad__c__ je ale právě 
řezání barborek. Pokud je svobodné d__vk__ 
utrhl__ po setm__n__ vlastním__ zub__, pak se 
o __tědrém dnu dozv__d__l__, zda se do 
roka provdají. Když barborka do té doby v__kvetla, 
tak do roka mohl__ ch__stat svatbu. 
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Předvánoční čas v 5.A 
 
I třída 5.A si začala pomalu 

vytvářet příjemnou vánoční 

atmosféru. Žáci si vyzdobili třídu, 

přichystali vánoční stromeček 

a poté si napsali dopisy 

Ježíškovi, ve kterých si letos 

kromě hraček a materiálních 

dárků přáli především zdraví pro 

celou rodinu. Vánoční tematice 

jsme se věnovali i ve čtenářských 

hodinách, v nichž jsme četli 

články o adventu, svaté Barboře či svatém Mikuláši.   

Těsně před Vánoci jsme si zahráli i vánoční „únikovku“. Děti byly zamčeny ve třídě a hrozilo, že 

se neodstanou na Vánoce domů, pokud nesplní skupinové úkoly a rébusy, které se týkaly vánočních 

svátků v různých zemích. Všichni si tak procvičili logické myšlení a spolupráci. Nakonec se všem 

skupinám podařilo ze třídy uniknout a strávit tak svátky v kruhu rodinném. Další odměna za uniknutí 

byla sladká, žáci si pochutnali na perníčkách.        

Ivana Skoumalová, třídní učitelka 
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Vánoční zvyky a tradice 
 

3. prosince absolvovali žáci pátého ročníku besedu s názvem Vánoční zvyky a tradice s lektorkou 

Jitkou Vyplašilovou. Jak jsme očekávali, program stál za to. Žáci se nejprve v komunitním kruhu 

seznámili s vánočními příběhy, které napsala sama paní lektorka, a poté pracovali ve skupinkách 

a luštili jednotlivé vánoční zvyky a tradice. Celá akce proběhla pod záštitou zdejší knihovny a my 

děkujeme za příjemné zpestření výuky. Přidáváme i několik fotek ze čtenářské dílny, kterou stejná třída 

absolvovala v rámci hodiny českého jazyka. Jak řekl A. S. Puškin: „Čtení je nejlepší učení.“ 

Ivana Skoumalová,  

třídní učitelka 
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Pečení perníčků v 7.B 
 

V posledním týdnu před Vánoci jsme se se 7.B rozhodli zpříjemnit si hodinu výtvarné výchovy 

pečením perníčků. Nakoupili jsme suroviny a přinesli si nejrůznější formičky na vykrajování. Rozdělili 

jsme se do čtyř skupin a upečené perníčky jsme si v hodině ještě nazdobili a odnesli domů. Všem se 

nám to moc povedlo a díky této hodině jsme se zase o něco víc těšili na Vánoce a prázdniny.  

Veronika Sosnarová, třídní učitelka 

Zimní stadion 
 
V posledním předvánočním týdnu se první i druhý stupeň zúčastnil výuky bruslení na zimním 

stadionu. Všichni si pohyb na ledě moc užili a vzhledem k tomu, že máme ve škole i velmi šikovné 

hokejisty, bylo se na co dívat.  
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Pódiové skladby 
 
Po roční pauze se nám opět podařilo obnovit pódivé skladby a měli jsme všichni velkou radost 

z hojné účasti. Čekalo nás totiž celkem deset vystoupení z různých tříd. Všechna vystoupení byla 

krásná a musíme ocenit vystupující za jejich odvahu, protože není nic lehkého vystoupit a tančit před 

celou školou. Skladby a nacvičená vystoupení byly velmi zdařilé a nebylo příliš velkým překvapením, 

když zvítězila 9.B, třída 9.A se umístila na druhém místě a třetí místo obsadili žáci z 8.A. Všem moc 

gratulujeme a děkujeme za hezký kulturní zážitek.  

Ivana Skoumalová, učitelka 
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Medvědi z 1.A 
 
První třída se ve výtvarné výchově rozhodla malovat medvědy a obléknout je pěkně do šály, aby 

jim při zimním spánku nebylo chladno. No řekněte, že se jim úžasně povedli?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Marie Hynčicová 

 
Eliška Bajcarová 

 

Anička Burianová Lucie Šimáčková 
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Verše ze 4.A na téma ZIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Zima 
 

Když se v zimě spustí sníh, 
děti jezdí na saních. 
Sněhuláka postaví, 

pak se z něho radují. 
Místo nosu mrkvičku, 
místo rukou větvičku. 

 
Sebastián Novotný 

 

Sněhulák 
 

Padá z nebe, padá sníh, 
pojedeme na saních. 

Sněhuláka postavíme, 
hrnec na něj položíme. 
Na noc malou mrkvičku 

a do ruky větvičku. 
Místo očí uhlíky 

a na břicho knoflíky. 
 

Robin Komenda 
 

Zima 
 

Přišla zima mezi nás, 
přišla k nám v ten pravý čas. 

Sníh je nyní v celém kraji, 
všechny děti si s ním hrají. 

Je ho všude akorát, 
bude z něho sněhulák. 

 
Gita Ramachová 

 

Zima 
 

Když je venku zima,  
přijde na nás rýma. 
Nechci mít už rýmu, 

chci si užít zimu. 
Proč se staví sněhulák? 

Protože je to náš kamarád. 
Zima je prostě prima, 

máme sníh až za ušima. 
 

Adam Pošvanc 
 

Sněhulák 
 

Z nebe padá bílá vločka, 
sněhulák se zimy dočká. 
Už jich spadla hromada, 

sněhuláků je plná zahrada. 
Sněhuláci se radují, 

že dětem radost dělají. 
 

Zuzana Pešlová 
 

Sněhulák 
 

Padá, padá na zem sníh, 
děti jezdí na saních. 

Křičí, hurá, padaj vločky, 
moc se těší na vánočky.  

 
Ema Zedníková 

 
 

Zima 
 

Zasněžené domy venku, 
udělaly krásnou scénku. 

Děti venku bobují, 
snížek hezky shrnují. 

Stromy venku zapadají, 
děti venku poskakují. 

Všichni máme rádi bílý sníh, 
pojedeme na saních. 

 
Michal Klubal 
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Vánoční tvoření 
  

 Veršovalo se i v ostatních třídách v českém jazyce. Šestá třída plnila úkoly v češtinářském 

adventním kalendáři a měla za úkol dokončit báseň, která začíná veršem: Vánoce se kvapem blíží… 

Ve výtvarné výchově zase vyráběli žáci adventní svícny pro maminky. Jak se jim to povedlo, 

zhodnoťte sami.    

Ivana Skoumalová, učitelka 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vánoce se kvapem blíží, 
rychle ať si neublížím. 

Honem, honem, už je zima, 
to je přece vždycky prima. 

 
Vendula Nevěčná, 6.A 

Vánoce se kvapem blíží, 
hurá, sláva, všechno víří. 

Mamky pečou cukroví, 
už je všechno hotový. 

 
Lucie Šťávová, 6.A 

Vánoce se kvapem blíží, 
oči se nám rychle klíží. 

Na stromeček hvězdičku,  
pro dětičky hračičku. 

Na okno nám leze kočka, 
venku je to samá vločka. 

 
Jana Nečesalová, 6.A 

Vánoce se kvapem blíží, 
ve sněhu se děti plíží. 

Každý vidí zajíce,  
těšíme se velice. 

 
Iva Zahradníčková, 6.A 
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Něžný příběh vánoční 
 

 Budu vám vyprávět krátký příběh, který jsem v době předvánoční zažila s dětmi z první třídy 

v naší družině, příběh, který se nečekaně a velmi dotkl mého srdce. 

 Období adventu je časem, kdy ladíme svou duši pro chvíle sváteční, na něž snad všechny děti 

čekají netrpělivě a čas jim proto utíká pomalu. Přemýšlela jsem tedy, jak děti zároveň naladit i jim 

smysluplně vyplnit pobyt v družině, a napadlo mne vyhlásit pro své svěřence soutěž 

o nejsympatičtějšího kapříka. K tomuto účelu mi jako tvůrčí šablona posloužila předtištěná 

vystřihovánka a skládanka veselé rybičky, kterou si děti mohly vyzdobit podle vlastní fantazie. Děti 

tato soutěž k mé radosti opravdu oslovila a s velkou chutí se pustily do díla.  

 Jedna z holčiček se po chvíli zeptala, zda by nemohla vyrobit kapříky dva a jednoho z nich si 

ještě týž den při svém odchodu z družiny odnést domů. Souhlasila jsem a cítila, že holčičku moje 

odpověď potěšila. Čas vyhrazený soutěžnímu tvoření dětí však ubíhal velmi rychle a dívenka tak brzy 

vytušila, že se jí ve stanoveném limitu povede vyrobit maximálně jeden kapřík.  

 Přiznám se, že mne překvapilo, když se na mne později obrátila s tím, že by ráda odstoupila ze 

soutěže, jejíž vyhodnocení bylo plánováno na dny příští, a svého kapříka si ihned ponechala. Na 

chvíli jsem zalitovala rozhodnutí holčičky, protože jsem věděla, že se jí kapřík opravdu povedl. Zdálo 

se mi, že by s ním měla velké šance v soutěži zabodovat.  

 Dívenka nejspíš z mého výrazu ve tváři mé úvahy vytušila či přečetla. Začala mi totiž naráz sama 

od sebe vyprávět při dokončování dílka o tom, jaké s ním má záměry. Tak jsem se dozvěděla, že má 

v plánu kapříkem překvapit o Vánocích svého bratra, který jí moc chybí a se kterým se vídá velmi 

málo, protože bratr navštěvuje školu ve vzdáleném městě. Holčička zatoužila kapříka na Štědrý den 

večer v pravý čas položit pod vánoční stromeček, než k němu stihne přidat nadílku Ježíšek.  

 Když jsem holčičce dala najevo, že se mi její plán moc líbí a že si jí za to velmi vážím, přišel 

okamžik, který byl pro mne dojemnou chvilkou vánoční, na niž se nezapomíná. Dívenka s tváří 

blaženou, plnou dobroty a něhy, tiše vzala 

červenou pastelku, aby udělala poslední 

a nádhernou tečku na svém výtvoru. Na 

vnitřní, a tím pádem skryté, strany ploutviček 

kapříkovi domalovala krásná hřejivá srdíčka. 

Už nebylo třeba cokoliv dodávat a mně se 

rázem zaleskly oči. 

 Dovětek pro ty, kteří mají rádi jasný šťastný 

konec: Holčička si u mne vysloužila zvláštní 

ocenění v soutěži. 

Lenka Říhová, vychovatelka 
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Vánoce očima 8.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vánoční nálada 
 

Co pro nás znamenají Vánoce? Myslíme si, že Vánoce jsou nejkrásnější 
svátky v roce. Celá rodina se sejde u jednoho stolu, nazdobí společně vánoční 
stromeček a zpívají se vánoční koledy. 

Když jdete o Vánocích po městě, máte hned vánoční náladu. Na náměstí 
je betlém s postavami ze dřeva nebo ze slámy. Všude je plno světýlek 
a vánočních dekorací. Na předem určeném místě stojí vysoký strom ozdobený 
vánočními ozdobami a velkou vánoční hvězdou. 

Doma vždy voní cukroví. Peče se vánočka a perníčky, zdobí se 
stromeček a kupuje se kapr na štědrovečerní večeři. 

Na Štědrý den chodí lidé na procházku, koukají na vánoční filmy a užívají 
si společné chvíle strávené s rodinou. 

Jsme přesvědčeny, že Vánoce má každý rád. 
 

Veronika Vorlíčková, Eliška Johnová, Klára Kolářová 
 

Vánoční báseň 
 

Štědrý den je nejlepší den v roce, 
dostanu dárečky na Vánoce. 

Sleduji pohádky vánoční, 
večer jdeme na mši půlnoční. 

U vánočního stolu,  
sedíme s rodinou spolu. 

Pojídáme osmaženého kapříka 
a moje maminka říká: 

„Chutná vám, moje děti?“ 
To nám ten čas letí. 

Za chvilku tu máme Nový rok, 
uděláme další krok. 

Krok v novém roce a životě, 
k Vánocům dostanu kotě. 

 
Beáta Meschová, Jana Nováková, 

Zuzana Čtveráčková 

Vánoční svátky 
 

Vánoce už přichází, přijde děda Mráz. 
Napečeme cukroví, sejdeme se zas. 

Venku už se chumelí, padá snížek bílý, 
máme spoustu cukroví, všude všechno svítí. 

Na adventní neděli zapálíme svíčky, 
děti leží v posteli, prohlíží si knížky. 

Na Štědrý den pod stromečkem zabalíme dárečky. 
Poděkujem Ježíškovi, co nám přines za hračky. 
O Vánocích obejdeme všechny naše příbuzné. 

Popřejeme krásné svátky šťastné a veselé. 
 

Bendová, Dvořáková, Binderová, Kvapilová, 
Přinosilová 
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Komiks – Domácí úkol 

Iva Zahradníčková, 6.A 

Dnes máme čtyři 
hodiny, to bude 
v pohodě. Snad 
nemáme žádnou 

písemku… 

Aaaa….Co 
tady děláš, 

Puňťo? 
Haf, haf, 

haf…. 

Neee, Puňťo, 
to jsou moje 

úkoly… 

Vrrrr... 
Haf, haf, haf... 

Kam 
běžíš, to 
je moje... 

Pane učiteli, 
mně úkol 

rozkousal pes, 
omlouvám se. 

Maxi, jdeš pozdě 
a nemáš úkol, zase. 

Máš poznámku. 


