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ZAJÍMÁ VÁS, JAK BUDE
LETOŠNÍ VÁNOCE TRÁVIT PAN
ŘEDITEL?
ČTĚTE NA STRANĚ 2

A JAKÝ NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK
DOSTALI V DĚTSTVÍ NĚKTEŘÍ
UČITELÉ?
ČTĚTE NA STRANĚ 2

ŠŤASTNÉ A VESELÉ !!!
Milí žáci, vážení učitelé,
milí rodiče i vy všichni,
kterým se toto číslo dostává
do rukou,
 
VÁNOČNÍ ČAKOPIS jsme
pro Vás vytvořili v téměř
rekordním čase - s jediným
cílem: abychom Vám mohli
popřát co nejkrásnější,
láskyplné prožití Vánoc
a do nového roku 2020
hlavně hodně zdraví, štěstí,
úspěchů a osobní pohody.
 
Pevně doufáme, že Vám náš
časopis zpříjemní chvilky
předvánočního shonu a že si

v něm každý z Vás najde něco,
co ho zaujme.
 
Děkujeme za Vaši přízeň a už
teď se těšíme, že se s Vámi
budeme setkávat i v novém roce.

redakční tým

VÝZNAMNÁ PROSINCOVÁ 
DATA

 
8. prosinec - V roce 1991 se
rozpadl Sovětský svaz.
 
9. prosinec - Mezinárodní den
proti korupci.
 
11. prosinec - Světový den dětí.
 
12. prosinec - V roce 1943 byla
za přítomnosti Edvarda Beneše
v Moskvě uzavřena
československo-sovětská
smlouva o přátelství.
 
14. prosinec - Roku 1916 Roald
Amundsen dobyl jižní pól.
 
17. prosinec - Roku 1887 se
narodil Josef Lada, známý
a slavný český malíř
a spisovatel.
 

 
18. prosinec - Roku 2011
zemřel český prezident Václav
Havel.
 
24. prosinec - Štědrý den. :)
 
25. prosinec - První svátek
vánoční.
 
26. prosinec - Druhý svátek
vánoční.
 
28. prosinec - V roce 1895 se
uskutečnilo první filmové
představení.

autor článku:
TEREZA HLADÍKOVÁ

2. prosinec - V roce 1805 bitva
u Slavkova (tří císařů). Vyhrál
Napoleon Bonaparte.
 
3. prosinec - Mezinárodní den
zdravotně postižených.
 
6. prosinec - Okolo roku 345
zemřel svatý Mikuláš. Byl to

biskup z Miry.
 
6. prosinec - V roce 1774 Marie
Terezie vydala Všeobecný školní
řád, jímž byla zavedena povinná
školní docházka pro děti od 6
do 12 let.

PROSINCOVÉ 
PRANOSTIKY

Mráz na Boží narození - zima se
udrží bez proměny.
 
Když na Štěpána silný vítr bouří,
vinař smutně oči mhouří.
 
Jak byl celý rok samá voda
a bláto, na Silvestra nenapadne
zlato.

autor článku:
ŠÁRKA VYKYDALOVÁ

Když mráz na prvního prosince,
vyschne nejedna studnice.
 
Má-li svatá Barbora bílou
zástěru, bude příští rok hodně
trávy.
 
Když přijde sv. Lucie, najde tu
už zimu.
 
Na Štědrý den před večeří se
dává za okno miska s vodou.
Zmrzne-li do rána a roztrhne-li
mráz misku, ztratí se toho roku
voda ve studni.

TO JSOU 
VÁNOCE

Blíž k požehnání míru!

autor článku:
JASMÍNA DHIBI

Autor neznámý 
Pokaždé, když se ruka natáhne,
aby pomohla druhému… to jsou
Vánoce.
 
Pokaždé, když někdo odloží
hněv stranou a usiluje
o porozumění... to jsou Vánoce.
 
Pokaždé, když lidé zapomenou
na své rozdíly a ukáží svou lásku
k sobě... to jsou Vánoce.
 
To jsou Vánoce, kdy nás
sváteční dny přinášejí blíže
k duši lidského chápání.
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ROZHOVOR S PANEM 
ŘEDITELEM

7. Jaké je vaše nejoblíbenější
vánoční cukroví?
Vosí hnízda, vanilkové rohlíčky
a marokánky.
 
8. Jak probíhá Váš Štědrý
den?
Od rána je to o velkém těšení
mých synů na dárky. Jinak asi
klasika - pohádky, procházka
spojená s návštěvou hřbitova,
tavení olova, krájení jablek,
pouštění skořápek, kapr, Ježíšek
a dárky.
 
9. Co máte ke štědrovečerní
večeři?
Kapra a salát.
 
10. Jaký dárek si přejete
k Vánocům?
Já všechno mám, tak snad
nějaké knihy.
 
11. Kdybyste měl tři
neomezená přání, co byste si
přál?
Zdraví pro své blízké.
A aby dostal další tři přání
někdo, kdo to potřebuje a umí
s tím naložit lépe než já.
 
12. Jaký nejlepší dárek jste
dostal?
Největší radost jsem měl
z dárků, když jsem byl malý.
Řadu si jich pamatuji, ale vybrat

nejlepší bych si netroufl. Teď mi
dělají daleko větší radost dárky,
které rozbalují moji kluci.
 
13. Dodržujete nějaké vánoční
tradice?
Některé už jsem jmenoval.
Určitě vždy zdobíme domácnost
nějakou vánoční výzdobou.
Tavíme olovo a tipujeme, co nás
čeká. Krájíme jablka a hledáme
hvězdy. Pouštíme skořápkové
lodičky do vody. Necháváme
rybí šupiny pod štědrovečerní
tabulí a neodcházíme v době
večeře od stolu. Díky stále
lepšímu vládnutí hudebními
nástroji počítám letos i s hraním
a zpíváním koled.
 
14. Kupujete dárky
na poslední chvíli, nebo raději
s předstihem?
Dárky kupovat nemusím, k nám
chodí Ježíšek.

autor článku:
MARTINA ELSNEROVÁ

autor článku:
BARBORA KLATTOVÁ

ŠKOLA
1. Co Vás motivuje k tomu být
učitelem?
Já už bohužel tím učitelem moc
nejsem. Pro mě je to zejména
možnost každodenního kontaktu
s dětmi a mladými lidmi. Což je
i přes občasné problémy velmi
osvěžující a pozitivní. Učitelství
rovněž umožňuje velkou
svobodu v rozvoji kreativity a v
seberealizaci.
 
2. Kdybyste mohl změnit
nějakou věc na naší škole, co
by to bylo?
Mám výhodu, že když chci něco
změnit, tak to udělám. Co však
ovlivnit nemůžu a rád bych to
změnil, je vztah některých
našich žáků ke školnímu
prostředí. Velmi mě trápí častý
vandalismus a úmyslný
nepořádek. Tyto aktivity
představují pro některé naše
žáky zřejmě smysluplnou
zábavu.
 
3. Co si myslíte, že nejvíc trápí
žáky naší školy?
Těžko se to dá zevšeobecnit.
Do školy chodí skoro 1300 dětí.

Každého bude zřejmě trápit
trochu něco jiného. Někoho
spolužáci, jiného úkoly, někdo si
nesedne s učitelem či učitelkou,
jiné mohu trápit školní
neúspěchy atd. Většinu zřejmě
budou trápit věci, které vůbec
nesouvisí se školou. Myslím ale,
že například má předchozí
odpověď bude vadit i velké části
našich žáků. Mou prací je, aby
toho trápení bylo co nejméně
a žáci se tady cítili co nejlépe.
 
4. Kdybyste si mohl vybrat
zemi, ve které byste žil, jaká
by to byla?
Mám výhodu, že jsem toho
hodně procestoval, a tak vím, že
žijeme ve skvělé zemi. Škoda že
si to neuvědomujeme. Neměnil
bych.
 
VÁNOCE
5. Kde a s kým slavíte Vánoce?
Samozřejmě doma s rodinou.
 
6. Pečete vánoční cukroví?
Ne, nerad bych sobě
a případným konzumentům kazil
svátky.
 

ANKETA: NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÁNOČNÍ DÁREK

Pan učitel Luděk Kovář:
Nejkrásnější dárek jsem dostal
v dětství, bylo to autíčko
na ovládání.
 
Paní učitelka Lenka
Šafaříková: Když jsem byla
dítě, nejhezčím dárkem pro mě
bylo lego.
 
Pan učitel Miroslav Popr:
Jízdní kolo. Bylo větší než já,
tak jsem si musel ještě chvíli
počkat.
 
Paní učitelka Dana Buzková:
Určitě kytara!

 
Pan učitel Oldřich Bajt:
Narození posledního syna, který
se narodil před Vánocemi.
 
Paní učitelka Dagmar
Novotná: V sedmi letech jsem
dostala knížku s pohádkami
od spisovatele Hanse Christiana
Andersena.
 
Paní učitelka Helena
Nováková: Asi plyšový pes.
 
Paní učitelka Ludmila
Poláková: Jízdní kolo.
 
Paní učitelka Lenka
Hladíková: V dětství to byla
určitě chodící panenka.
Takzvaná chodička.

autor článku:
ALŽBĚTA JASNÁ

autor článku:
TEREZA HLADÍKOVÁ

VÁNOČNÍ TRHY
 
3. prosince už tradičně proběhly
na naší škole vánoční trhy.
 
Během nich dopoledne žáci
obou stupňů vyráběli výrobky
s vánoční tematikou, které
odpoledne od 15 do 17 hodin
prodávali ve školní jídelně.
 
Žáci vyšších i nižších tříd
vytvářeli celé dopoledne, ať už
si své výrobky nechali pro sebe,
nebo je šli odpoledne prodávat.
Materiály si žáci přinesli sami.
 
Mezi výrobky se objevily
například perníčky, věnce,
svíčky, ozdoby nejen
na stromeček a mnoho dalšího.
 
Přípravy na trh probíhaly už
od půl třetí, kdy si třídy rozdělily
stoly a místa v jídelně. První
návštěvníci přicházeli těsně
po třetí hodině.
Dařilo se všem prodejcům, ale
i dotázaným kupujícím se tu
moc líbilo.
 
Letošní trhy tak dopadly úspěšně
a doufáme, že dobře dopadnou
i ty následující.
 
Veselé Vánoce :D

autor článku:
PETR RIEDEL

autor článku:
FRANTIŠEK SLOUKA

autor článku:
FRANTIŠEK SVOBODA
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VÁNOCE VE 
SVĚTĚ

- dárky naděluje děda Mráz
nebo Vánoční starý muž
 
Island - 25. prosince
- vánoční dárky dostávají jenom
hodné děti, které si nachystaly
za okno botu
- každý Islanďan by měl dostal
něco nového na sebe, jinak ho
může sežrat vánoční kočka
 
Bulharsko - 25. prosince
- dárky naděluje děda Koleda
- tradičně založené rodiny
mohou stolovat na ubruse
položeném na zemi
a podloženém slámou, což je
vzpomínka na chlév, kde se
narodil Ježíšek
 
Anglie - 25. prosince
- tradičním pokrmem je pečený
krocan s ořechovou nádivkou
- jako dezert mají Angličané
pudink, který se připravuje
v době adventu, chodí ho míchat
každý člen rodiny a přitom

vyslovuje své přání
 
Ukrajina - 25. prosince
- dárky naděluje děda Mráz
- častou dekorací na stromcích
bývá umělý pavouk a pavučina
- věří se, že když najdete ráno
na Vánoce pavučinu, přinese
vám štěstí
 
Norsko - 25. prosince
- dárky naděluje Vánoční muž
- podle legendy na Štědrý večer
vycházejí zlé čarodějnice
a hledají košťata, na kterých by
se proletěly, proto musí být
všechna košťata v domě
pečlivě schovaná
- Norové milují svou vlajku,
proto bývá hlavním prvkem
na vánočních řetězech, ale i na
sloupech před domem právě
vlajka
 
Litva - 25. prosince
- zdejší tradicí je vlečení dřevěné
klády jako symbolu problémů

foto: Vánoce v Austrálii

a neštěstí
- sousedé a přátelé se pak
sejdou, popřejí si navzájem vše
dobré a společně polena spálí,
aby zahnali neštěstí a problémy
na příští rok

autor článku:
JOHANA DVOŘÁČKOVÁ

autor článku:
BARBORA KLATTOVÁ

Austrálie - 25. prosince
- dárky naděluje Otec Vánoc
- štědrovečerní večeře probíhá
většinou na pláži
- k jídlu se podávají studené
obložené mísy, ovocné
a zeleninové saláty a osvěžující
nápoje
- lidé si zaslaná vánoční přání
vyvěšují do oken a soutěží, kdo
jich má nejvíc
 
Amerika - 25. prosince
- dárky naděluje Santa Claus
- ke štědrovečerní večeři se
podává krocan s brusinkovou
omáčkou, pudink s ořechy či
zázvorem
 
Asie - 25. prosince
- pro Japonce a Číňany je více
důležitý Nový rok

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY  
 
 
Sestře:
- jakýkoliv zážitek (koncert)
- kosmetiku
- vonné svíčky
- oblečení
- knížku
 
Tatínkovi:
- peněženku
- kryt na telefon
- pánský parfém
- oblečení
- žiletky
- vodu po holení
 
Bratrovi:
- mikinu
- parfém
- jídlo
- proteinové tyčinky

- sportovní vybavení
- propisku se jménem
- videohru

autor článku:
MARTINA ELSNEROVÁ

autor článku:
AMÉLIE KUTOVÁ

Nevíte, co koupit pod stromeček
mamince? 
Čím potěšit tatínka
nebo bratra? 
Netušíte, který vánoční dárek by
mohl udělat radost vaší
kamarádce? 
Přinášíme vám pár tipů,
kterými se můžete nechat
inspirovat... 
 
Mamince:
- rodinné album s fotkami
- fotokalendář
- kosmetický set
- poukaz na masáže
- CD s její oblíbenou hudbou
- poukaz na manikúru
- šperky
- oblíbený parfém

- ručně vyrobený dárek
pro radost
 
Kamarádce:
- masky na obličej
- jídlo
- poukaz na masáže
- kosmetiku
- drobnost pro radost
- náramek přátelství
- rámeček na fotky
- dekorace do pokojíčku
 
Kamarádovi:
- jídlo
- videohru
- vtipné tričko či ponožky
- hrnek s nápisem
- přívěšek na klíče
- roztomilého plyšáka

VÁNOČNÍ 
POHÁDKY

a nevlastní sestrou. Musí jim
sloužit a posluhovat. Život se jí
změní ve chvíli, když jí lokaj
daruje 3 kouzelné oříšky,
díky kterým se dostane na ples
a zamiluje se do prince.
 
 
Grinch
Rodinná komedie / Fantasy
Režie: Ron Howard
USA / Německo, 2000
 
Děj: Grinch se dostal na svět
ve svém paraplíčku. Ujaly se ho
s láskou dvě sestry. Už v té době
se jim zdál jiný, v osmi letech

mu narostly zelené vousy
a chlupy. Všichni se mu smáli.
V předvánočním čase opustil
domov a odmítl slavit Vánoce.
Až malá Cindy Lou mu otevřela 
oči a naučila ho mít ráda
Vánoce.
 
Polární expres
Animovaný / Dobrodružný /
Rodinný / Fantasy
USA / 2004
Režie: Robert Zemeckis
 
Děj: Pohádka vypráví o chlapci,
který přestává věřit na Vánoce.
Na Štědrý večer před jeho dům

přijede vlak, který ho odveze
do pohádky, aby mu Santa
dokázal, že existuje.

autor článku:
ELIŠKA PETŘÍKOVÁ

autor článku:
SÁRA ROBOVÁ

 
Tři oříšky pro Popelku
Pohádka
Československo / Východní
Německo, 1973
Režie: Václav Vorlíček
Hudba: Karel Svoboda
 
Nejznámější česká vánoční
pohádka. Vypráví o chudé dívce,
která vyrůstá s macechou
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STUDIJNÍ 
TIPY A RADY

atd.). Nezapomeňte si udělat
přestávku na svou oblíbenou
svačinku či pití!
*hudba bez zpěvu, do pozadí  
 
Nic se neděje! 
Dostali jste špatnou známku,
i když jste se učili? Zachovejte
klid, připomeneme Vám pár
věcí:
● Jedna známka neovlivní vaše
dobré výsledky.
● Každý dělá chyby -
nejdůležitější je se z nich poučit.
● Vše se dá opravit - snažte se
být aktivní v hodinách.
● Za pár let si tuto známku ani

nebudete pamatovat.
● V den dalšího testu nenechte
stres proniknout k sobě - buďte
sebejistí!
 
Filmy 
Kdo by nemiloval sledování
filmů? Až se příště budete
koukat na svůj oblíbený
nekonečný seriál, zapněte si
anglické titulky. Sice se budete
muset více soustředit, ale za pár
měsíců nám jen poděkujete.
Nejen že si odpočinete u filmu,
ale procvičíte si angličtinu
a okoukáte nějaká nová slovíčka.
Také si nezapomeňte zapnout
zvuk v angličtině, to zase
procvičí váš poslech a vryje se

vám do hlavy správná
výslovnost.
Tip: Samozřejmě si můžete
pouštět film v tom jazyce, který
byste si rádi procvičili. 
 
Doufáme, že se Vám bude
dařit! 

autor článku:
JASMÍNA DHIBI

autor článku:
ALŽBĚTA JASNÁ

V minulém článku jsme se
seznámili s pár zábavnými
formami učení (nebojte, máme
pro Vás další!). V tomto čísle se
zaměříme na to, jak se lépe
soustředit a co vylepšit.
 
Pohodlné prostředí 
Abyste se mohli lépe učit,
potřebujete k tomu příjemnou
atmosféru. Jestli můžete,
vytvořte si místo, kde se právě
budete učit. Postel není vhodná,
protože ji naše tělo vnímá jako
místo odpočinku. Pohodlně se
lze cítit i mimo domov, útulná
kavárna či park při svítícím
sluníčku jsou jedny z nejlepších
možností. Jestliže vám ticho
nestačí a potřebujete kulisu,
pusťte si instrumenty* (třeba
z vašich oblíbených her, filmů

NETRADIČNÍ ZIMNÍ SPORTY

Sněžnice 
Jedná se o relaxační a sportovní
aktivitu v cizině zvanou
snowshoeing. Sněžnice jsou
prastarý prostředek pro chůzi
zasněženou krajinou, který se
vrátil do módy. Jejich princip je
prostý: váha člověka se rozloží
na mnohem větší plochu, než
jsou chodidla, a nohy se tak
do hlubokého sněhu neboří. Ke

stabilitě pomohou lyžařské či
trekové hůlky.
K výhodám sněžnic patří
neomezenost pohybu
bez běžeckých stop či pohyb
v zalesněných porostech.

autor článku:
FRANTIŠEK SLOUKA

Snowkiting 
Za použití tažného draka se
jezdec může pohybovat
po sněhové pláni na lyžích či
snowboardu. Na rozdíl
od sjezdového lyžování
nebo snowboardingu jde jezdit
na rovině (zasněžené pláně,
mírné svahy, zasněžená zamrzlá
jezera).
 
 

 
Snowtubing 
Snowtubing je divoká jízda
ve speciálním nafukovacím
sněhovém člunu ve sněhovém
korytě.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vánoční 
zajímavosti

2 – Santovi sobi
 
Santovi sobi se tak, jak je známe
dnes (tedy táhnoucí jeho sáně
s dárky), poprvé objevili v roce
1823 v newyorských novinách
Sentinel.
 
 
3 – Vánoční barvy
 
Zelená - jako vánoční strom,
jmelí či cesmíny - je symbolem
života nebo znovuzrození.
Červené bobule cesmíny

představují Kristovu krev,
červená jablka upomínají
na Adama.
Zlatá barva zastupuje světlo
a hvězdy.
 
 
4 – Původ slova „Vánoce“
 
Slovo „Vánoce“ pochází
z němčiny. Přesněji ze slova
„Weihnachten“. Což znamená
„svatá noc“.
Vánoce je jen částečný překlad
uzpůsobený našemu jazyku.
 

 
 
5 – První ozdobený vánoční
stromeček
 
První ozdobený vánoční
stromeček byl zaznamenán
v roce 1510 v lotyšské Rize.
Odtud se stromeček dostal
do Německa a z Německa se
dostal k nám.
Dříve se vánoční stromečky
věšely dolů ze stropu.
 
Veselé Vánoce :) 

autor článku:
PETR RIEDEL

autor článku:
FRANTIŠEK SVOBODA

1 – Santa Claus
 
Věděli jste, že postava Santy
Clause vznikla podle svatého
Mikuláše?
Od něj si také Santa převzal
tradiční oblečení, tedy červený
oblek s bílým kožichem.
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CUKROVÍ
Perníčky
 
Těsto
325 g hladké mouky
100 g cukru
50 g másla
2 vejce
1 lžičku jedlé sody
0,50 prášku do perníku
90 g medu
10 g kakaa
1 lžička skořice
 
Poleva
1 vejce
150 g moučkového cukru
1 lžička citronové šťávy
 
Postup
Ze všech surovin vypracujte
hladké těsto, zabalte ho
do potravinářské fólie a nechte
odpočinout v ledničce, nejlépe
do druhého dne.
 
Z těsta vyválejte plát
a vykrajujte různé tvary.
Přeneste je na plech vyložený
pečícím papírem a pečte při 180
°C dozlatova,
asi 7 minut.
 
Po upečení ihned potřete
žloutkem rozmíchaným
s trochou studené vody.

 
Po vychladnutí zdobte cukrovou
polevou, dohladka vymíchanou
z bílku, asi dvakrát prosátého
cukru a citrónové šťávy.
 
Doufáme, že vám perníčky
budou chutnat!

autor článku:
JULIE ŘEŽÁBKOVÁ

autor článku:
SÁRA SCHMIDTOVÁ

VÁNOČNÍ HÁDANKY
 
Hádanka 1:
Přišel k nám bílý kůň,
zalehl nám celý dvůr.
 
Hádanka 2:
Vletěl pták
na bodlák,
z bodláku na hrušku,
roztrhl tam podušku.
Sedlák se selkou běží,
chtějí sbírat peří.
 
Hádanka 3:
Přišel k nám bílý vůl,
vypil vody plný důl.
 
Hádanka 4:
Mouka, cukr, mléko, máslo,
v hmotu divnou všechno splývá.
Mám už ale stejně jasno,
sladkou chuť to vždycky mívá.
 
Hádanka 5:
Tisíc jehel, žádné šití,
jednou za rok celý svítí.
 
Hádanka 6:
Přišel k nám host,
spravil nám most.
Bez sekery, bez dláta,
je přece silný dost.
 
 
 

Hádanka 7:
Pod stromečkem tiše sedí,
jako otrok pouta má.
Až ho ale vysvobodí,
radost všem hned udělá.
 
 
 
Řešení:
1 - sníh
2 - sníh
3 - mráz
4 - cukroví
5 - stromeček
6 - mráz
7 - dárek

autor článku:
TEREZA HLADÍKOVÁ

VÁNOČNÍ VTIPY
O Vánocích spadne na hladinu
rybníka kousek housky. Vidí to
kapr, zarazí se a varuje ostatní:
„Nikdo ani hnout, v tom bude
nějakej háček...“
 
Na trhu se sejdou staří známí -
kůň, prase, ovce a kráva. Kráva
říká: „Na Vánoce se mi narodilo
tele!”
Prase říká:
„Já dostalo na svátek zase nové
granule!”
Ovce říká:
„Já dostala na narozky zase
pořádnej kabát!”
Kůň říká:
„Já nedostal nic.”
Druhý den na trhu se sejdou
znovu. Prase, ovce a kráva
naříkají a smutně bědují.
Kráva:
„Tele se mi ztratilo!”
Prase:
„Granule jsou fuč!”
Ovce:
„A mně je zima, kabát zmizel!”
Kůň na to:
„No to je smůla, to už je ale
zima, radši si zaběhnu domů
pro kabát a dám rovnou teleti
nažrat granulí.”
 
 

„Tatínek mi nasliboval hory,
doly.“
„A splnil ti přání?“
„Ano, koupil mi atlas hor...“
 
Čestný politik, tvrdě pracující
zaměstnanec státní správy
a Santa najdou tisícovku. Kdo si
ji nechá? Santa. Ti ostatní jsou
pohádkové bytosti.
 
Připlave sumec ke kaprovi a ptá
se: „Těšíš se na Vánoce?“
Kapr mu odpoví:
„Buď zticha!“
 
Je čas ozdobit kapra, zabít
stromeček, upéct dárky,
vykuchat vánočku a zabalit salát.
A hlavně to nesplést.

autor článku:
TOMÁŠ KOREJS

autor článku:
TOMÁŠ EICHHORN

VÁNOČNÍ PLAYLIST
Každému z nás pomáhá dostat se
do vánoční nálady něco jiného,
u mne to jsou písničky (a
samozřejmě vánoční svetry!).
 
▶ All I want for Christmas is
you - Mariah Carey
 
▶ Last Christmas - Wham!
 
▶ Jingle bell rock - Bobby
Helms
 
▶ Rockin' around the Christmas
tree - Brenda Lee
 
▶ Let it snow, let it snow, let it
snow - Dean Martin
 
▶ Sleigh ride - The Ronettes
 
▶ Happy xmas (war is over) -
John Lennon
 
▶ Holiday-ish - The Regrettes
 
▶ Santa tell me - Ariana Grande
 
▶ Thank God it's Christmas -
Queen

autor článku:
JASMÍNA DHIBI
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OKÉNKO DO 
ŠKOLNÍ DRUŽINY

 
Výlety školní družiny
 
Z minulého čísla již víme, že
žáci 13. oddělení navštívili
farmu v Miškovicích a také že
výběr žáků ze všech tříd
prozkoumával vesmír
z hvězdárny v Ďáblicích.
 
Opravdové dobrodružství však
čekalo na děti z prvních tříd,
které se zúčastnily návštěvy kina
v Letňanech a musely toho
zvládnout opravdu hodně!
Překonaly nástrahy místních
autobusů, napjatě čekaly
před zavřeným kinem, aby si
následně mohly samy zakoupit
popcorn, a pak už nerušeně
usedly do pohodlných sedaček
kina a zakoukaly se do krásného
filmu Sněžný kluk!
 
Před Vánocemi stihneme ještě
výlet do Čechovy stodoly,
na který se všichni moc těšíme,
a pak už hurá na prázdniny.
 
 
UFO se těší na prázdniny!
 
Ahoj, jsme 8. oddělení
a jmenujeme se UFO. Naše paní
vychovatelka nám někdy říká
Zlobidla UFO.
 
Na podzim jsme začali létat
vesmírem. Nejdříve jsme si
povídali o tom, jak vesmír
vznikl – to vám byl ale VELKÝ
TŘESK – zkusili jsme si ho
i nakreslit. Potom jsme
prozkoumávali, co to ten vesmír
je a jak vypadá, a vše jsme též
zkoušeli malovat, to nás strašně
baví, je to samé cákání, tiskání
a barvy byly všude.
 
Kromě vesmírného putování

jsme také „zapařili“ v maskách
na Halloween. Tancovali jsme
s naší upírskou paní
vychovatelkou a mohli jsme si
vysoutěžit i nějakou tu sladkost.
 
A šup, byl tu prosinec.
5. 12. jsme měli pro změnu
místo naší paní vychovatelky
čertici, která pro nás měla
vzkazy z pekla (abychom byli
hodní – ale to my přece jsme :D)
a přinesla i takovou drobnou
sladkost – čokoládku. Otvíráme
poctivě náš adventní kalendář
a těšíme se na Ježíška –
a prázdniny.
 
 
Vánoční pohoda u Světlušek!
 
Od nástupu do školních lavic už
pár měsíců uplynulo a z nás jsou
školáci se vším všudy!
 
Kromě toho, že se každý den
musíme učit matematiku, češtinu
a další předměty, stala se naší
součástí také školní družinka.
Často zde vytváříme nejrůznější
výrobky a malujeme obrázky,
což nás strašně baví a paní
vychovatelka skoro nestačí
vymýšlet další a další nápady.
 
Navíc nás každý měsíc čeká
seznámení s nějakou planetou
naší Sluneční soustavy. Paní
vychovatelka nám planety
přibližuje společně s profesorem
Astrokocourem a také nám nosí
malé modely přímo
do družinkové třídy. Takto jsme
se již všichni seznámili se
Sluncem, Merkurem, Venuší a v
lednu nás čeká objevování naší
Země.
 
My, Světlušky, jsme se však
nyní pustily naplno
do vánočních příprav.
Kromě tradiční vánoční tvorby
na celoškolní vánoční trhy jsme
vyráběli společně s paní
vychovatelkou mnoho zimních
výrobků, například zasněženého

koně svatého Martina,
a nechyběla ani tvorba čertíků
a andílků. Samozřejmě jsme
nezapomněli ani na dávku
vánočních písní a koled,
nejraději máme Rolničky
a Štědrý večer! Jelikož se
všichni na Vánoce moc těšíme,
zdobíme si postupně naši třídu
a užíváme si již nyní vánoční
pohodu naplno!
 
Vánoce všude kolem nás!
 
Že se vánoční atmosféra dostává
do všech oddělení naší družiny,
dokazuje krátká zpráva z pátého
oddělení.
 
S dětmi z našeho oddělení jsme
se poslední měsíc věnovali nejen
podzimním tématům, jako je
Halloween, vyráběli jsme létající
draky, ale také jsme zazimovali
zvířátka. Tvořili jsme ježky
z modelíny a ukládali jsme je
do košíku se slámičkou. Děti si
pak své ježky odnesly domů.
 
Každý pátek si čteme pohádku.
Děti poslouchají a přitom
namalují obrázek z pohádkového
příběhu. Nakreslí, co si
z příběhu představují nebo co je
nejvíce zaujme.
 
Také jsme se připravovali
na vánoční trhy. Vyráběli jsme
závěsné andělíčky. Nadále se
budeme věnovat adventním
tématům. Zdobíme vánoční
stromečky, tvoříme zimní
obrázky s přáníčkem. Uvaříme si
vánoční punč a zazpíváme
koledy.

 
Všem čtenářům přejeme krásné
Vánoce a načerpání mnoha sil
do dalších dní školního roku. 
 
Za tým školní družiny
Lucie Strnadová


