
ČAKOPIS



Úvodník
Milí čtenáři,

právě držíte v rukách druhé číslo časopisu a zároveň poslední vydání v tomto kalendářním 
roce. Dočtete se v něm, jak probíhaly projektové dny, prohlédnete si mnohé momentky, 
které jsme zachytili naším vlezlým objektivem a samozřejmě nebudou chybět ani vaše 
literární počiny na nejrůznější témata. Ohlédnete se spolu s námi za nejdůležitějšími 
událostmi měsíce listopadu a dáme vám ochutnat trochu z vánoční atmosféry.
Doufáme, že se vám časopis bude líbit a že s nadšením otevřete i další číslo v  roce 2012.

Váš tým redakce

Děkujeme všem přispěvatelům, kteří nám dali k dispozici své náměty do prosincového čísla.
Jestliže chcete otisknout i vaši práci, pošlete ji na casopiscakovice@gmail.com.

mailto:casopiscakovice@gmail.com


Projektové dny
Jelikož byl rok 2011 vyhlášen mezinárodním rokem lesů, byly naše projektové dny 
věnovány právě tomuto tématu. Ve třídách se to hemžilo lesními zvířaty, skřítky, 
stromy,...
Vydali jsme se mezi vás, abychom vás přichytili při činu. 



Projektové dny
Letošní program projektů se opravdu povedl. Paní učitelky spolu se svými žáky 
vytvořili originální mapy, koláže, plakáty a jiné výukové pomůcky. Jen se podívejte!

Další fotografie naleznete na školním 
webu.



Co se děje ve škole...
Našim zuřivým reportérům se podařilo zachytit vás v nestřežených okamžicích...

Florbalové klání
Na konci listopadu se ve sportovní hale konalo utkání florbalistů základních škol. U toho 
samozřejmě nemohli chybět ani naši sportovci. Po náročných zápasech nakonec vybojovali 
5. místo. Hoši, gratulujeme.

Soupiska starších žáků:
Dostál, Bradáč, Svoboda, Dvořáček, Dluboš, Foubík, 
Löbl, Nepraš, Čech, Švejda, Kudrna, Daněk, Běhan



Z historie školy
Letos je tomu 75 let, kdy byla postavena budova 1. stupně 
tzv. pětistovka (popisné číslo budovy 500).
Naše škola nese název po 2. československém prezidentovi  
Dr. Edvardu Benešovi, který se narodil v roce 1884 v Kožlanech
a byl nejmladším z devíti děti. Zemřel v roce 1948 a jeho poslední chvíle 
můžete zhlédnout na nástěnce v hale školy.
Při otevření této školy v roce 1936 byl přítomem jeho bratr Vojtěch.

Den otevřených dveří
10.11.2011 se dveře naší školy otevřely pro všechny budoucí prvňáčky. Pan ředitel přivítal 
děti i jejich paní učitelky z mateřských škol a pak následoval program žáků naší školy. Děti 
si mohly vyzkoušet  „opravdové“ vyučování a stát se tak na malou chvíli školáky.
Budoucí prvňáčky přišel přivítat i pan ředitel a pak už na ně čekala vystoupení našich žáků.



Předškoláci
Také naši nejmenší se s chutí zapojili do projektových dnů. Jen se podívejte, jak ho 
prožili a co všechno vyrobili.

Vyrobili si skřítky z lesa a také 
společnými silami navlékli housenku z 
listů, postavili mraveniště a zadováděli si 
v listí.



Halloweenské historky
Také se rádi bojíte? Halloweenská noc je 
k tomu jako stvořená. Připomeňte si ji spolu s 
námi a přečtěte si strašidelnou historku od 
Vojty ze 4. třídy.

Jednou o Halloweenu hodiny odbíjely půlnoc. A 
ten den se ztratil Pavel Viktorýnů 
v temném lese. Dosud se v temném lese nikdo 
neztratil. Jeho rodiče volali na policii, ale ta jim po týdnu oznámila, že ho nenašla. Tak jsem 
se se svými dvěma kamarády dal do pátrání.
Po týdnu pátrání jsme objevili chaloupku. Vstoupili jsme do ní a najednou jsme se ocitli 
v neznámé říši. Vypadalo to tam jako u nás, ale mnohem strašidelněji. Najednou na nás 
vybafl náš pes, akorát že měl dvě hlavy a byl agresivnější. Byli tam divní lidé a neustávající 
bouřka. A my začali volat: „Pavle! Pavle! Pavle!!“

Šli jsme na místní policii, ale místo policistů tam byli 
vlkodlaci. Tak jsme se přes ně probili, a když jsme vkročili 
do vězení, uslyšeli jsme: „Vojto, Tome, Matúši!“ A pak jsme 
uviděli v jedné cele Matěje a Pavla, kamarády ze třídy. Tak 
jsme je vzali s sebou. 
Potom jsme vešli do místnosti a tam jsme si řekli: „To není 
policejní stanice, to je vojenská stanice.“ Byl tam totiž celý 
arzenál zbraní. Vyšli jsme ozbrojení zadním vchodem a tam 
už na nás čekaly milióny zombíků. Tak jsme je postříleli
 a pak jsme šli do temného lesa. Uprostřed toho lesa stál 
strom a na něm byly oběšené tři hlavy. A pod tím stromem 
jsme viděli jejich těla s uřezanýma rukama a nohama. Když 
jsme byli skoro na konci lesa, asi po hodině cesty, našli jsme 
Pavla Viktorýnů a rychle jsme běželi zpátky.
Když jsme se vrátili domů, nikdo tam nebyl. A najednou 
slyším: „Vstávej! Musíš do školy.“
Tak jsem se probudil a uvědomil jsem si, že to byl jen sen.

            Vojta Sysel, 4.B



Halloweenská škola
Dokázali byste si představit, jak by naše škola vypadala, kdyby se stal halloween 
státním svátkem? Někteří zřejmě ano a s jejich nočními můrami se můžete začít bát.

STRAŠIDELNÁ ŠKOLA 

Naše škola je klidné místo pro upíry, zombie, 
čarodějky, kostry, pavouky a další obludy. 
Například, když se učíme prvouku stačí 
přivést kostlivce kuchařku a už se můžeme 
učit - kde máme páteř, kyčel a stoličku. Náš 
pan ředitel je Bleskodrom. To je postava plná 
proudící elektřiny. Když došlo ve škole ke 
zkratu, tak na chvíli pan ředitel zmizel. Paní 
zástupkyně si stěžuje, že tu nezabíjí zvířata, 
protože jako upír nemá co pít. 
Třídní učitelka je z porcelánu, takže když 

bouchne do stolu - běžím rychle s lepidlem, 
abych jí mohla slepit. Já jsem také 
v nevýhodě, jako paní zástupkyně- nemám se 
jako upír čeho napít. 
Nejhorší to, ale má stejně pan učitel. 
Vždycky je ve škole do večera a musí houkat 
na měsíc, protože je vlkodlak. 
Většina dětí ve škole jsou pavouci. Při obědě 
je hrozné, že upíři občas někoho zakousnou. 
To je moje škola HRŮZY.V Miškovicích by 
to, ale bylo horší, tam jsou totiž ANDĚLÉ. 
 

Natálie Berečková, 3. třída

ZAPOVĚZENÁ ŠKOLA

Před 10-ti lety se v této škole odehrál příběh, na který nikdo nikdy nezapomene.Ale teď už 
honem k  věci!
Jednoho dne se třída 3.B rozhodla, že bude spát ve škole. Jenže to neměla dělat! Každou noc 
přesně o půlnoci straší!!! Všechny holky ječely a kluci se zamotávali do spacáků. Ano,
i kluci se báli! Ale kdyby jste tam spali s nimi, asi by vám také nebylo do smíchu. Mohli 
byste vidět: upíry, bezhlavého rytíře, přízraky anebo jiné potvory. Tím pádem nikdo neusnul 

a druhý den všichni vypadali jako zombíci, 
až na jednoho, který všechno 
prospal.Někdo si myslel, že má halucinace, 
ale neměl. Ze všech se stali zombíci.V 
pondělí do školy nepřišel skoro nikdo, snad 
jen 6-7 dětí. V tomto počtu se nic moc učit 
nedá, takže jen opakovali. Postupně dětí 
přibývalo, ale přece jenom to chvilku 
trvalo. No a od té doby se vypráví tento 
příběh. Samozřejmě se může změnit, ale 
pouze když se bude spát ve škole!!! 

Kateřina Doňarová, 5.C



Inspirace Zdeňkem Sýkorou
Zdeněk Sýkora (* 3. února 1920 v Lounech – 12. července 
2011) byl významný český malíř, jehož práce jsou 
zastoupeny v mnoha významných sbírkách moderního 
světového umění. Patřil ke světovým průkopníkům 
počítačového umění, které mělo v jeho počátcích mnoho 
odpůrců odmítajících spojení malby a počítače - nejen kvůli 
pochybnostem, že počítač by mohl vytlačit z malby 
veškerou citovost.  Do Sýkorových obrazů se promítá svět v 
neustálém pohybu i snaha pochopit jeho zákonitosti.

V 8.A se nechali malířem inspirovat a vy si můžete prohlédnout jejich úžasné práce.
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Vaše příběhy
VZNIK NAŠÍ ŠKOLY

Bylo, nebylo, před mnoha a mnoha lety, v jednom nečase, kdy vločky létaly po ulicích 
a nikde nebylo živé bytosti, kde dokonce i tráva jakoby zalezla pod zem a nechtělo se jí 
vylézt, kulhavě cupitala malá postava. Byl to zchudlý statkář Liška. Doma měl deset malých 

dětí a manželku Lindu. Neměl čím nasytit tolik hladových 
krků, a tak každý den, ať svítilo slunce, či pršelo, nebo snad i 
padal sníh, každičký den chodil sázet do lotynky.Věřil totiž, že 
vyhraje. Takto sázel po dobu třiceti let. Nikdy nic nevyhrál. 
Jeho děti byly velmi chytré, avšak peníze nebyly, a proto 
nemohly vystudovat žádnou školu, i když sebevíc chtěly. 
Liška se začal smiřovat s tím, že jeho děti skončí chudé a 
bezvýznamné jako on. Po třiceti letech sázení, už  neměli 
vůbec nic. Liška všechno prosázel. Nikdy neměli takovou bídu 
jako teď. Prodávali všechno, co měli. Jeho manželka chtě 
nechtě musela prodat i ten zlatý závoj, co jí Liška daroval jako 
svatební dar. Linda svého manžela prosila, aby nesázel, 
ukazovala mu, 
o co  kvůli sázení přišli. A Liška konečně uznal, že by měl být 
se sázením konec.
Rozhodl se, že si ještě naposledy vsadí. Když šel k lotynce, 

oznámili mu, že vyhrál 100 000 zlatých. Liška chvíli nemohl uvěřit, že vyhrál, ale pak se 
rozběhl domů 
k rodině, aby jim vše oznámil.
Po čase radování prohlásil: „Zželelo se mi dětí, které například jako moje děti, ač byly velmi 
chytré, nemohlo se jim dostaviti vzdělání. A proto nechám ve své rodné vesnici – 
Čakovicích, postavit školu.“ 
A tak vznikla naše škola. Kdo ale může říct, jestli je to pravda?

Kristýna Vobořilová, 5.C

O MLUVÍCÍ KOBLIZE

Bylo, nebylo, za sedmero horami bylo jedno pekařství a v něm žila jedna kobliha. Nebyla to 
obyčejná kobliha. Ta kobliha uměla mluvit. Nikdo to však nevěděl. Ony koblihy totiž moc 
nemluví.
Jednoho dne si koblihu někdo koupil. Byl to strašně tlustý kluk. Když se do ní chtěl doma 
zakousnout, tak najednou uslyšel nějaký hlas: „Nejez mě! Jsem strašně sladká a ty bys byl 
ještě více tlustý, než jsi!“ To se ozvala kobliha. Kluk koukal, že mu málem vypadly oči 
z důlků. „Ty umíš mluvit?“, podivil se kluk . „Ano, a opravdu bys mě neměl sníst, radši bys 
měl více sportovat a jíst zdravé věci.“
Kluk dal na radu koblihy a začal sportovat, více chodil ven a hlavně začal jíst zdravě. 
Kobliha zachránila sobě život a ještě uzdravila kluka, který za čas už vůbec nebyl tlustý
.

Lukáš Rudolský, VI.B



Vaše příběhy
NALEZENÉ ŠTĚŇÁTKO REX

Jednou v zimě se malý Rexík potuloval po jedné 
vesnici. Rexík byl tak malý, že by se vešel do dlaně. 
A byl opuštěný. Jak tak šel, potkal  velkou kočku a té 
se zeptal: „Kočičko, kočičko, neznáš někoho, kdo by 
si mě chtěl vzít?“ Kočka jenom zamňoukala a byla 
pryč.
Tak šel dál a dál a byla mu větší a větší zima. 
Najednou potkal žabku a té se ptal: „Žabičko, nevíš 
o někom, kdo by byl tak hodný a nechal si mě?“ 
Žabka jenom zakuňkala a už byla pryč. 
Když už Rexík skoro nemohl a byla mu strašná zima, 
najednou k němu přiletěla sova a ta povídala: „Já vím 
o moc hodných lidech, kteří by si tě vzali domů, 
poběž za mnou.“ Rexík radostí vyštěknul 
a rychle běžel za sovou. Ta ho dovedla k jedněm 
dveřím. Potom odletěla.
Rexík začal drápat na dveře, protože neuměl ťukat. Dveře se otevřely a v nich se objevil 
usměvavý muž:  „ Jejda, ty jsi ale promrzlé štěňátko.“ Vzal Rexíka domů a už si ho tam 
nechali. Rexík byl moc šťastný.
A pokud neumřel, žije tam doteď.

Nikola Říhová, VI.A

VESELÁ PŘÍHODA Z NAŠÍ RODINY

Jednoho dne, kdy jsme byli na návštěvě u babičky, chystali jsme se na výlet do ZOO 
v Olomouci. Všichni ještě spali, ale moje maminka se vzbudila o trošku dříve. Řekla si, že 
babičce udělá radost 
a připraví  jí kávu.
Šla tedy do kuchyně a vařila kávu. Když byla hotová, vzbudila se i babička, která právě 
přišla do kuchyně a maminka ji přivítala slovy: „Dobré ráno, uvařila jsem ti kafe.“ 
„Děkuji,“odpověděla babička. Pak se napila. A nastala nečekaná událost. Babička letěla na 
záchod rychlostí geparda. 
Maminka si řekla: „Co jí je?“ Pak babička vletěla do kuchyně a řekla: „Liduško, děkuji ti za 
kafe, ale něco tam nebylo pořádku.“ Maminka se zamyslela a potom si uvědomila, že místo 
cukru dala omylem do hrnečku sůl. 
Od té doby si babička raději vaří kávu sama.

Ivo Polák,VI.B



Leden na rampouchy hrál,
únor posune den dál

SKŘÍTEK, KTERÝ NESNÁŠEL VÁNOCE

Jednou v horách, nad vesničkou v Maňáskově, žil 
skřítek Alf, který nesnášel Vánoce. Každým rokem 
se snažil Vánoce zničit. Ale naštěstí tu také byla 
Jasněnka.  Jasněnka byla hodná víla, která se 
starala, aby Vánoce nebyly od Alfa pokažené. 
Zase byl 23. prosinec a skřítkové si zdobili 
domečky světýlky, papírovými řetězy, bonbónky a 
všemi věcmi, které měli rádi. Měli také vánoční 
strom a dárky. Jasněnka hlídala dárečky u stromu a jak tam dlouho seděla, usnula a tvrdě 
spala. Alf to zpozoroval a ukradl skřítkům všechny dárky. Všichni byli moc smutní. 
Jasněnka se vypravila za Alfem a zeptala se: „ Nevíš, kam zmizely všechny dárečky?“ 
Alf se přiznal, že je ukradl, protože  jemu ještě nikdy nikdo žádný dárek nedal. Jasněnka to 

řekla skřítkům. Ti se spolu domluvili a pozvali Alfa 
pod stromeček, kam mu také dáreček připravili. Alf 
se radoval z dárečku, všichni si Vánoce krásně užili. 
Od té doby Alf miluje Vánoce ze všech skřítků 
nejvíc.

Nikola Skřivánková, VI.A

NÁHRADNÍ TELEFON

Nejsem osobou, která má smysl pro pořádek. 
Ztratila jsem již desetkrát klíče, padesátkrát ponožky a jedenkrát, což je nejdůležitější, jsem 
ztratila i svůj mobilní telefon. Jako náhradu za něj mi byla darována předpotopní verze 
Nokia XXX středověk, která má černobílý display velikosti LCD televize, který v noci 
radioaktivně světélkuje. Technik v Datartu však řekl, že tato radiace není zdraví nebezpečná. 
Jeho váha není srovnatelná s moderními dotykovými telefony, které mají váhu okolo 
padesáti gramů. Můj olověný telefon váží lehce pod pět dekagramů. To, že není zrovna 
nejlehčí, ale vůbec nezhoršuje jeho kompaktnost. Výrobce vám při koupi jednoho telefonu 
daruje obal, který má dva šikovné popruhy, které si můžete přehodit přes ramena při delší 
cestě. Anténka telefonu měřící půl metru vám zajišťuje signál na všech místech České 
republiky. 
Další výhodou mého mobilního telefonu je jeho odolnost vůči nárazu. Firma Nokia a.s. 
v příručce uvádí, že mobilní telefon prošel nejtvrdším vojenským testem, a to přejetím 
tankem značky Panter. Jeho klávesnice je podobná psacímu stroji, ale písmenka se na něm 
vyťukávají o něco lépe.
 Mobilní telefon mi byl darován za účelem dorozumívání s mojí maminkou i v těch 
nejtěžších přírodním podmínkách. Ať je mráz, nesnesitelné vedro, povodně či zemětřesení, 
můj přenosný aparát mi vždy poskytne spojení s rodinou, za což jsem mu neskonale vděčná, 
a za žádný jiný telefon, ač modernější, bych ho nevyměnila.

 Marie Dostálová, IX.B



Seznamte se se Zobáky
 
Zobáci je kroužek, kde  děti především poznávají zajímavé hry, učí se tábornickým dovednostem a 
v neposlední řadě chodí na výlety. Na kroužek pravidelně dochází 14 dětí z druhé až čtvrté třídy. 
 
Na vánoční dílně 26. listopadu se sešlo 16 hravých dětí a šest 
vánočně naladěných lidiček, se kterými si děti vyrobily úžasné 
výrobky. Děti si domů odnesly ozdobu na stromeček - 
drátované srdce, perníky, vánoční řetěz z pedigu, blahopřání ve 

tvaru rybky i sněhulákový 
kolíček a také dva svícny.  Ten 
v květináči se zdobil přírodninou a ubrouskovu technikou 
se dotvářel svícen sádrový. Po šesti hodinách práce jsme se 
všichni těšili domů, děti aby se pochlubily a my....no však 
to znáte.



Rozhovor
1.   Baví vás učit?   
No,ano. Kdyby mě to nebavilo, už tu dávno 
nejsem. Je ale fakt, že si občas říkám, jestli mi 
to pořád stojí zato. To když musím některé žáky 
nutit skoro násilím k tomu, aby jim do hlav něco 
vniklo. Nebo když se ve třídě vyskytnou 
výtečníci, kteří hodinu ruší.
2.   Jaké předměty učíte?  
 Učím češtinu a výtvarnou výchovu, což je 
perfektní spojení.
3. Jaké předměty vás nejvíc baví?
Oba předměty mám ráda, každý je jiný, ale mají 
hodně společného.
4. Na kolika školách jste učila?
Čakovice jsou moje druhá škola, na té první 
jsem byla jen krátce. 
5.   Od kolika let učíte na této škole?  
Už tu učím docela dlouho, od roku 1989, tak si 
to spočítejte! 
6.   Jak vám to šlo ve škole?  
Na prvním stupni jsem měla samé jedničky, ale 
v šesté třídě jsem dostala první dvojku. A hádejte 
z čeho? Byla z češtiny. Takže nezoufejte, 
češtinářem se můžete stát i s dvojkou na 
vysvědčení.
7.   Líbí se vám prostředí školy?  
 Je to tady stále hezčí. Možná si to současní žáci 
neuvědomují, připadá jim to normální, ale když 
sem za mnou přijdou bývalí žáci, tak se diví a 
zjišťují, jak se škola mění k lepšímu. Mnohdy to 
vám – těm stávajícím- trošku i závidí.
8.   Jste spokojená se svou třídou? Proč?  
Mám letos šesťáky. Musím říci, že se mi na 
začátku školního roku trošku stýskalo po loňské 
devítce, měla jsem obavy, jací budou ti noví. Ale 
moje letošní děti jsou fajn. Zatím se hodně snaží, 
byla bych moc ráda, kdyby jim to vydrželo. Jsou 
sice upovídaní, ale užijeme si spolu i hodně 
legrace. Tak snad nám to vydrží.
9.   Baví vás být na dozoru? Proč?  
 Dozory nemám ráda. Připadám si chvílemi jak 
krotitel divé zvěře. Ale nedá se nic dělat, někdo 
nad vámi musí dohlížet, aby nebyly čekárny na 
chirurgii plné každý den.
10.   Podporujete ekoškolu? Jak?  

 Jistě, jsem součástí 
naší školy a tím 
pádem jedním 
z článečků ekoškoly. 
Nejvíc mě rozčiluje, 
když děti hodí 
plastovou lahev třeba 
do krabice s papírem. 
Přitom je hned vedle 
žlutá popelnice. Jsou často nevšímaví. Bohužel.
11.   Chutná vám jídlo ve školní jídelně?  
V jídelně jsem přivítala volbu ze dvou jídel 
každý den, a tak si většinou vyberu. Nejvíc mi 
chutnají saláty. A nemohu dopustit na fazolky na 
smetaně, ty tady vaří luxusně. Děti je ale moc 
rády nemají. Je to tak?
12.  Baví vás projekty? Proč?  
Projektové vyučování je vždycky trochu změna, 
namíchané skupiny dětí od šesté třídy do devítky 
umožňují pracovat jinak než jindy. A přestože 
každý projekt vyžaduje velmi dobrou přípravu 
od nás učitelů, vždycky se těším na výsledek 
práce. Takže– baví a těším se.
13.  Jak se připravujete na hodiny?  
 To je velmi odlišné právě díky různým 
předmětům. Čeština dá více práce. Není to jen 
o přípravě další hodiny – tedy o tom, co budeme 
dělat. Ale mnoho času zabere opravování 
žákovských prací, zvlášť slohové práce spolknou 
i pořádný kus víkendu.
14.   Máte radši písemné práce, nebo zkoušení?  
Každé má svoje klady i zápory. Písemky 
dokážou vyzkoušet všechny najednou, ale je 
třeba více času na opravování. Ústní zkoušení 
proklepne žáka podrobněji, nemusí se nic 
opravovat, ale než se stačím pobavit se všemi ve 
třídě, uběhne hodně času.
15.   Myslíte si, že je lepší učit na počítačích,   
nebo ve třídě? Proč?
Bez počítačů dnes už nemůžeme existovat. Ani 
vyučování bez nich není možné. Nic se ale nemá 
přehánět. Takže počítače ano, ale přiměřeně, 
přiměřeně…

Ptaly se: Syslová, Vrbová, Durasová



Mikuláš ztratil plášť
5. prosince navštívil naši školu Mikuláš v doprovodu krásných andělů a 
hrůzostrašných čertů. Dětem rozdal dárky a ty zlobivé pěkně vystrašil. Děkujeme 
všem žákům, kteří se na procesí podíleli.

Něco málo z historie

Svatý Mikuláš byl biskup v Myře v Lykii. Už 
za svého života byl velmi oblíbený mezi 
lidmi, proslul 
štědrostí k 
potřebným, jako 
obránce víry před 
pohanstvím a 
zachránce 
nespravedlivě 
obviněných.

Tradice

V Česku a na Slovensku je v dnešní době při 
tzv. mikulášské nadílce Mikuláš 
představován v biskupském oděvu s 
dlouhým bílým vousem a je doprovázen 
anděly a čerty. Tato skupinka obchází v noci 
z 5. na 6. prosince. Andělé s Mikulášem 
roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické 

„trestání“ a „strašení“ zlobivých dětí. Né 
vždy však byl Mikuláš doprovázen andělem 
a čertem. Jindy s ním chodil třeba obecní 
policajt. Anděl je ze všech společníků 
nejmodernější verzí. Celkově je Mikuláš 
jakousi přípravou na Vánoce, kdy se 
nerozdávaly příliš hodnotné a trvalé dary, ale 
spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky 
pro štěstí.V době, ze které tento zvyk 
pochází, tedy v době kdy byly podobné 
laskominy a některé druhy ovoce méně 
dostupné, bylo toto oceňováno více než dnes. 
Ve všech dobách v této tradici však šlo 
především více o zážitek než o dary.

Legenda o třech dětech

Podle této historky prý Mikuláš jednou 
ochránil tři žáky před tím, aby je zlý 
hostinský, k němuž zašli, nezabil a nenaložil 
do soli. Proto je Mikuláš často znázorňován s 
nakládacím sudem, v němž sedí tři mládenci. 
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Advent

Vánoce se blíží mílovými kroky a zbývající 
čas odpočítává advent. Označení „advent“ 
pochází z latinského slova „adventus“, což 
znamená příchod. Myslí se tím příchod 
Vykupitele Ježíše Krista.

Každou neděli se zapálí jedna svíčka na 
adventním věnci, která nám připomíná, že 
Štědrý den se již blíží. Věnec je od 
nepaměti symbolem vítězství a královské 
důstojnosti. Věnec jako symbol adventu je 
pak poctou tomu, kdo přichází jako vítěz 
a král: Ježíš Kristus.

Bláznivý advent
Je ráno a já čekám, až 
začne sněžit. Tatínek 
mě nutí, abych šel 
pouštět lodičky. Ale já 
se zarazím: „Lodě? Kde 
je chceš pouštět?“
„No, v umyvadle...“ odpoví taťka.
„Tam se vejdou?“
„Samozřejmě.“
Přijdu k umyvadlu a podivím se: „Ale tati, to 
nejsou lodě, to jsou svíčky!“ Proto se urážím 
a jdu pryč. 

Na první advent jdu do školy, i když mamce 
říkám, že je volno. Ale ona mě tam stejně 
dokope. Tak se rozhodnu, že koupím chipsy 
a při hudebce si ty brambůrky dám. Mňam. 
V tom, ale slyším: „Pojď, sem. Chutná? Taky 
mi budou chutnat.“ Paní učitelka na mě 
přišla a chipsy mi zabavila.
Příště si je do třídy už nevezmu.

Natálie Berečková, 3.C

Šupinka
Šupinky prý 
přinášejí 
štěstí, i když 
mamince to 
přineslo spíš 
problémy. 
Když jsme 
ještě bydleli 
u babičky, 
měly jsme na Vánoce kapra. Maminka si 
vzala pár šupinek do peněženky a mně jich 
pár taky dala, abych šla do pokojíčku a 
nemusela se koukat na porcování kapříčka. V 
pokojíčku jsme si s bratrem počítali sladkosti 
od Mikuláše. Richardovi zbyly hlavně 
čokoládičky a tak mi je proměnil za dvě 
třpytíví se šupinky a z toho jsem nejspíš 
dostala ten bláznivý nápad...!!
Jednou, když jsme šli do Kauflandu, což je 
obchod u babičky, tak zrovna, když jsme šli 
kolem zverimexu, oddělila jsem se od 
maminky a šla uskutečnit svůj plán. 
Požádala jsem starší paní za pultem o tu 
krásnou ještěrku a zaplatila jsem jí všemi 
šupinkami, které jsem měla, a vrátila jsem se 
k mamince. A problém byl na světě. 
Dlouho nám trvalo, než jsme s maminkou 
našly ten správný obchod a vše uvedly na 
pravou míru.

Doris Foxová, 5.B

Obrázky byly použity z internetu.



Můj malovelký dárek
Všechny Vánoce, které si pamatuji byly 
krásné, ale jedny byly obzváště barvité. Bylo 
mi patnáct a pod stromečkem jsem našla 
obrovský balík. Nadšeně jsem se na něj 
vrhla. A rozbalovala... jedna, dvě, tři, čtyři 
krabičky... dvacátá byla poslední. V ní byl 
lísteček s nápisem: „Přej si, co chceš.“
Tehdy jsme si přála jen knihu, ale dneska 
bych si přála něco jiného a bláznivějšího. 
Časy se mění...

Markéta 
Zelenková

A co byste si 
přáli najít pod 
stromečkem 
vy? Namalujte 
nám obrázky 
vašich 

letošních dárků. Nejhezčí opět najdete 
na stránkách časopisu.

Advent pod psa, ale 
Vánoce super
Je první adventní neděle a u nás na zahradě 
je skoro metr sněhu. Taťka sice jednou ten 
sníh odhodil, ale opravdu jen jednou a 
mezitím stihnul napadnout další a další.
Když jdu ráno do školy, snažím se jít za 
bráchou, aby měl mokré kalhoty on a ne já. 
Už se hrozně těším na Vánoce, protože ten 
sníh budeme považovat za jedinou věc, se 
kterou se dá hrát. Ale teď už úplně
k Vánocům.
Nevím, jak vy, ale já se těším, až začne 
Štědrý den. Moje maminka sice říká, že 
žádné dárky nedostanu, ale já na sto procent 
vím, že dostanu alespoň tři fajn dárky. 
Samozřejmě, že já rozdám taky spoustu 
dárků, ale přeci jenom ...no, necháme se 

překvapit.
Doufám, že vy dostanete také spoustu a 
spoustu dárků, ze kterých budete mít radost.

Kateřina Doňarová, 5.C

Vánoční stromeček
Jak už víte, v listopadu proběhly 
projektové dny na téma Les. A protože les 
souvisí s Vánocemi, našli jsme pro vás pár 
zajímavostí z historie vánočních 
stromečků.

Stromek na 
Vánoce je 
symbolem 
ochrany. Dříve 
jej lidé 
zavěšovali 
špičkou dolů nad 
štědrovečerní 
stůl. 
V Čechách se tento zvyk prosazoval jen 
velmi zvolna od 40. let 19. století. Tehdy se 
vánoční stromky zdobily pečivem, perníkem 
a hlavně ovocem. Rozsvícení se stromeček 
dočkal ještě později, někdy kolem roku 
1860.

Nejvyšší strom, který si vysloužil i zápis do 
Guinnesovy knihy rekordů, stál v Mexiku a 
měřil 110 metrů a 35 centimetrů. Vážil 330 
tun.

Nejslavnějším stromkem se chlubí 
Rockefellerovo centrum v New Yorku. Ten 
rozsvěcuje prezident pomocí dálkového 
ovládání.

V latinské Americe zase lidé zdobí kaktusy.

V roce 1999 byl vybrán dvacet čtyři metrů 
vysoký smrk z Beskyd, aby zdobil 
vatikánské náměstí sv. Petra.



Vánoční dílny 
Již tradičně se na naší škole konaly vánoční dílny a trhy. Žáci zdobili adventní věnce, 
svícny, svíčky a další výrobky, které pak večer prodávali na vánočním trhu. Jako 
každý rok se sešlo spoustu rodičů a přátel školy, kteří přispěli dětem do třídních fondů 
koupí jejich výrobků. A protože obraz někdy řekne víc než tisíc slov, podívejte se na 
průběh letošního 8. prosince.



Vánoční trhy

Další fotografie naleznete na webu školy



Doporučujeme...
Výstavy

Skoro každý den bude Marie Brožová kreslit po celý listopad a prosinec až do Vánoc ve své 
autorské Galerii Pastelka v art pasáži Richtrova domu, Malé náměstí 11, Praha 1, kde Vám 
ráda napíše věnování. Pokud chcete mít jistotu, že Marii Brožovou v Galerii Pastelka určitě 
zastihnete, kontaktujte se na tel. 776 365 715 nebo e-mailu info@pastelky.cz 
Galerie Pastelka je otevřená každý den od 11.00 do 19.00.      

Muzeum pražských pověstí a strašidel
Otevřeno mají celoročně od pondělí do neděle od 10 do 22 hodin (skupiny po předchozí 
dohodě již od 8 hod.). Rodinné vstupné je 200Kč, pro skupiny pak za 80Kč.

 

Knihy

Pátračka Gilda a Jezerní panny
   Jennifer Allisonová

Talentovaná pátračka Gilda je zpět a i tentokrát nechá 
vyniknout své výjimečné detektivní
schopnosti, přestože musí opustit své úžasné převleky 
(do katolické školy se jaksi nehodí...).
Perspektiva nudných dní ve škole s ještě nudnějšími 
spolužačkami s růžovými stuhami ve vlasech se ale 
rázem změní, když Gilda zjistí, že na pozemcích školy 
údajně straší duch záhadně utonulé dívky.

Koralina a svět za tajemnými dveřmi
    Neil Gaiman

Tajemný svět ve kterém je možné cokoli, a kde se 
pomyšlení o dokonalý domov a dokonalé rodiče 
změní v boj o holý život...
Je správné jít za malá dvířka?
Koralina je napínavá  kniha, která když ji vezmete 
do ruky a začnete číst, tak vás do sebe vtáhne, že ji 
odložíte až potom, co ji dočtete. Prvotní nápad i  děj 
je velmi dobrý.
Knihu bych doporučila všem čtenářům co mají rádi 
fantazii a napínavý děj.
A jak je na obrázku: Buďte opatrní při volbě svých 
přání!

 

mailto:info@pastelky.cz


Letopisy Narnie
   C.S.Lewis
Pro ty kdo ještě Letopisy Narnie nečetli: Narnie je země, kde žijí bájná stvoření (fauni, obři, 
trpaslíci, ale hlavně mluvící zvířata). Narnie sousedí s dalšími zeměmi a i do těchto zemí 
vedou "cesty" z našeho světa (např. Arkénie nebo Kalornie). V 1. díle se do Narnie dostává 
Lucinka, Zuzana, Petr a Edmund. Ti zbaví Narnii zlé čarodějnice a setkávají se s Aslanem, 
což je nejdůležitější postava v těchto knihách.
Knihu doporučuji, protože ne vždy se zfilmuje celá knížka a ve filmu je pak jen polovina.
A kdo má rád hodně fantazie doporučuji hned dvakrát!!!

Filmy

Saxána a lexikon kouzel
Saxána najde na půdě starou 
čarodějnickou knihu po své 
mamince. Přečte zaklínání a začnou 
se dít neobyčejné věci.
Film se mi moc líbil a byl zábavný.

Sport

Bruslení v Iceareně
Poblíž autobusové zastávky Tupolevova naleznete celoroční ledovou plochu. Vstupné pro 
děti je 40Kč a pro dospělé 80Kč. Více informací naleznete na www.icearena.cz

Máte v Praze svá oblíbená místa, doporučili byste knihu, kterou jste přečetli, navštívili 
jste zajímavou výstavu, jeli jste s rodiči na zajímavý výlet? Napište nám o tom a 
doporučte svým kamarádům, jak by mohli strávit svůj volný čas.

http://www.icearena.cz/


Čtení pro každého
Bájná země Deltora

Tuto knížku napsala Emily Roddaová, slavná australská 
spisovatelka. Dlouho pracovala jako knižní redaktorka a 
vydavatelka. Od roku 1994 se však věnuje plně psaní. Vydala 
několik desítek knih pro děti nejrůznějšího věku a také píše 
detektivky pro dospělé.
Emily Rodda je jenom její pseudonym - doopravdy se jmenuje 
Jennifer  June Rowe. Její příběhy jsou plné dobrodružství a vtipu, 
ale i smutku, bolesti a těžkého rozhodování. Emily Roddaová 
vyrůstala v Sydney se svými dvěma bratry a v roce 1973 promovala 
na University of Sydney. Je vdaná a má čtyři děti, pro které 
vymýšlela své první příběhy.

Napsala 8 dílů knihy bájná země Deltora ( Lesy hrůzovlády, Jezero prokletí, Město krys, 
Poušť zkázy, Hora děsu, Labyrint bestie, Údolí ztracených, Návrat do Deltory).

Díl s názvem Lesy hrůzovlády je první a velice otevřený, je také velmi skvěle napsaný. 
Kouzelný pás  skládající se ze sedmi drahokamů kdysi nosili králové Deltory stále při sobě a 
země byla v bezpečí. Tento Pás nesmírné síly byl však jednoho dne zničen a klenoty 
ukradeny a ukryty na temných a děsivých místech Deltory. Zemi ovládl krutý Pán Stínů. 
Znamená to snad, že je Deltora navždy ztracena pod nadvládou Pána Stínů? Lief se svým 
novým ochráncem a do budoucna i kamarádem Bardou se snaží, aby právě toto nebyla 
pravda. První jejich zastávka je ve velmi nebezpečných lesích hrůzovlády, kde se pokusí 
najít první kámen. Zářivý topas, který bude prvním krokem k navrácení celého pásu Deltory 
právoplatnému dědici trůnu.

K tomuto příběhu není nic, co bych podotkla jako negativum. 
A tak jediné, co vám povím ke konci, je: „Přečtěte si tuhle supr knížku.“

Co jste zažili?
Mikuláš je ten, kdo rozdává dárky. Dříve 
chodil sám bez čerta a bez anděla. Teď už s 
nimi chodí. Letos to u nás byla tak. Byla 
jsem nemocná, takže jsem venku nebyla 
a žádné čerty, Mikuláše ani anděla jsem 
neviděla. Večer jsme čekali s mým bratrem
a maminkou až do půl sedmé. Pořád nikdo 
a nikdo. Potom přijel náš taťka a říkal, že 
nějakého Mikuláše viděl. 
Po chvíli za oknem byla nadílka. Dostala 
jsem sladkosti a tři brambory v ponožce. 
Moc se mi to líbilo.

Mikuláš a čert
Mikuláš chodí každý rok a nosí dárky. Chodí 
taky s čertem, který nosí zlobivé děti do 
pekla. 
Tento rok k nám Mikuláš nepřišel. Zkrátka, 
chodil jenom v prvním patře. Ale stejně nám 
nadělil sladkosti. Protože tatínek našel 
jednoho Mikuláše u přechodu a ten mu dal 
dva pytlíky sladkostí. Byly tam různé 
dobroty. Nejlepší byly mandle v čokoládě a 
marcipánové brambůrky.

Napsali žáci ze 3. třídy



Připojujeme se k našim prvňáčkům a všem vám přejeme  
krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2012.

Prosinec 2011
2. vydání ZŠ Dr. E. Beneše, Čakovice

www.zscakovice.cz
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