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          Milí žáci a učitelé, doufáme, že se Vám líbilo první číslo našeho 

Školáčka a děkujeme za všechny obrázky, které jste nám přinesli. 

Všechny příspěvky byly zajímavé. Některé z nich najdete v tomto 

čísle a jiné na nástěnce. Pokud jste se nezúčastnili, můžete to nyní 

napravit.  

      Je doba adventní a my bychom rádi toto číslo věnovali právě 

Vánocům.  
 

                                                                                      redakční rada  
 

                                                                                         
 

 



 

 ANKETA: Jakou máte štědrovečerní večeři? 
 

 
DÍVKY: 1. tř. Šárka: Rybu a brambory 

                2. tř. Lili: Kapra a bramborový salát 

                3. tř. Stela: Rybu  

                4. tř. Helča: Kapr a bramborový salát 

                5. tř. Ema: Pstruh a brambory 

 

 

CHLAPCI: 1. tř. Jakub: Rybu 

                     2. tř. Kryštof: Kapr a brambory 

                     3. tř. Kryštof: Pizzu nebo krokety 

                     4. tř. Ondřej: Filé a bramborový salát 

                     5. tř. Pavel: Kapr a brambory 

 
 

CO BYLO... 

                       
 pečení perníčků 

 rozsvícení vánočního stromku, výstava našich výrobků a vánoční tvořivá dílna 

 zahájení plaveckého výcviku 

 

 
 

CO NÁS ČEKÁ v nejbližší době... 
 

 Divadlo Radost a Muzeum loutek (Brno) 

 vánoční prázdniny 

 výchovný koncert – Karel Kocůrek (leden, Stará škola) 

 pololetní vysvědčení 

 

 

 

 

 

 

 



ROZHOVOR s ... 

 

 

 

 
 

 

 

 

V každém čísle bychom vám rády přiblížily nějakého pracovníka naší 

školy, který se o nás stará, a každý den ho potkáváme. V tomto čísle vám 

představíme naši paní kuchařku Markétu Blažkovou. 

1. Jak se těšíte na Vánoce? 

Hrozně moc. Vánoce prožívám.  

2. Baví Vás Vaše práce? 

Baví. Nejlepší z celého dne je setkávání s dětmi. 

3. Jste spokojena s tím, jak žáci jedí? 

Teď se to velmi zlepšilo. 

4. Chtěla byste nějak změnit jídelníček? 

Nejradši bych vařila to, co mají rády děti, ale musím dodržovat 

pravidla. 

5. Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Všechno sladké. 

         6. Jaký je Váš veselý zážitek z vaření ve školní kuchyni? 

  Místo cukru jsme do čaje nasypaly sůl. A zkuste se toho napít! 

7. Čím jste si přála být jako malá? 

  Chtěla jsem být kadeřnicí. 

         8. Baví Vás vařit i doma, když vaříte celý den ve škole? 

  Už moc ne, ale po dvou dnech prázdnin mně to už chybí! 

         9. Jak prožíváte Štědrý den? 

Intenzivně. Pouštíme lodičky, lijeme olovo, rozkrajujeme 

jablíčko, házíme pantoflí a je jedno, že jsme dospělí – všechno 

dodržujeme. 

          10. Co nejraději vaříte? 

                   Všechno, co vím, že mají děti rády. 



VTIPY 
Víš, proč kostra nemůže skákat bungee jumping? 

Protože na to nemá žaludek.  
                                                  

 

,,Kam jdeš?“ 

,,Nikam.“ 

,,Tak to jdi víc vlevo, to je blíž.“ 

 

 

HÁDANKY 
 

1.Co je těžší? Kilo peří nebo kilo železa?                 

 

2.Je to těžké, ale nic to neváží? 

 
 

(Odpověď na tyto hádanky naleznete na konci stránky  ) 

KŘÍŽOVKA 
                                                                 

1. potopená loď 

2. první dlouhá samohláska 

3. opak dne 

4. zvíře podobné člověku 

5. citoslovce zvonění 

6. jméno operní zpěvačky Destinové 

 

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ  
Autorem nejhezčího obrázku na téma ZIMA SE BLÍŽÍ je Kryštof Rozsypal.  

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Správná odpověď hádanek zní: 1. nic - obojí váží kilo     2. hádanka  

 

      

    

          

     

      

     

  



VÁNOČNÍ OKÉNKO 

 

Oslovili jsme blanenského pana faráře Jiřího Kaňu, aby přispěl do našeho vánočního okénka a 

přiblížil nám, jak vznikly koledy. 

 

 

KOLEDA 

 

Každý určitě ví, co to jsou koledy. Jsou to vánoční písně, které rádi posloucháme a nebo si je 

dokonce dokážeme zazpívat. Ale víte, jak vznikly?  Chudé rodiny, které musely po celý rok 

žít velmi skromně, toužily aspoň o Vánocích prožít něco krásného a dosyta se najíst. Proto 

děti z chudých rodin na Štědrý večer vyšly do zimy. Přišly až pod okna těch bohatších a 

začaly zpívat písničku, kterou si samy vymyslely. V té písničce se zpívalo o narození Božího 

Syna v Betlémě, o tom, že se narodil Marii a Josefovi v chudém chlévě, že pro něj nic neměli, 

jen pár plenek. Pastýři, kterým chlév patřil, byli prvními, kdo se přišel Ježíškovi poklonit, a 

když spatřili jeho bídu, rozhodli se mu ze svých skromných zásob aspoň něco darovat. A děti 

pak k této zprávě přidaly do písničky také prosbu, jestli by také tito bohatší sousedé nebyli 

ochotní dát něco dobrého jim, chudým dětem. Mnozí se opravdu ustrnuli, otevřeli okno nebo 

dveře a děti obdarovali, hlavně jídlem. Tak se aspoň jednou v roce - o Vánocích - mohli cítit 

bohatí i chudí aspoň trochu šťastně, a to proto, že si udělali radost navzájem. Chudí písničkou, 

bohatí dárkem. No a protože slovo koleda pochází z latinského slova "sbírat", asi už tušíte, co 

má společného se zpíváním, s vybíráním dárků a Vánocemi. Ano, děti za své zpívání (koledu) 

sbírali malé dárečky (koledu) a přinesly je pak domů. Nechcete letos prožít Vánoce trochu 

jinak? Udělat také radost někomu? Nebo si doma s rodiči a sourozenci o Vánocích koledy 

nepouštět, ale zazpívat? Když přitom zavřete oči, možná pak uvidíte zasněženou uličku, 

kterou se vracejí domů děti s koledou, chudé, ale šťastné...  

 

                                                                       To vám všem přeje Otec Jiří Kaňa 

 
VÁNOČNÍ RECEPT – VESELÉ PETITKY (od pí uč. Markéty Růžičkové) 

6 vajec,180 g cukru,1 lžička medu, 100 g polohrubé mouky - vše zašleháme, polovinu těsta 

rozetřeme na vymazaný plech, pečeme 10 minut cca na 200 stupňů. Mezitím upečeme 

stejným způsobem zbytek těsta. Necháme vychladnout. První plát těsta potřeme marmeládou, 

zakryjeme druhým plátem. 200 g syrového marcipánu se smíchá se 100 g moučkového cukru, 

hmotu vyválíme, položíme na upečené pláty a vykrajujeme různé tvary. Vykrojené tvary 

namáčíme do polevy. Petitky ozdobíme třeba čokoládovou rýží. Vychladlé petitky vložíme do 

barevných košíčků a můžeme si popřát krásné Vánoce! 



ANKETA – UČITELÉ 

 
Zeptaly jsme se paní učitelky Mgr. Jany Smejkalové, paní učitelky PaedDr. Libuše Filipiové a 

paní vychovatelky Miroslavy Kneslové:  

          

 

Jaký je Váš nejlepší vánoční zážitek z dětství? 
 

Mgr. Jana Smejkalová: Pěkných zážitků z dětství moc nemám, ale měli jsme tu výhodu, že 

bylo všude plno sněhu, takže jsme celé vánoční prázdniny trávili venku. Úsměvná mi přijde 

vzpomínka na to, jak jsme se s bratrem a sestrou "koupali" s kaprem ve vaně.  

 

PaedDr. Libuše Filipiová: Když jsem byla v první třídě, přála jsem si na Vánoce pejska. 

Toto přání se mi splnilo a pejska jsem pod stromečkem našla… Byl to voříšek a pojmenovala 

jsem ho Brok. Dožil se šestnácti let. 

 

Miroslava Kneslová: Když jsem byla malá, tak jsme na stromečku mívali svíčky a prskavky. 

Když prskavka dohořela, vzala jsem si kovový zbytek a nažhavila o svíčku. Na podlaze jsme 

měli položené linoleum a já jsem do něj vyrývala nažhavenými prskavkami koníčka. Rodiče 

moc rádi nebyli…  

 

 

 

BIBLE A MY 
 

 

Dne 28. 11. 2017 jsme my dvě -  Ema Kuběnová a Klára Mojžíšková - vyrazily do Lysic 

reprezentovat naši školu v soutěži vyhlášené MŠMT. Zadané téma bylo Apoštolové 

v evangeliích. Soutěž probíhala nejprve formou testu, na který jsme měli 30 minut. Při 

rovnosti bodů rozhodoval čas. Do ústního finále postupovalo nejlepších šest, mezi kterými 

jsme byly i my dvě. Po dalších pěti otázkách, kdy jsme museli používat k vyhledávání 

odpovědí Bibli a atlas, jsme nakonec dokázaly zvítězit a postoupit do celorepublikového kola. 

To se uskuteční 23. března 2018 ve Strážnici. Tak nám, prosím, držte pěsti! 



Povídka na pokračování..... 
 

OBYVATELÉ SOPEK 
Klára Mojžíšková 

 

     Rovy a Mia seděli v bunkru na stromě a čekali, až vlci odejdou. Čas běžel a vlci stále 

číhali na svou kořist. Po několika hodinách dostaly děti hlad. ,,Mio, když polezeme po těchto 

větvích o kus dál, roste tam pomerančovník a palma s kokosy!" napadlo náhle Rovyho. 

,,Jdeme!" odpověděla Mia a vydali se na nebezpečnou cestu…  

     Rovy odmotal lano, které měl přivázané okolo pasu, a uvázal ho kolem silné větve. Potom 

se zhoupl a přeskočil na vedlejší strom. ,,Opatrně, je tady ztrouchnivělá větev!“ upozorňoval 

Miu,  když jí házel lano. Mia se také zhoupla a pak přeskakovali dál z jednoho stromu na 

druhý. Vlci si je dole hlídali a sem tam zavrčeli.  

     Když se po náročné cestě dostali k pomerančovníku, s chutí se pustili do jídla, které jim 

znovu vrátilo energii. Na palmě odřezávali kokosy, ale neměli už dost síly, aby do nich 

udělali díru a osvěžili se. Rovy byl vzteky bez sebe, že se mu nedaří kokos rozloupnout, a 

práskl s ním o zem.  

     Vtom ho napadlo, že by mohli vlky zkusit zahnat kokosovým ostřelováním. Pár ran mířilo 

přesně a vlci s kňučením odbíhali o kus dál. Stále však neodcházeli…. Začalo se stmívat a 

děti věděly, že se musí rozhodnout, co dál, protože vlci na ně začali dorážet. Bály se, že se 

vlkům podaří vylézt na strom. Začaly pištět a vlci odpovídali vrčením a vytím na měsíc.            

    Z dálky se ozvaly rány. Děti zahlédly světla pochodně, která se k nim víc a víc přibližovala. 

Zoufale volaly o pomoc... Muž, ve kterém poznaly tatínka, začal střílet do vlků, ohánět se 

ohněm  a křičet. Vlci se ve chvíli rozprchli.  

     Záchrana přišla v pravý čas. Tatínek pomohl vyděšeným dětem dolů, vzal je na záda a 

odnesl je zpátky domů. Tentokrát vše dobře dopadlo...                       

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
 

téma "Vánoční stromeček a dárky" 
 

Podepsaný obrázek přineste do 5. třídy. Nejlepší zveřejníme v příštím čísle a odměníme. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přejeme Vám krásné a požehnané Vánoce  

                                     a do nového roku hodně zdraví a radosti! 
 

 

Za vaše nápady a připomínky k tomuto časopisu budeme vděčné. Redaktorky: Klára, Ema, Ema, Stela 


