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Svatohubertské slavnosti
Dne 8. 11. 2016 se třídy 1. D a 1. E šly podívat do areálu zámku Boskovice. Probíhaly tam
tradiční již 7. Svatohubertské slavnosti. Děti si prohlédly výstavu zvířat i zbraní a hravou
formou získaly mnoho nových informací. Prohlídka byla zakončena v zámecké zahradě, kde
byly připravené drobné soutěže.

„Bojovka“ po škole
V úterý 15. 11. 2016 proběhla ve školní družině již tradiční „Bojovka“ po škole, letos pod
názvem „Svět pohádek“. Vychovatelky školní družiny připravily dětem různé úkoly, které byly
rozmístěny po budově školy. Děti luštily rébusy, k nimž bylo potřeba znát tajnou abecedu,
dále plnily nejrůznější úkoly a v neposlední řadě byla důležitá správná orientace po škole.
Bylo vytvořeno několik soutěžních týmů ze všech oddělení školní družiny a všechna družstva
si vedla na výbornou.
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Slavnostní předávání slabikářů
Dne 16. 11. 2016 se děti z 1. D a 1. E zúčastnily předávání slabikářů v boskovické Městské
knihovně. Nejdříve měly krátkou besedu s paní knihovnicí. Zábavnou formou si povídaly o
knihovně obecně a také o knížkách, jak s nimi zacházet. Po složení rytířského slibu, že se
budou ke knihám chovat s úctou, poklekly před krále Knihoslava Knihomila a byly slavnostně
pasovány na rytíře řádu čtenářského. Poté žáci dostali Slabikář, ze kterého se nyní učí číst.

Wikyland
Už podruhé se v tomto školním roce vypravila školní družina za doprovodu vychovatelek
Z. Greplové a J. Zavadilové v pátek 25. 11. 2016 do brněnského zábavního centra Wikyland.
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Čertovská diskotéka
6. 12. 2016 odpoledne se školní družina proměnila v čertovské peklo. Všude pobíhala
spousta malých čertíků a čertic, která tancovala a dováděla. Těm,

kterým tancování

nestačilo nebo si chtěli odpočinout, bylo připraveno stanoviště, kde se vyráběla vánoční
přání a dekorace pod vedením paní Lórové. Tímto paní Lórové děkujeme za návštěvu a za
zpestření celého odpoledne.

Pečení perníčků
K vánočním svátkům patří neodmyslitelně pečení cukroví. V kroužku „Klubíčko“ si děti již
tradičně napekly vánoční perníčky. Všechny děti se do vykrajování i pečení pustily s chutí a
perníčky se jim moc povedly.
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Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Dne 9. 12. 2016 pořádala školní družina a Spolek rodičů Základní školy Boskovice akci
„Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi“. Program pro děti byl zajištěn od 14.00 hodin na
nádvoří základní školy. Tudy vedla Ježíškova stezka, kterou provázely při plnění nejrůznějších
hádanek a složitých úkolů pohádkové bytosti. Na děti, které Ježíškovu stezku úspěšně splnily,
čekal od ježíška dárek. Pro zpříjemnění vánočního času pohody a klidu nám hrály koledy,
také byl připraven teplý čaj a rodiče dětí nachystali slané i sladké dobrůtky. Přesně v 15.15
hodin vzlétlo k obloze bezmála 300 balónků s přáním dětí i dospělých. Celé setkání se neslo
v příjemné atmosféře a věříme, že si odpoledne věnované Ježíškovi každý užil a snad se všem
vyplnila jejich tajná přání.
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Básničky a obrázky od dětí z 3. tříd
Mikuláš
Natálie Alexová

Andílek se slitoval,
cukroví jim daroval.
Vánoce
Jana Lukešová

Mikuláš je hodný pán,
nese dětem marcipán
a zlobivým brambory
do tátovy bačkory.

Máme rádi Vánoce,
protože jsou po roce.
Kdyby byly každý den,
rozplynul by se nám sen.

Čertík
Ema Paděrová

Padá, padá, padá sníh,
všichni jezdí na saních.
Každé dítě dobře ví,
že Ježíšek už přichází.

Přišel k nám čertík,
chtěl nám říci žertík.
Ten jeden čertík
měl na sobě černý svetřík.
Dal nám uhlí a bramboru
pro zlobivou Barboru.

Stromeček
Jiří Jakubec

Mikuláš
Magdaléna Čížková

Máme doma stromeček,
pověsíme zvoneček.
Oříšek a cukroví
máme doma v podkroví.
Věnec voní lesem,
táta a já se vezem.

Malý Mikulášek našel malý hrášek,
andílek Pandílek má v košíku plno nadílek,
čertík Bertík řekl super žertík
a snědl nám celý dortík.

Sníh
Zuzana Přibylová

Mikuláši
Adéla Macháčková

Sníh, sníh, jenom sníh,
sáňky čekají v podkrovích.
Ozdobíme stromečky,
pod ně dáme dárečky.

Mikuláši, Mikuláši,
co to neseš v košíčku?
Nesu, nesu v košíčku
jablíčko a hruštičku.

Stromeček
Barbora Kolářová

Andílek a čerti
Marek Reiner

Stromeček, stromeček,
pod ním krásný dáreček
a v něm hezký páreček
pro našeho dědečka.

Čerti skáčou, děti ječí,
Honza s Káťou v koutě klečí.
Budem hodní, slibujeme.
Vše, co chcete, uděláme.
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Výzdoba ve třídách na 1. stupni
Čerti a čertice od dětí z 5. C

Stromečky ze třídy 3. C

Stromek a ryby z 5. D

Výrobky třídy 2. C

Obrázky od dětí z 2. D

í
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Výrobky třídy 4. D

Nástěnka třídy 4. C

Výtvory třídy 1. D

Obrázky třídy 1. E

Výkresy třídy 5. D
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Oblíbené vánoční cukroví dětí z 5. C

Vanilkové rohlíčky od Jolanky Ošlejškové
Budete potřebovat: 250 g hladké mouky, 100 g cukru moučka, 200 g másla, 100 g pomletých
vlašských ořechů, 1 vajíčko, 1 vanilkový cukr.
Postup: Na vál si dáme mouku, přidáme změklé máslo. Postupně přidáváme všechny
suroviny a vše rychle zpracujeme. Těsto zabalíme do fólie a dáme na hodinu do ledničky.
Z těsta tvarujeme malé rohlíčky a pokládáme je na plech s pečicím papírem. Pečeme při
teplotě asi 180 °C. Ještě horké obalujeme ve vanilkovém cukru.
Sádlové kuličky od Adélky Špidlíkové
Budete potřebovat: 250 g sádla, 250 g cukru, 250 g hladké mouky, 50 g kakaa, hrst ořechů,
hrst strouhanky.
Postup: Vypracujeme těsto, necháme dvě hodiny uležet v lednici. Utvoříme kuličky a dáme je
na plech s pečicím papírem. Troubu si předehřejeme na 175 °C a pomalu pečeme.
Lanýže od Moniky Hénkové
Budete potřebovat: 100 g mléčné čokolády, 20 g másla, 30 ml smetany ke šlehání, 1 lžíce
instantní kávy, 2 polévkové lžíce kakaa.
Postup: Smetanu nalijeme do kastrůlku a zahřejeme ji téměř k varu. Pak přidáme kávu a
rozmícháme. Vložíme máslo i čokoládu a mícháme do hladka. Směs necháme přes noc
v lednici ztuhnout. Poté tvoříme kuličky, které obalíme v kakau. A můžeme podávat.
Linecké pečivo od Natálky Kubišové
Budete potřebovat: 200 g cukru, 400 g tuku, 600 g mouky, 2 žloutky.
Postup: Smícháme všechny suroviny a těsto vyválíme. Vykrajujeme různé tvary, které
pokládáme na vymazaný plech. Pečeme v troubě asi při 170 °C. Vychladlé cukroví
promazáváme marmeládou. Nahoře ozdobíme čokoládovou polevou a půlkou ořechu.
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Vánoční svátky v České republice
Vánoce patří k největším a nejoblíbenějším svátkům. Předzvěstí blížících se Vánoc
je advent. Začíná čtvrtou neděli před Štědrým večerem a trvá až do Štědrého dne.
K adventu patří typicky kulatý věnec se čtyřmi svíčkami, které se postupně zapalují.
Ve městech se rozsvěcují vánoční stromky na náměstích a konají se vánoční trhy. 4.
prosince na svátek svaté Barbory se dávají do vázy uřezané větvičky třešní, tak aby
do Vánoc v teple rozkvetly. Hospodyňky uklízejí, zdobí příbytky a pečou cukroví.
V předvečer 6. prosince přichází za dětmi Mikuláš, čert a anděl. Za písničku nebo
básničku Mikuláš děti obdaruje sladkostmi. Pokud během roku zlobily, nadělí jim
místo sladkostí jen uhlí a brambory.
Vyvrcholením vánočního období je 24. prosinec, tedy Štědrý den. V mnoha
domovech začíná poslechem koled a zdobením stromečku. Kdo chce večer vidět
zlaté prasátko, měl by se celý den postit. K večeři se podává rybí polévka, smažený
kapr a bramborový salát. Jíme vánočku a ochutnáváme cukroví.
Někde se na Štědrý den dodržují staré zvyky, například lití olova nebo krájení
jablek. Děti se nejvíce těší na rozbalování dárků pod vánočním stromečkem.
V televizi se rádi podíváme na filmové pohádky.
Někteří odcházejí na půlnoční mši do kostela, kde si mohou prohlédnout betlém.
25. a 26. prosince se setkáváme s příbuznými a s přáteli.

31. prosince se konají silvestrovské oslavy.
Velmi často se slaví ve společnosti dalších lidí na různých večírcích.

Příchod Nového roku doprovázejí ohňostroje. Přejeme si všechno nejlepší.
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Vánoce v jiných zemích
Velká Británie
O Vánocích navštěvuje děti Santa Claus. Přijíždí na velkých saních tažených soby. Děti věší
punčochy na krb. 25. prosince ráno rodina společně rozbaluje dárky a poté připravuje
slavnostní hostinu. V Anglii se jí krocan s kaštanovou nádivkou a vyhlášený vánoční pudink.
Německo
V Německu má Ježíšek rezavé vlasy i vousy a přijíždí na divokém větru.
K tradiční vánoční výzdobě patří krušnohorské pyramidy. Jako vánoční jídlo se podává kapr
nebo husa. Místo klasických vánoček se v Německu pečou vánoční štoly.
Francie
Dárky nosí Papa Noel. Francouzi jedí jako předkrm ústřice a bílé klobásy, hlavním chodem
jsou hlemýždi, rybí polévka a pečený krocan s nádivkou. Jako dezert se podává zvláštní
roláda ve tvaru polena. Toto vánoční polínko je upomínkou na prastarý zvyk, kdy se do krbu
kladl obrovský špalek, který musel hořet od počátku Vánoc až do svátku Tří králů.
Itálie
V Itálii bývá nadílka tradičně až 6. ledna. V noci létá na koštěti povětřím tříkrálová
čarodějnice La Befana a hází dárky dětem komínem. Na vánočním stole nesmí
chybět Panettone – italský vánoční koláč.
Rusko
Pravoslavné Vánoce připadají až na 6. a 7. ledna. Dárky naděluje děda Mráz. Doprovází ho
Sněhurka v kožíšku z bílých hranostajů. Vánočnímu stromečku se říká jolka. Tradičním jídlem
je kuťja, což je kaše z pšenice nebo ječmene, vařená s medem, rozinkami, mákem a ořechy.
Holandsko
6. prosince vplouvá na lodi do Amsterodamu holandský Mikuláš Sinterklaas a jeho pomocník
Zwarte Piet – Černý Petr. V noci chodí Mikuláš po střechách domů a hází dárky komínem.
Oblíbené jsou půlkulaté zázvorové sušenky, které svou chutí nejvíce připomínají perník.
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Křížovky
1. Každou neděli zapalujeme adventní:
2. Peče se na Vánoce s rozinkami:
3. S Mikulášem chodí nadělovat také:
4. Starým vánočním zvykem je, že se do vody lije:
5. Na Vánoce se peče dobré a sladké:
6. S Mikulášem a andělem chodí sbírat zlobivé děti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

L. Kolbábková, 5. D
1. O Vánocích zapalujeme:
2. Pod stromeček se nadělují:
3. Adventní symbol se čtyřmi svíčkami je:
4. Posloucháme nebo zpíváme:
5. Podstavec pro svíčky se nazývá:
6. Dárky dětem nosí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

T. Trbušek, 5. D
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Tři králové
Tři krále slavíme 6. ledna. Jmenovali se: Kašpar, Melichar a Baltazar. Nesli Ježíškovi do
Betléma tyto dary: zlato, kadidlo a myrhu. Podepisují se na dveře: K + M + B. Znamená to:
Dej Bůh štěstí tomu domu. Kašpar znamená strážce pokladu, Melichar je král světla a
Baltazar značí ochránce života.

M. Čížková, 3. C
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Ocenění pracovnicím školní jídelny
Spolek rodičů základní školy udělil školní jídelně pochvalu a Řád spokojené vařečky.
Srdečně gratulujeme.
Kolektiv školní kuchyně tvoří:
paní Michaela Doleželová – vedoucí stravování,
paní Markéta Navrátilová – vedoucí kuchařka,
paní Eva Přibylová a Jaroslava Kvítková – kuchařky.
Hlavní kuchařka a vedoucí stravování sestavují jídelníčky na následující měsíc.
Dodržují se správné výživové normy.

Právě obědváme.

Salátové variace s cizrnovým krémem a bagetkou
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Pracovnicím školní jídelny jsme položili několik dotazů:
1. Stravovala jste se jako dítě ve školní jídelně?
2. Jaké bylo Vaše nejoblíbenější jídlo v dětství?
3. Které jídlo jste naopak moc ráda neměla?
4. Co Vás vedlo k tomu, že jste si vybrala právě tohle povolání?
5. Jakými činnostmi se zabýváte ve svém volném čase?
Paní Doleželová odpověděla:
1. Ano.
2. Tvarohové knedlíky s jahodami, česnečka.
3. Pokrmy z vepřového masa.
4. Sbírám kuchařky. Gastronomie mě velice oslovuje, zvláště pak zdravá výživa.
5. Mám ráda přírodu. Chodím na procházky se psem.
Paní Navrátilová uvedla:
1. Ano.
2. Pečené kuře v nádivce.
3. Zabijačkovou polévku s kroupami. Tvarůžky.
4. Tato práce je i můj koníček.
5. Starám se o rodinu. Jezdím na kole. Pracuji na zahrádce.
Paní Přibylová napsala:
1. Ano.
2. Řízek a bramborová kaše.
3. Žemlovku.
4. Práce s dětmi. Vaření.
5. Relaxuji. Také ráda peču cukroví.
Paní Kvítková doplnila:
1. Ne. Měla jsem domácí stravu.
2. Čočka.
3. Lečo.
4. Baví mě práce při vaření.
5. Ráda vařím i peču.
Všem zaměstnankyním školní jídelny přejeme hodně spokojených strávníků.
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Příspěvky od žáků ze třídy 3. C

Můj život za dvacet let
Stanu se zvěrolékařkou a budu mít veterinu doma. Chtěla bych mít tři děti: dvě holky a
jednoho kluka. Jedna dcera se bude jmenovat Stela, druhá Esterka a ten třetí kluk bude
Martin. Můj manžel bude keramik. Doma budeme mít farmu. Tam budeme chovat pět koní,
jednu krávu, tři prasátka, slepice, husy, kačeny, dva psy borderkolie a jednoho kavalíra, tři
kočky, dvě želvy, tři králíky a to je vše.

M. Čížková

Můj život za dvacet let
Ráno se probudím, obleču se, učešu se, probudím děti a bude snídaně, kterou nachystá
manžel. Pak půjdu chvíli do práce. Vrátím se domů. Mezitím půjde do práce manžel. Uvařím
oběd, sníme ho a za tři hodiny přijede manžel. A v 16.50 přijede babička a děda.
E. Paděrová

Pizza příběh
Za devatero městy a devatero městečky žili byli čtyři kamarádi. Znali se od mateřské
školky. I když už byli dospělí, kamarádili se spolu dál. Jen se neviděli tak často. Jednoho dne
jeden obědval pizzu a pozval své tři kamarády. Dva z nich přišli a čekali na posledního.
Najednou přišla zpráva, že nepřijde, protože leží v nemocnici. Tak se všichni tři kamarádi
vydali za tím čtvrtým do nemocnice. Zaklepali a vešli dovnitř. Jejich kamarád zrovna spal.
Naporcovali pizzu na čtyři dílky a snědli ji. Ale čtvrtý dílek mu nechali. Potom usnuli. Ze
spánku je probudilo mlaskání čtvrtého kamaráda.
Přátelství je jako jeden kruh, který spojuje osudy i rozhodnutí a naopak i rozpojuje. Ukrývá
v sobě dobro i zlo.

V. Fuchs
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Čtenářská výprava za korálky
Milí žáci 1. stupně, Čtenářský klub pro vás připravil soutěž o nejlepšího čtenáře.
Pravidla: Na dveřích knihovny je vyvěšen seznam knížek. Vyberte si nějakou z nich a po jejím
přečtení dojděte do knihovny. Ke každé knížce pro vás máme přichystáno pět otázek. Pokud
alespoň na čtyři z nich odpovíte správně, získáte korálek. V případě, že se vám odpovědi
nepovedou, za týden to můžete zkusit ještě jednou. Seznam soutěžících a počet nasbíraných
korálků bude k vidění ve školní knihovně.
Nejlepší čtenáři budou samozřejmě odměněni. 
Seznam knih pro 1. stupeň:
1. První velký případ – Dana Rusková
2. Krysáci – Jiří Žáček
3. Pan Buřtík a pan Špejlička – Zdeněk Svěrák
4. Modrý Poťouch – Miloš Kratochvíl
5. Pět báječných strýčků – František Nepil
6. Pan Kdybych hledá kamaráda – Pavel Šrut, Galina Miklíková
7. Lotta z Rošťácké uličky – Astrid Lindgrenová
8. Zločin na Starém Městě pražském – Daniela Krolluperová
9. Harry Potter a tajemná komnata - J.K.Rowlingová
10. Harry Potter a kámen mudrců – J.K.Rowlingová
11. Harry Potter a vězeň z Azkabanu – J.K.Rowlingová
12. Harry Potter a ohnivý pohár – J.K.Rowlingová
13. Harry Potter a Fénixův řád – J.K.Rowlingová
14. Harry Potter a princ dvojí krve – J.K.Rowlingová
15. Harry Potter a relikvie smrti – J.K.Rowlingová
16. Deník malého poseroutky 1-10 – Jeff Kinney
17. Percy Jackson Zloděj blesku – Rick Riordan
18. Percy Jackson Moře nestvůr – Rick Riordan
19. Percy Jackson Prokletí Titánů – Rick Riordan
20. Percy Jackson Bitva o labyrint – Rick Riordan
21. Percy Jackson Poslední z bohů – Rick Riordan
22. Pátračka Gilda – Jennifer Allisonová
23. Pátračka Gilda a Jezerní panny – Jennifer Allisonová
24. Pátračka Gilda a Posvátné kosti – Jennifer Allisonová
25. Pátračka Gilda a Duchova sonáta – Jennifer Allisonová
26. Doktor Proktor a prdicí prášek – Jo Nesbo
27. Bylo nás pět – Karel Poláček
28. Karlík a továrna na čokoládu – Roald Dahl
29. Matylda – Roald Dahl
30. Letopisy Narnie I. – VII. – C. S. Lewis
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Čtenářský klub

31. Říkali mi Leni – Zdeňka Bezděková
32. Indiáni z Větrova – Markéta Zinnerová
33. Nové Mikulášovy patálie – Goscinny & Sempé
34. Luisa a Lotka – Erich Kastner
35. Paní Láryfáry – Betty MacDonaldová
36. Dračí srdce – velká zkouška – Ana Galánová
37. Tatínku, ta se ti povedla – Zdeněk Svěrák
38. Lichožrouti – Pavel Šrut
39. Pejskování s Polynou – Hana Doskočilová
40. Kubula a Kuba Kubikula – Vladislav Vančura
41. Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem – Ester Stará
42. Zmizelá škola – Daniela Krolupperová
43. Hraničářův učeň 1. – 12. – John Flanagan
44. Pipi Dlouhá punčocha – Astrid Lindgrenová
45. Bratři Lví srdce – Astrid Lindgrenová
46. Rose – Holly Webbová
47. Středa nám chutná – Iva Procházková
48. Vačice, která se nesmála – Frank Toschlin
49. Dvojčata v průšvihu – Jacqueline Wilsonová
50. Pes Paličák – Daniel Pennac
51. Kubula a Kuba Kubikula – Vladislav Vančura
52. Lentilka pro dědu Edu – Ivona Březinová
53. Kosprd a Telecí – Eva Papoušková
54. Obr Dobr – Roald Dahl
55. Tajemství jeskyně pokladů – Petr Hugo Šlik
56. Eliáš a babička z vajíčka – Iva Procházková
57. Sedmý smysl Ostrov zasvěcení – Ilka Pacovská
58. Sedmý smysl Smrt kouzelného džina – Ilka Pacovská
59. Sedmý smysl Únosce draků – Ilka Pacovská
60. Čarodějnice školou povinné – Jill Murphyová
61. Čarodějnice školou povinné Zakletý kouzelník – Jill Murphyová
62. Čarodějnice školou povinné Ukradené kouzlo – Jill Murphyová
63. Čarodějnice školou povinné Námořníkův poklad – Jill Murphyová
64. Čarodějnice školou povinné Mildred opět zasahuje – Jill Murphyová
65. Čarodějnice školou povinné Akademie v ohrožení – Jill Murphyová
66. Tajemství proutěného košíku – Markéta Zinnerová
67. Pekelná třída řádí – Vojtěch Steklač
68. Boříkovy lapálie – Vojtěch Steklač
69. Boříkovy nové lapálie – Vojtěch Steklač
70. Bohoušek a spol. – Vojtěch Steklač
71. Lovci mamutů – Eduard Štorch
72. Osada havranů – Eduard Štorch
73. Neobyčejný kluk – R.J. Palacio
74. Děti z Bullerbynu – Astrid Lindgrenová
75. Princ a Skřivánek – Valja Stýblová
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Anketa o školní jídelně
Protože se velká část žáků i zaměstnanců školy stravuje ve školní jídelně, rozhodly se
žákyně 7. C Zuzana Vavříčková a Michaela Podloučková uspořádat o jídelně celoškolní
anketu. Každá třída obdržela lísteček s anketními otázkami, které měli žáci zodpovědět.
Zuzana Vavříčková a Michaela Podloučková pak veškeré odpovědi sesbíraly, roztřídily a
výsledky zapsaly do grafů.
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Na závěr uvádíme nejoriginálnější jídla, která by žáci přidali do nabídky školní
jídelny (názvy jídel jsme záměrně ponechali tak, jak je žáci napsali na anketní lísteček).
Chobotnice
Hod dok
Žralok
Párek v rohlíku
KFC menu
Mamut na smetaně
Klobásy a Párky
Kokina
Creme Brulee
Tofu a Sója

23

Nebeská návštěva
Dne 5. prosince proběhla na naší škole tradiční Mikulášská nadílka, kterou
zorganizovala třída 9. D. Na tenhle den jsme se těšili už několik let. Pro některé z nás to býval
nejhorší den ve školním roce, protože jsme se báli, co nám deváťáci zase vyvedou. Ale letos
jsme deváťáci my! Neměli jsme v plánu nikomu ubližovat, ale je fakt, že užít jsme si to chtěli.
A taky jsme si to užili! Někoho jsme postrašili jen tak trošku a někdo holt potřeboval
výraznější zážitek. Vlastně jsme jen postupovali podle instrukcí ze shora. Mikulášská návštěva
je přece jen poslaná z nebe.

Anna Oujeská, 9. D
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Kam vyrazit za dobrým lyžováním
Já a moje kamarádka jezdíme do ski areálu v Hodoníně u Kunštátu. Svah je zpočátku
mírný, ve spodní prudší části můžeme opatrně zkusit i SNB skoky. Nahoru vozí začátečníky
dětský vlek a zkušenější lyžaře poma. U ní nepřetržitě slouží, radí a pomáhají vždy dobře
naladění a ochotní vlekaři. O víkendech bývají dlouhé fronty, ale ve všední podvečery můžete
mít sjezdovku téměř sami pro sebe. Rozhodně se tam zajeďte podívat!
Adéla Šebková, 7. C

Vánoční besídka 6. C
21. prosince uspořádala naše třída 6. C pro rodiče vánoční besídku s představením
V Betlémě není místo. Ve výtvarné výchově jsme s paní učitelkou Hoškovou vyráběli kulisy,
například hospodu, betlém nebo betlémskou hvězdu. Každý si také opatřil vlastní kostým.
Představení bylo naplánováno na 15. hodinu. Rodiče postupně přicházeli a my jsme si pro ně
přichystali cukroví a jiné pochutiny. Naše představení mělo úspěch a sklidilo velký potlesk.
Natálie Přibylová, 6. C
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Vánoční diskotéka
Ve čtvrtek 22. prosince proběhla na naší škole vánoční diskotéka s programem.
Diskotéka se uskutečnila v malé a velké tělocvičně a zúčastnily se jí všechny třídy z druhého
stupně. Již od rána probíhalo zdobení tělocvičen balónky, lampióny, papírovými pompony a
krepovým papírem, instalování zvukové aparatury a dolaďování posledních nezbytností.
Čtvrtou a pátou vyučovací hodinu proběhla samotná diskotéka. V tělocvičnách vzniklo
několik sportovních stanovišť, na kterých si mohli žáci navzájem poměřit své síly. Žáci tedy
soupeřili ve vybíjení míčem, skocích přes bednu, kroužení s obručemi hula hoop, přetahování
s lanem nebo ve střílení florbalovou hokejkou na branku. Kdo se do sytosti vydováděl na
sportovních stanovištích, mohl si zatancovat ve druhé z tělocvičen, kde probíhala samotná
diskotéka.
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Na co se zajít podívat do kina
Nevíte, na jaký film vyrazit do kina během volna? Zde nabízíme recenzi Ester
Láníkové ze 7. C na film Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti.

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
REŽIE: Tim Burton
HRAJÍ: Asa Butterfield, Eva Green, Eva Purnell, Samuel L.
Jackson…
ČSFD: 70%
Film od populárního autora Tima Burtona (Karlík a továrna
na čokoládu, Mrtvá nevěsta…) na motivy stejnojmenné knihy
Ransoma Riggse Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti.
Jacob je chlapec, kterému zemřel dědeček za dost podivných
okolností. Jacob se po rozhovoru se svojí psychiatričkou
rozhodne odjet na ostrov, o kterém mu jeho dědeček vyprávěl. Na ostrově se ubytuje v
hotelu a po několika dnech vypátrá místní sirotčinec, ve kterém jeho dědeček kdysi žil. Po
návratu zpět na hotel se kolem něj začnou dít podivné věci.
+ skvělá hudba

- pozměněný děj oproti knize

+ úžasné herecké výkony

- místy je děj zdlouhavý
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Alexandra Brožová, 7. C
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Okénko metodika prevence
PŘÍBĚH
Tento příběh ukazuje, co schází dnešní společnosti. Úcta k bližnímu, láska k člověku,
sebeobětování, vzájemná sebeúcta a mnoho dalších vlastností pro vzájemné soužití…

Přijel jsem na zadanou adresu a zatroubil. Po několika minutách čekání jsem zatroubil znovu.
Měla to být moje poslední jízda toho dne, a tak jsem si říkal, že bych mohl odjet, ale místo
toho jsem auto zaparkoval, šel ke dveřím a zaklepal. „Chviličku,“ ozval se za dveřmi slabý
hlas starší ženy. Slyšel jsem, jak tam něco táhne po zemi.
Po dlouhém čekání se dveře otevřely. Stála přede mnou malá, přibližně devadesátiletá žena.
Byla oblečená v hedvábných šatech a na hlavě měla klobouček se síťkou, jako v nějakém
filmu ze čtyřicátých let. Vedle ní stál na zemi malý kufřík. Byt vypadal, jako by v něm nikdo po
mnoho let nebydlel. Všechen nábytek byl zakrytý prostěradly.
Na stěně nevisely hodiny, na poličkách nebyly ani hrnečky, ani nějaké ozdůbky.
V rohu stála kartonová krabice plná fotografií a skleněného nádobí.
„Pomohl byste mi odnést tu tašku do auta?“ požádala mě.
Odnesl jsem zavazadlo do auta a vrátil jsem se, abych pomohl té ženě.
Chytla se mě za ruku a pomalu jsme šli k vozu. Neustále mi děkovala za laskavost. „To přece
nic není,“ řekl jsem jí, „snažím se jen chovat se ke svým pasažérům tak, jak bych chtěl, aby
se lidé chovali k mé matce.“
„To jsi opravdu hodný chlapec,“ řekla mi. Když jsme se usadili do auta, nadiktovala mi
adresu a zeptala se, zda bychom mohli jet přes centrum. „To ale není nejkratší cesta,“
upozornil jsem ji.
„Ach ano, já vím,“ řekla. „Já nespěchám. Jsem na cestě do hospice.“
Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči se leskly. „Už nemám žádnou rodinu,“
pokračovala tichým hlasem. „Lékař říká, že mi nezůstává moc času.“ Pomalu jsem natáhl
ruku a vypnul taxametr.
„Jakou cestou byste chtěla jet?“ zeptal jsem se.
Následující dvě hodiny jsme jezdili po městě. Ukázala mi budovu, kde kdysi dávno pracovala
jako obsluha výtahu. Jeli jsme čtvrtí, kde s mužem žili jako novomanželé. Přivedla mě ke
skladu nábytku, v němž byl kdysi taneční sál, kam chodila ještě jako malá holčička.
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Občas mě požádala, ať zabrzdím před konkrétní budovou nebo uličkou. Seděla schoulená v
koutku, beze slova. Najednou řekla: „Jsem již unavená, asi pojedeme.“
Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi dala. Byla to nízká budova, něco jako maličké
sanatorium s příjezdovou cestou podél průčelí. Jakmile jsem zastavil, přišli k autu dva
ošetřovatelé. Opatrně jí pomohli vystoupit. Otevřel jsem kufr a zanesl její malé zavazadlo do
dveří. Žena už seděla na kolečkovém křesle. „Kolik vám dlužím?“ ptala se a vytáhla kabelku.
„Nic,“ řekl jsem.
„Vždyť si musíte vydělávat na živobytí,“ namítla. „Mám i jiné pasažéry,“ odpověděl jsem.
Téměř bez přemýšlení jsem se k ní sklonil a objal ji. Ona mě také pevně objala.
„Daroval jsi staré ženě trochu štěstí,“ řekla. „Děkuji ti.“
Stiskl jsem jí ruku a odešel. Dveře se za mými zády zavřely a byl to zvuk uzavírající další knihu
života.
Na zpáteční cestě jsem nebral žádné pasažéry. Jel jsem, kam mě vedly oči, ponořený do
myšlenek. Nemohl jsem ten den ani s nikým mluvit. Co kdyby ta paní natrefila na nějakého
naštvaného řidiče nebo na někoho, kdo by nechtěl tak dlouho čekat? Co kdybych jí odmítl
splnit její prosbu nebo co kdybych byl jen párkrát zatroubil a prostě odjel?
Nakonec bych chtěl říct, že nic důležitějšího jsem ještě v životě neudělal.
Jsme zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích kolem velikých okamžiků, ale ty veliké
okamžiky nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou krásně zahalené tím, co
někteří mohou považovat za maličkost.
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