
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozhovor s ...    

  našimi prvňáčky     

 

V adventním čase jsme se ve třídě 1. B paní učitelky Mgr. Ludmily  

Fišerové vánočně naladili skvělou hodinou. S prvňáčky jsme si totiž zahráli  

na reportéry a zeptali se jich (nejen) na jejich život ve škole.  Každý  

dostal jednu otázku; o odpovědi se s vámi nyní rádi podělíme.   

 

 Co se ti zatím nejvíc líbí ve škole?  

 

Ve škole se mi zatím nejvíc líbí, že dostávám jedničky a taky, že jsou 

učitelky hodný.   

                 Martin Kraus 

Mně se na škole zatím nejvíc líbí, že paní učitelky jsou hodný a že 

nás všechno naučí... písmenka a číst.    

                Anežka Sedláková  

 

Mně se ve škole líbí, jak si o přestávkách povídám s kamarádkama.   

               Natálka Budínská  

     

Co nejraději kreslíš a jak se ti líbí ve škole?  

 

Nejradši vykresluju a kreslím všechny omalovánky. A miluju paní 

učitelky, že nás všechno učej.   

              Vojta Nedvídek  

    



 

Jaké je tvé nejoblíbenější zvířátko a proč?   

 

Tygr.     A nejoblíbenější proto, že si ho přejeme s bráškou.   

         Renátka Telvaková  

 

Co si přeješ k Ježíšku?  

 

Já si přeju panenku.   

          Stela Marelová 

 

Když jsi smutný, co ti zvedne náladu?     

 

Hry na počítači.   

          Maty Sodomka  

    

Které jídlo ti chutná v naší školní jídelně nejvíc?  

 

Špagety.  Ale moc nemusím čočku.   

         Štěpán Vacek  

            

Jaký předmět ve škole tě nejvíc baví?  

 

Matematika.   

         Ivánek Rakaš 

  

 



 

Co bys chtěl dělat, až vyrosteš?  

 

Být vědec.   

         Šimonek Vávra  

 

Které roční období máš nejraději a proč?   

 

Léto.  Mně se strašně líbí moře, jsou tam krásný mušličky.   

         Adélka Doudová   

 

Kterou z barev máš nejradši? A jaká je tvoje 

oblíbená zmrzlina? 

 

Bílou a růžovou. A nejradši mám vanilkovou.   

         Bára Dvořáková  

 

Kdo je tvůj nejlepší kamarád? A kde si nejraději hraješ?  

 

Paní učitelky. A nejradši si hraju venku, je tam víc místa než doma.   

         Valentýna Havlíčková 

 

 Který den v týdnu je tvůj nejoblíbenější?  

Neděle. Protože můžu dlouho spát.   

               Honza Tichý  

 



 

Chtěl bys mít neviditelný plášť? A k čemu bys ho použil?  

  

Chtěl, na dlouho.  Chtěl bych s ním vidět Ježíška.    

               Ruda Brokeš  

 

 

Co tě nejvíc baví?     

 

Baví mě hry. Roblox a Minecraft. A rád si hraju s legem a s autama.   

                          Ondra Kobosil  

  

      

Máš radši pohádkové knížky, nebo pohádky v televizi?  

 

Pohádky v televizi. Ale taky, jak mi taťka čte knížky.   

          Adam Korbel  

 

 

 Jakého máš nejoblíbenějšího plyšáka?  

 

Nejradši mám sovičku a holčičku indiánku. Mám je na spinkání.  

  

                  Adélka Urbánková 

 

 

 



 

 Jakou máš nejoblíbenější sladkost?  

Mléčnou čokoládu.  

 Rozárka Kopecká       

 

 Když se ráno vzbudíš, na co se nejvíc těšíš?  

 

Nejvíc se těším do školy a na matematiku.   

                    Máťa Marvan 

 

 

 

 

 

          Děkujeme za krásné odpovědi. : - ) 

 



 

Zažili jsme ...     

           

Naše škola již tradičně pořádala a hostila další  

z velmi povedených jarmarků. Vánoce se blíží  

a žáci spolu se svými učiteli a rodiči připravili  

řadu skvělých výrobků. Děkujeme všem  

přátelům školy za hojnou účast a skvělou  

atmosféru, kterou dokreslilo také vystoupení  

školního pěveckého sboru Zvonky.   

                                       

Atraktivní prostředí, moderní  výukové  

metody a technologie – to je EDUbus. 

V listopadu zamířil také k nám do školy 

a žáci si tak mohli vyzkoušet v prostředí 

mobilní laboratoře experimenty např.  

s hustotou a sublimací. Všichni jsme si   

výuku netradičním způsobem velmi užili.    

        

          

Halloweenské přenocování s Harrym Potterem,  

skvělá akce naší školní družiny, která se po dvou  

letech zase mohla konat v plné parádě. Stezka  

odvahy za Moudrým kloboukem, výroba  

potterovských záložek a hodina kouzelnických  

formulí... K tomu filmový večer a ráno bohatá  

snídaně. Díky všem, kteří se podíleli na programu. 

 



 

Z prací našich žáků ...  

 

Jak jste mohli vidět v rozhovoru - na prvním stupni máme skutečně 

šikovné žáčky. Přesuňme se nyní o dvě třídy výš. S radostí vám 

předkládáme vybrané, vánočně laděné, slohové práce žákyň z 3. A. 

Děkujeme jejich třídní učitelce Mgr. Lence Kykalové za poskytnutí těchto 

povedených literárních pokusů.   

 

 

Vánoce u kocourků 

Bylo, nebylo jedno město, kde žil kocourek Snížek. Budou Vánoce, a 

tak si řekl, že ostatním kočičím kamarádům udělá radost. Tlapíkovi 

dal klubíčko vlny a Sněhulce bílý kabátek. Dárky totiž dostávají rádi 

nejenom lidé, ale i zvířátka. Myslete na ně i vy.  

 Tereza Vojtová  

 

 

Vánoční skřítek 

Když začaly Vánoce, tak byli všichni šťastní. I jedna holčička byla 

ráda, že jsou Vánoce. A ta holčička měla brášku, kterej trošku zlobil. 

A když jim Ježíšek přinesl dárky, tak kluk dostal jenom malinkatý 

dárek. Z té krabice vyskočil najednou skřítek. Bum, bác! Všichni se ho 

strašně lekli. Nakonec zjistili, že je skřítek neškodný a milý. Bláznil a 

bláznil a stal se členem rodiny.   

 Beáta Nováková  

 

 

 

 



 

Vánoce v lese 

Byla zima a v lese všichni spali zimním spánkem. Jen pár zvířátek 

zůstalo vzhůru. Zaslechla divné zvuky. Byly to děti, co šly ozdobit 

stromeček pro zvířátka. Na stromečku visely jablíčka, hrušky, 

kaštany, žaludy a kousky kukuřice. Zvířátka se radovala a měla 

krásné Vánoce.   

                                                                                                 Evelínka Gregorovičová 

 

Nejlepší přítel 

Jednou žila, byla jedna holčička, která jela s rodiči na hory lyžovat. 

Moc se těšila. Pak dorazili na místo a šli lyžovat. Holčička dostala 

hlad. Poprosila rodiče o peníze, aby si mohla koupit párek v rohlíku. 

Pak teda šla a najednou tam byl sob. Hrála si s ním a moc se jí líbil. A 

byli spolu nejlepší kamarádi.   

                                                                                                         Barbora Prázová  

 

Veselé Vánoce 

Bylo, nebylo jednoho krásného dne v městečku jménem Vokyn burk. 

Vánoce se blíží, rolničky cinkají. A v jednom krásném domečku 

koluje extra vánoční nálada. V domečku bydlí čtyři lidi a dvě zvířátka, 

jeden pes a jedna kočka. Kočka Míca a pes Max. Max si přišel 

osamělý. Tak se jednoho rána vydal do hor. Ale všude samý sníh a 

v břiše hlad. Naštěstí měl rodinu, která se ho vydala hledat do hor. 

Povolali si na to záchranáře horské služby. Ta Maxe hledala dnem i 

nocí, až ho našli. Byl moc šťastný, že je konečně s rodinou. Přichází 

Štědrý večer. Max je pořád smutný, že nemá kamaráda. Jen co uslyší 

zacinkat zvoneček, rozběhne se ke stromečku. Co to slyší? Je to 

štěkot malého štěněte, když ho uviděl, začal štěkat radostí.   

                                                                                                        Michaela Horáková  

 



 

Zasměj se ... 

               ... česky i anglicky   

  

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory doly“. „A splnil ti to?“ „Ano, 

koupil mi atlas hor.“    

 

„Letos Vánoce nebudou!“ říká maminka Pepíčkovi. „A proč ne?“ 

zhroutí se Pepíček. „Řekla jsem Ježíškovi, že jsi byl celý rok hodný, a 

umřel smíchy.“   

 

„Tak co, jaký budete mít letos vánoční stromeček?“ „No... předloni 

jsme měli borovici, loni smrček a letos bychom rádi jedli.“   

                                                                                       

                                                                                                Johana Kašparová 7. A  

  

What does Santa suffer from if he gets stuck in a chimney? 

Claustrophobia.  

                                                        

         Filip Košina 7. C 

Friend: Have you caught anything?  

Angler: Oh, yeess..  

Friend: What?  

Angler: A cold.    

       Markéta Tošovská 7. A  

 

What parts of the newspaper do ghosts read? Horrorscopes.    

         Emma Zlatohlávková 7. B  



 

Our English World ...  

 

Rádi vám v naší občasné rubrice předkládáme také anglické texty našich 

šikovných žáků; ať už jsou to předešlé vtipy, které je zaujaly při brouzdání 

internetem, nebo vánoční „deník“.   

 

My Christmas diary:  

 

On Monday: My mum is very crazy this time, because of Christmas... 

And me...  I´m very happy, because I really like Christmas chill.  

 

On Tuesday: Today is nice for me. My dad and brother do a very 

secret present, but I read my school books, because I have one 

homework this holiday.  

 

On Wednesday: I and my mum go to the shop, because we don´t 

have any Christmas food at home.   

 

On Thursday: This day is very chill. Full family watch the Christmas 

movies.  

 

On Friday: Today I and my parents go to buy a Christmas tree and 

my brother plays his „secret game.“  

 

On Weekend: It´s Christmas day, I and my family have happy and 

great time.   

                                                      Barbora Žídková 8. A  



 

Na závěr ...   čtenářské tipy a recenze našich žákyň   

       

Karlík a továrna na čokoládu 

Příběh vypráví o malém a chudém chlapci Karlíkovi 

Bucketovi. Jednoho dne se mu poštěstí a objeví zlatý 

kupon, který je vstupenkou do nejznámější a největší  

továrny na čokoládu... Pokračování se dočtete v knize.  

Doporučuji všem, kteří mají rádi sladkosti.  

 

Vražda v Orient Expresu  

Děj vypráví o vraždě amerického magnáta. Ten byl           

pobodán dvanácti ranami do hrudníku ve vlaku Orient  

Expres. Vraždu vyšetřuje nejlepší detektiv na světě  

Hercule Poirot. Jedna z nejslavnějších vražedných záhad  

Agathy Christie. Doporučuji všem, co mají rádi detektivky.  

      Bára Slavíková 7. A  

 

Marťan  

Tato kniha se dočkala i své filmové adaptace. 

Vypráví o Marku Watneym, který zůstal na  

Marsu. Celá jeho posádka, v domnění, že Mark 

zemřel, odletěla zpátky na Zemi. Mark,  

momentálně jediný obyvatel Rudé planety, musí 

vymyslet způsob, jak se zachránit, dřív než mu  

dojdou zásoby jídla. Díky napínavému ději mě kniha bavila do samého konce.  

       Matylda Chvojková  9. B  



 

                  Děkujeme všem skvělým přispěvatelům   

            

                       přejeme krásné Vánoce 

                                         a  

        úspěšný nový rok 2023!       

    

           

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V případě chuti podílet se na našem časopise, neváhejte poslat mail.   

netolicka.sarka@skola-chrast.net 


