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ÚVOD 
 

 

Milí čtenáři, vítáme vás u třetího vydání školních kecek. 

Chtěly bychom vám popřát hodně zdraví a štěstí do nového roku😊. 

Noviny jsme dlouho nevydaly, a proto se v tomto díle hodně dozvíte. 

 
 

Šéfredaktor: Alice Starcová 

Redaktorky: Eliška Brosche, Anna Havlíčková 

 

 

V tomto čísle je: 

- nález staršího vydání školních novin 

AKCE ŠKOLY – divadlo Kouzelný les, přednáška kybernetické 

bezpečnosti, Parní experiment, Sférické kino, vánoční jarmark, Krabice 

od bot, Mikuláš v naší škole, Lego a muzeum v Kladně, návštěva vánoční 

Prahy,  

- Vánoce ve třídě a tvoření se sklářem, koledování ve vsi 

- Vánoce v cizích zemích – příspěvky 5. ročníku 

- Vtipy 

- Omalovánky 

 

 

 



Nález staršího vydání školních novin 

Chtěly bychom vás informovat, že se našly stará vydání školních novin 

z roku 2001 a 2002. Jmenovaly se „Školní novinky‘‘ - dvoje noviny z roku 

2001 a jedny z roku 2002. Zápisy byly mnohem delší než ty naše a měly 

tam také - Kdo má ten den svátek, byly tam dokonce i tajenky. A celé 

vydání bylo černobílé a psané na stroji. Na titulní straně byla naše škola 

a z oken koukaly děti. V té době měla škola zdravotní kroužek a napsali o 

něm, např: „ …V 2. pololetí se děti připravovaly na okresní soutěž hlídky mladých zdravotníků  

pořádanou každoročně. …“ = Toto byla část článku ze starých novin. 

Chtěly bychom poděkovat paní vychovatelce Andree Sokolové, která 

noviny našla a předala nám je.  

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

Akce školy pořádané pro naše žáky: 
- 21.10. - Divadlo Kouzelný les – 1. – 3.tř. 

- 3.11. - Přednáška o kybernetické bezpečnosti – pro žáky 3. – 5. tř. 

- 4.11. – Parní experiment – pro všechny třídy 

 

Sférické kino 
11.11. 2022 bylo pro 4. a 5. ročník připraveno Sférické kino. Kino přijelo 

k nám do školy. Uskutečnilo se v naší školní tělocvičně. Připravili si pro 

nás dokument o Vesmíru. Všichni byli ohromeni a všem se to moc líbilo😊. 

 

Do naší školy přijelo Sférické kino. Toto kino bylo určeno i pro žáky 2. a 

3. ročníku. Toto kino bylo o Vesmíru. Tématem byly planety, vše trvalo 

přibližně hodinu a moc se nám to představení líbilo. 
Poskytly nám žačky z 3.ročníku.  

 

 
 

 



 

Jarmark a zpívání u vánočního stromečku 
27.11. se v naší škole uskutečnil vánoční jarmark a potom všichni žáci 

zpívali koledy u stromečku na návsi. 

Jen 8 dní před konáním jarmarku se celá škola hodně připravovala na 

tento den. Všichni jsme vyráběli různé výrobky skoro ve všech hodinách 

a hodně taky ve školní družině. Poslední dny před jarmarkem už byly 

všechny děti unavené od rychlého vyrábění. 

V neděli 27.11., ve 13 hodin se pátá třída a učitelé sešli a připravovali se. 

Učitelé dohlíželi na organizaci a páťaci se stali prodavači a nabízeli 

výrobky všech dětí. Ve dvě hodiny začali přicházet první lidé. Kromě 

stanovišť s výrobky od všech žáků, tam byla i tombola. Každý los 

vyhrával. Během hodiny byla celá tombola vyprodaná. Vyhrát jste mohli 

například klobásy, koláče, šála Slavie, voňavky, veliká zrcadla, a spousta 

dalších hezkých cen. 

V půl čtvrté děti z MŠ u stromečku začaly zpívat koledy a po nich 

vystupovali žáci z naší školy.  

 
- 21.11. – 4.12. - Krabice od bot, aneb děti darují dětem – bylo 

vybráno 35 dárečků 

- 7.12. – žáci 1. třídy navštívili vánoční Prahu. Žáci 2.a 3.tř. jeli na 

výlet do továrny Lega. A páťáci jeli s nimi, ale navštívili Sládečkovo 

muzeum a centrum města v Kladně 
 

 

Mikuláš v naší škole 
Dva dny před Mikulášem, žáci 5. ročníku připravovali nadílku pro celou 

naši školu. Mikuláš s čerty a anděly přišli 5.12. do naší školy. Všichni 

zlobivci dostali za vyučenou, ale vykoupili se buď básničkou nebo 

písničkou. Nakonec všichni dostali balíčky.  

 

         
 

 

 



 

Vánoční Praha 
20.12. - 3.,4. a 5. třída odjela do Prahy. Navštívili jsme pedagogické 

centrum, kde nám vyprávěli o vánočních svátcích. Pak jsme se podívali na 

stromeček, prošli se po Karlově mostě a dali si trdelník. K obědu jsme 

měli KFC nebo McDonald. 

 

Sklář v naší škole 
21.12. žáci 1., 2. a 3. třídy vyráběli vánoční ozdoby.   

5. a 4. třída měli skláře 11.1. 2023. Děti si sami vyrobily ozdobičky ze 

skla. Pán nám toho o skle hodně řekl, byla to zajímavá přednáška.   

 

Vánoce ve třídách 
21.12. si každá třída i odpolední družina užila své společné Vánoce. 

Rozdali si dárečky, ochutnávali cukroví, někteří i tančili nebo zkoušeli 

české vánoční zvyky – lití vosku (olova), rozkrajování jablek, házení 

pantoflí, pouštění lodiček a další jiné zvyky. 

 

Koledování ve vsi 
Ve čtvrtek 22.12. se celá škola rozdělila na dvě party, každá šla na jinou 

stranu, jedna na sever a druhá na jih vesnice. Obešli jsme několik domů a 

dostali mnoho dobrot. Koledovali jsme asi dvě hodiny. Když se všichni 

vrátili zpět do školy, rozdělili jsme si spravedlivě koledu a většinu hned 

snědli. 

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

 

Vánoce v cizích zemích 
Vybrané příspěvky 5. ročníku: 

Vánoce v Portugalsku 

Portugalské Vánoce jsou stejně jako celá země odjakživa spojeny 

s náboženstvím. Pokud jde o tradiční výzdobu, je zcela běžné vidět 

v celé zemi před kostely betlémy. Nebo dokonce uprostřed kruhových 

objezdů. Po dlouhé roky byl betlém hlavní vánoční výzdobou 

portugalských domácností. Od poloviny listopadu ovládne ulice a města 

vánoční osvětlení a na hlavním náměstí se postaví velký vánoční strom. 

Portugalská štědrovečerní večeře je jednoduché jídlo. Jde o směsi 

mořských plodů a masových pochoutek. - Tento článek nám poskytla Alice 

Starcová 5. ročníků.  

 



 

Vánoce v Chorvatsku 

Pod stromeček se rozprostře vata a na ni se pokládají dárky a vánoční 

přání od vzdálených členů rodiny nebo přátel. Zdobení se zúčastní celá 

rodina. Pod stromečkem se ještě musí najít místo pro jesličky a vánoční 

pšenici. I v případě, že se otec zdobení stromečku nezúčastnil, zůstává 

mu jeden důležitý úkol-dát na špičku stromku vánoční hvězdu (a někdy i 

poupravit nejvyšší ozdoby a stužky, na které děti nedosáhly).  
Tento článek nám poskytla Nela Jandová z 5.ročníku.  

 

                                  

 

 

Vtipy😊 
 

Mamka: „Jak bylo dnes ve škole?“  

Já: „No… psali jsme test.“  

Mamka: „Kolik otázek jsi věděl?“  

Já: „Jednu.“  

Mamka: „Jakou?“  

Já: „Svoje jméno a příjmení.“ 

 

 

 

Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, čerstvě uříznuté jedličky, vánočního 

cukroví...  

„Cítím, cítím – sousedi se ale mají !! 

 

 

 

Cipísek: „Tatínku mně je horko.“ 

Tatínek: „Tak si sundej triko a kalhoty.“ 

Cipísek: „Tatínku mně je pořád horko.“ 

Tatínek: „Tak vystrč zadek z okna.“ 

Vypravěč-holčička přijela na vlakové nástupiště, jde okolo domu a 

povídá: „Ten klouček má buclaté tvářičky a v puse hnědé lízátko.“ 
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