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Slavnost padajícího listí

Mikulášská nadílka

Zápis do 1. třídy
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Zábavný výlet do Liberce
Dne 27. 10. se uskutečnil výlet do aquaparku v Liberci. Odjížděli jsme od školy
v 7.15 hodin. Cestovali jsme krásným autobusem, do kterého jsme se všichni
pohodlně vešli. Cesta trvala přibližně dvě hodiny. V autobuse byla velká sranda.
Dojeli jsme dobře.
Na místě nám paní učitelky nejdřív koupily karty pro vstup a pohyb po Babylonu.
První bod programu byl Lunapark. Tam jsme hráli různé hry, procházeli jsme
labyrintem, jezdili na šlapacích čtyřkolkách.
Poté jsme šli do malého městečka se spoustou zajímavých obchodů. Tam jsme
nakoupili suvenýry a sladkosti.
A hurá na oběd! Na švédských stolech byla spousta lákavých a chutných jídel.
Dali jsme si pečená kuřecí stehýnka s bramborami, maso s rýží a zeleninový salát.
Hmm, to byla dobrota!
A pak přišel nejlepší bod dne – zábava a sranda v aquaparku. Plavali jsme, jezdili
na tobogánech, pobývali jsme ve vířivce, jezdili na skluzavkách. Čtyři hodiny
utekly jako voda a nastal čas odjezdu.
Vůbec se nám nechtělo odcházet, ale nedalo se nic dělat. Domů jsme dorazili
kolem deváté večer. Byl to úžasný den a už teď se těšíme na další zájezd
v příštím roce.
Ondra Louda, Honza Rajnet a Vítek Svoboda

-3-

Mikuláš přichází…
V pátek 4. prosince přivítala naše škola, jako každý rok, vzácnou návštěvu. Hned
na začátku vyučování dorazili i do Hlavečníka Mikuláš, anděl a hromada čertů.
Jejich „pekelná cesta“ začala u těch nejmenších školáčků. Děti měly pořádně
nahnáno a čertům se to moc líbilo. Zkoušeli žáčky z básniček a písniček a protože
všichni uspěli, za odměnu dostali nadílku – perníčky. A takto pokračovala
mikulášská mise i v ostatních třídách.
Největší hříšníci byli odneseni do ,,horoucích pekel“ (chodba, ke kotelně). Díky
velkému počtu hříšníků absolvovali čerti lekci jako v posilovně. Svaly se jim
opravdu utužily.
Z horních pater školy se unavení a zmožení čerti se svým energií sršícím šéfem
Mikulášem a jeho zástupcem Andělem přesunuli do mateřské školky. Tam to byl
ráj! Děti dělaly hrdiny, ale bylo na nich vidět, že se přeci jen pořádně bály.
Recitovaly básničky, zpívaly písničky a byly obdarovány perníčky.
Nakonec se vzácná návštěva vyfotila se svými hostiteli a šla o dům dál. Takže za
rok na viděnou.
Katka Hálová, Jitka Mikulová, Zdena Vlčková, Tereza Vosáhlová
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Dnes jako každý den …
…hrajeme „pinec“ na školním pingpongovém stole ve druhém poschodí. Spousta
dětí s oblibou o přestávkách běhá kolem zeleného stolu s bílými pruhy.
Jednou s námi hrála i paní učitelka ze čtvrté a páté třídy. No, měla tahle paní
učitelka na hru zrovna smolný den, ale snažila se hodně.
My, zapálení hráči, hrajeme skoro každou přestávku. Oficiálně máme povolenou
hru ráno před vyučováním, o velké přestávce a o polední přestávce. Občas se
pokoušíme hrát i o malých přestávkách, ale to nám moc nevychází. To víte, paní
učitelky na dozoru… 
Školní pingpong je pro nás velkolepá hra po celý rok. ☺
Jára Pilař, Honza Rajnet, Vítek Svoboda a Ondra Louda

Vánoční vzpomínka
Na Vánoce jsem se hodně moc těšil. Možná mi nebudete věřit, možná Vás to
překvapí, ale těšil jsem se nejen kvůli dárkům, ale hlavně na tu atmosféru, na to
pečení a vaření.
Mámě jsem pomáhal s vykrajováním cukroví. Venku jsme ozdobili světélky plot,
dům a okna. Na Štědrý den jsem pomáhal se zdobením stromečku.
Samozřejmě jsem si taky něco přál, některá přání se mi splnila. Hlavně si přeju
pro blízké hodně zdraví a štěstí.
Petr Kroščen
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Básničky páťáků
Rybaření
Ondřej Louda
Když se ráno probudím,
nasnídám se, vezmu kolo, prut
a u rybníka do vody nahodím.
Posadím se na stoličku,
počkám malou chviličku
a už vidím plavat k háčku rybičku.
A jaké jsou rybičky?
Jsou malé, velké, strakaté,
no prostě šupinaté a okaté.
Když se rybka zachytne,
vezmu podběráček a vyndám háček.
Pak dám rybku do vizírku,
nahodím prut a počkám ještě chvilku.
Potom zpátky do domu
užívat si volných dnů.

Pro mamku a taťku
Karolína Vosáhlová
Maluju si obrázky,
jsou pro štěstí i z lásky.
Maluju je pro toho,
kdo život mi dal.
Maluju, maluju
dál a dál.
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Paní učitelky Hladíkové z MŠ se ptaly Aneta Šimáková a Katka Hálová.
1) Proč jste se rozhodla pro práci v mateřské škole?
„Mám ráda děti.“
2) Jaké máte vztahy s dětmi?
„Myslím, že spolu vycházíme dobře.“
3) Co na Vaší práci Vás nejvíce baví?
„Baví mě to, že vidím, jak rostou a rozvíjejí se. Nejdřív to jsou malé děti a
najednou se přijdou podívat deváťáci.“
4) Chodila jste Vy sama ráda do školky?
„Určitě ano.“
5) Vzpomínáte si na nějakou příhodu ze „školkovských“ let?
„Vzpomínám si, jak sestřenka Kristýna plivala maso po zemi. Dodnes je
vegetariánka.“
6) Kamarádila jste se více s děvčaty nebo s chlapci?
„Kamarádila jsem se všemi.“
7) Jaká byla Vaše oblíbená hra?
„Ráda jsem si hrála venku na školní zahradě.“
8) Víme o Vás, že jste vystudovala obor český jazyk – hudební výchova. Čtete
ráda knížky? Jaký literární žánr Vás zajímá?
„Teď momentálně čtu fantasy.“
9) Jak jste strávila letošní Vánoce?
„Byla jsem nemocná, takže jsem část Vánoc proležela a také mě
zaměstnávalo štěňátko.“
10) Co byste přála do nového roku dětem ve školce a sobě?
„Spoustu dobrých kamarádů a hodně zdraví.“
Děkujeme za rozhovor.
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Recyklohraní
Recyklohraní je školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a
soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadu. Rozvíjí vztah dětí
k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů. Za sběr baterií a
elektrozařízení do připravených nádob a splněné soutěžní úkoly přináší školám
body.
Na naší škole recyklohraní organizuje a vede paní učitelka Spáčilová. O
jeho začátku říká:
„Tip jsem dostala od kolegyň z jiných škol a napadlo mě, že to není špatný
nápad zúčastnit se. Zaregistrovala jsem tedy naši školu. Za nějaký čas přišla
sběrná nádoba na drobné elektrospotřebiče a nádoba na baterie. Zapojením do
této hry jsme také obdrželi certifikát, který je vyvěšený ve vestibulu školy.
Třídění odpadu bylo na naší škole zahájeno v pátek 9. října 2009 během
Slavnosti padajícího listí.
Vybírání baterií a drobných elektrospotřebičů probíhá každou středu před
vyučováním. Sběrný box na baterie bude za nějaký čas už plný. Za každý
kilogram baterií dostaneme 3 body a za body máme možnost získat pěkné
odměny, například učební pomůcky, vybavení pro volný čas, výtvarné potřeby,
vstupenky a poukázky.“
Katka Hálová a Zdena Vlčková
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Vánoční besídky
Vánoční besídky proběhly v naší škole tentokrát o něco dříve než jindy.
Slavili jsme už v pátek 18. 12. Bylo to pro nás velké překvapení, protože tak
brzkou nadílku jsme neočekávali. Ale všechny přípravy jsme s přehledem zvládli.
Pár dní předem si každá třída ozdobila svůj stromek, aby se pod ním mohly
objevit milé dárečky, které si spolužáci nadělovali. Dárečky dostaly i třídní paní
učitelky. Na žádné besídce nechybělo cukroví, vánoční čaj a koledy. Bujaře slavili
deváťáci, kteří nadcházející Vánoce vítali honosnou hostinou. Na stole nechyběly
chlebíčky, brambůrky, ochutnali jsme sushi a přiťukli si – samozřejmě nealko.
Do nového roku přejeme všem spolužákům, paní ředitelce, všem učitelkám i
provozním zaměstnancům i Vám, našim čtenářům, hodně štěstí, zdraví, lásky a
spokojenosti.
Tereza Vosáhlová, Jitka Mikulová, Katka Hálová a Aneta Šimáková
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Obrázky kreslili Romana Čamborová, 7. ročník, a Honza Valášek, 6. ročník.
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