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Samostatná příloha časopisu 
 
Zážitek z třídnické hodiny pracovních činností 
 
V pondělí 11. listopadu jsme o hodině ČSP nakreslili veliký 
strom. Každý si pak nakreslil svůj list a napsal na něj svoji 
vlastnost. Pak jsme všechny listy nalepili na strom. Tato hodina 
se mi moc líbila a ráda bych si ji ještě jednou zopakovala. Eliška 
Pavlíková 5.B 
Nejprve jsme strom nakreslili, obtáhli a vybarvili. Mezi tím 
každý pracoval na lístku. Když byl stromeček hotový, tak jsme 
ho nalepili na dveře, aby nám vyzdobil třídu. První hodina se mi 
moc líbila. Vendula Nováková, 5.B 
Strom jsme vybarvili hnědou barvou. Bylo zajímavé, že strom 
měl několik odstínů hnědé barvy, protože měl každý jinou 
pastelku. Každý nakreslil list a napsal na něj svoji vlastnost. Bylo 

to super. 
Ondřej 
Vorlíček, 5.B 
Dnes jsme 
dělali strom a 
každý si 
udělal list a 
tam napsal vlastnost, která prospěje naší 
třídě. Potom jsme ty naše listy nalepili na 
strom. Moc se mi to líbilo. Viktorie 
Neradová, Soňa Pernicová a Karolína 
Tvrdá, 5.B 

 
 

Exkurze do ZOO 
 

1. Sraz, cesta 
2. Co vše jsme viděli 
3. Co mě nejvíce v ZOO zaujalo, které zvíře mě nejvíce překvapilo 



4. Jakou zajímavost bych kamarádovi v ZOO doporučil 
5. Návrat 

V pondělí 4. 11. 2013 v 7,50 jsme měli sraz před školou. Přijel pro nás autobus a jeli jsme 
směrem do Pražské ZOO. Po cestě jsem si četl a přemýšlel jsem.  
V ZOO jsme viděli spoustu druhů zvířat, soch a v neposlední řadě spousty geologických 
nálezů. Nedokážu říci, co mě nejvíce zaujalo, ale hodně mě zaujala geosteska nebo obří 
voliéra s orly. Moc pěkné bylo i sloní údolí. Na sloním údolí mě hodně zaujala africká, 
indická a asijská stavba. 
Překrásný byl také pavilon hrochů nebo lachtanů. Opravdu moc se mi líbila indonéská 
džungle. Hodně se mi líbil také severní les. Ze zvířat mě nejvíce překvapili magoti, kteří 
klidně mohli pryč z výběhu, ale přesto zůstávali uvnitř. 
Kamarádovi bych jistě doporučil návštěvu indonéské džungle a sloního údolí. Exkurze se mi 
moc líbila. Patrik Beneš 5.A 
 
Sloh na dané slovní spojení – z hodiny českého jazyka v 5.A 
 
Rozhádaný mlynář a rybář 

Za 
v 

. 
, 

. Jednoho dne 
přišli ke králi, že rybář 
nemá mouku a mlynář 
zase ryby. Král si řekl, 

že je usmíří a pak si mohou vyměňovat 
suroviny. Když se usmířili, král měl radost 
a konečně měli oba dva suroviny na 
obživu. Ale jednoho dne se mlýn zasekl o 
kámen, který přivalila voda. Mlynář se 
snažil, ale kámen ne a ne povolit. Tak 
zavolal na pomoc rybáře. Kámen odsunuli 
a mlynář se zapřísáhl, že ten dobrý skutek 
rybáři oplatí. Dal mu 18 chlebů a stali se 
nejlepšími přáteli a vše si půjčovali. 

Vypracovali: Kryštof Tomáš Hasnedl a 
Adriana Hrubá 
   
Království za 110 věcmi 
Za padesatero horami a šedesatero řekami 
bylo s červenými 
hradbami a bílou věží. Kromě krále a 
dvořanů zde žila spousta řemeslníků. 
Například . Tihle dva měli 
potřebu . Mlynář si 
stěžoval, že vlasce zpomalují mlýnské kolo 
a rybář si zase stěžoval, že mu mlýnské 
kolo plaší ryby. To bylo trápení 

. Jednoho dne se rybář 
rozzuřil a společně s mlynářem šli ke králi, 
aby je rozsoudil. Král byl moudrý a 
rozsoudil je tak, že si střídali dobu, kdy 
mlýnské kolo mlelo a kdy rybář nahazoval 
pruty. Oba se usmířili a tak skončili 

. Patrik Beneš 5.A 

Besídka  
 
Bylo ráno 12. prosince, všichni jsme si na poslední chvíli trénovali vystoupení na besídku. 
Přišly děti z druhé třídy. To však nebylo vše - přišli i prvňáčci. Potom jsme vyšli na chodbu a 
čekali jsme, až to začne. Celkem se nám to povedlo a všem se to líbilo, ale odpoledne to bylo 
úplně jiné, přišli rodiče. Dřív než přišli, všichni nedočkavě čekali u dveří. Když se všichni 
rodiče usadili, besídka mohla začít. Rodiče uvítali moderátoři a začalo první vystoupení. Když 
jsme rodičům oznámili, že bude pohádka, vypravěči šli na svá místa, zlá královna si stoupla 
před zrcadlo a pohádka začala: „Za devatero horami a devatero řekami ...“. Když pohádka 
skončila, tak nás rodiče pochválili aplausem. Uklonili jsme se a na závěr jsme si zazpívali 



koledu Nesem vám noviny. Potom už se stačilo jenom rozloučit (a dojíst cukroví). Trusková, 
4.B 
Skoro každý měl nějaké vystoupení například: aerobic, vtipy, zpívání, recitace básniček a 
další vystoupení. A zahráli jsme pohádku Sněhurka. Po pohádce Sněhurka jsme celá třída 
zazpívala koledu Nesem vám noviny. Naše vystoupení komentovaly: Tereza Trusková a 
Jakub Moc. Ale pohádku komentovaly: Tereza Trusková a Lucka Vladyková. Já 
jsem vystupovala s Agátou Nováčkovou a Luckou Vladykovou. Zpívali jsme koledy: Štědrý 
večer nastal, Narodil se Kristus pán a Půjdem spolu do betléma. V pohádce jsem hrála 
královnu. Hned ráno první hodinu v 8,00 hod k nám do třídy přišly prvňáčkové a druháčkové 
se podívat na naše vystoupení. O odpoledním vyučování jsme namalovali přání pro rodiče a 
potom jsme připravily lavice. Aby si rodiče měli kam sednout, až přijdou. Každý přinesl 
nějaké občerstvení pro rodiče: cukroví, jednohubky a různé pomazánky, kávu anebo čaj. V 
15,15 hod jsme připravili cukroví na lavice, namazali jsme jednohubky a zalili jsme kávu 
nebo čaj horkou vodou. Pak jsme se šli obléknout na vystoupení a čekali jsme, až přijdou 
rodiče. Myslím si, že každý měl trému. Já taky jsem měla trému. Vystoupení začalo v 15,30 
hod. Všechna vystoupení jsme jim ukázali a nakonec jsme rodičům rozdali přání. Myslím, že 
se nám to vystoupení povedlo. Aneta Habichová 
Bylo to hezké. Odpoledne jsme ve třídě srovnali lavice tak, aby si mohli rodiče sednout. Na 
stoly připravili cukroví a jednohubky. Pro rodiče jsme vařili čaje nebo kávu. Já jsem 
připravoval čaj pro mamku a kávu pro babičku.  
Besídku začaly Agáta a Aneta a Lucka, zpívaly koledy. Pak vystupovali další spolužačky a 
spolužáci. Já jsem vyprávěl vtipy. Všichni se smáli. Nejvíce se smáli vtipu: „ Mami, už je mi 
třináct, můžu nosit podprsenku? Nemůžeš, Pepíčku.“ 
Protože jsem nestihl předat čaj a kávu mamce a babičce na začátku besídky, přinesl jsem jim 
čaj a kávu na konci besídky. Když čaj a kávu vypily a ochutnaly cukroví, jeli jsme domů.  
O. Kruliš 
 

Vánoce, Vánoce přicházejí 
 
Prosinec je nejočekávanějším měsícem roku. Tolik překvapení, setkání a radosti snad 
nepřináší žádný měsíc roku.  V naší třídě jsme si povídali, jak vypadá vánoční čas u nás 
doma. Sestavili si a doplňovali náš prosincový kalendář, ve kterém si můžete číst i vy. Na 
besedě v muzeu jsme si připomněli zvyky, namalovali figurky a ve třídě postavili vlastní 
betlém. Řetěz na stromečku ukrývá naše novoroční přání. Při vyučovacích hodinách jsme 
s napětím poslouchali, jak Vánoce tráví spolužáci. Naučili jsme se zpívat nové koledy. 
Z keramické hlíny jsme vymodelovali obrázek betlému, který jsme zabalili jako dárek pro 
rodiče. V pátek jsme ochutnali vánoční čaj a cukroví, rozbalili si dárečky u stromečku ve třídě 
a těšili se na kouzla, hádanky a úkoly na vánoční besídce. Nakonec jsme si popřáli radostné 
Vánoce a šťastný nový rok 2014 a totéž přejeme i Vám. Vlasta Horová a žáci III. B 
 

Prosinec ve III. B a co možná nevíte 
 
Adventní věnec 
Adventní věnec je tradiční symbol Vánoc. Slouží k odpočítávání 
čtyř týdnů adventu. Obvykle ho zdobí čtyři svíce. Každou neděli 
se zapaluje další. První svíčka představuje očekávání a naději, 
druhá lásku, třetí radost a čtvrtá, poslední, je nazývána 
„andělská“ a představuje mír a pokoj. Adam Koiš, III. B 
 
 



Barborka 
Na svatou Barboru si každá dívka, která se touží vdát, má utrhnout 
větvičku z třešně. Když větvička rozkvete, dívka si najde ženicha. Lukáš 
Chloupek, III. B  
 
Mikuláš 
Večer 5. prosince netrpělivě očekáváme mikulášskou nadílku. Pro 
Mikuláše doprovázeného čertem a andělem máme připravené písničky, básničky. Někdy se 
balíček s dobrotami objeví 
sám po zazvonění zvonečku. O tom, že svatý Mikuláš skutečně existoval, žil ve 4. století 
v Turecku v městě Myře a obdarovával chudé, jsme si přečetli v Čítance.  Gabriela Lísková, 
III. B 
 
Lucie 
Lucie noci upije a dne nepřidá. 
Podle nepodložených vyprávění také Lucie navštěvovala domácnosti. Hospodyňky, které  
neměly vše vzorně srovnáno, našly po její návštěvě doma veliký nepořádek a tak musely 
znovu a lépe uklízet. Vojtěch Šimek, III. B 
 
Můj Štědrý den 
Vánoce u nás začínají vůní perníčků. Rád je s babičkou zdobím. Večer, před Štědrým dnem, 
ozdobíme stromeček. Před štědrovečerní večeří si zpíváme koledy a zvoníme rolničkami. To 
se Adámkovi moc líbí (Adámek je můj mladší bratranec.) Když se setmí, tak na zahradě u 
stromku zapálíme prskavky. Pak náhle zazvoní zvoneček a Ježíšek je tady! Jan Bláha, III. B 
 
Štědrý večer 
U nás doma vždy po večeři rozkrojíme jablko, když se objeví hvězdička, tak je to znamení, že 
budeme celý rok zdraví a budeme spokojeně žít. Pro štěstí věšíme na lustr jmelí. Ke 
štědrovečerní večeři prostíráme u stolu o jedno místo navíc i pro náhodného hosta a také od 
večeře nesmí nikdo vstát, pokud všichni nedojí. To by nám zase přineslo smůlu.  Oliver 
Šmahel, III. B 
 
Štědrý večer v Polsku 
Večer 24. prosince vyhlížíme první hvězdu na noční obloze. Zdá se mi, že se jí nedočkám. 
Když ji zahlédneme, usedneme ke svátečně vyzdobenému stolu. K večeři jíme výpeky – 
klobásy od babičky. Rozdáme si dárky a potěšíme se s nimi. Zazpíváme si doma koledy a 
potom se vypravíme na mši do kostela. Filip Podwojewski, III. B  
 
Sedm hrnečků 
Na Štědrý den si připravíme sedm hrnečků. Pod každý vložíme jeden symbol. Peníz, znamená 
bohatství. Uhlí, dávej pozor na své zdraví. Prsten, očekávej svatbu nebo alespoň lásku. 
Hřebínek varuje před nedostatkem. Šátek větří cestu. Chléb přináší hojnost a štěstí. Dudlík, na 
cestě je miminko. Pak stačí, když si zavážeš oči a vybereš si jeden z hrnečků. Tímto zvykem 
si lidé dříve předvídali budoucnost. Jana Černá, III. B 

 
Pouštění lodiček  
O Vánocích pouštíme doma lodičky. Vyrábíme je z ořechových 
skořápek. Do poloviny skořápky nakapeme trochu vosku a 
připevníme malou svíčku. Každý si svou lodičku pustí do nádoby 
napuštěné vodou. Ten, komu lodička dlouho pluje a svítí, bude mít 



dlouhý a šťastný život. 
NEBO: Ten, komu lodička odpluje daleko, ten se vydá do světa. A komu lodička neodplouvá, 
ten se bude držet doma. Adam Koiš, Albert Hořejš, III. B 
 
Vánoční obyčeje u nás doma 
Každé Vánoce u nás začínají zapálením první adventní svíčky. Pečeme cukroví a perníčky. 
Zpíváme koledy a těšíme se na Štědrý den.  To se díváme na pohádky a chodíme na 
procházku. Už třetí rok roznáším betlémské světýlko, které symbolizuje Ježíše Krista. Každý 
rok se zapálí plamínek v jeskyni v bazilice Narození v městě Betlémě v Izraeli. Letadlem se 
dopraví do Lince a odtud do Vídně a pak se rozváží vlaky a auty do 25 zemí. Od roku 1989 
putuje světýlko i v České republice.  Jakub Pospíšil, III. B 
 
Vánoční zvyky 
Mezi naše vánoční zvyky, které doma dodržujeme, patří lití olova. Z odlitku lidé hádali, co je 
čeká. Dále házení pantoflem, schovávání prstýnku pod hrneček a hádání, pod kterým je 
schovaný. Krájíme jablíčko. Už se na všechno moc těším. 
Mezi naše každoroční zvyky patří roznášení betlémského světýlka. My skauti z 1. střediska 
Kolín si připálíme svíčky v lucerničkách na kolínském nádraží. Odtud vyrazíme na Karlovo 
náměstí, kde si od nás plamínek přebere pan starosta Vít Rakušan a pan vikář Libor Bulín. 
Pak už se vydáme odcházet domácnosti našich rodičů a kamarádů. Světýlko se dostane i do 
nemocnice a domova důchodců. Betlémské světýlko v Kolíně svítí na faře, v kostelích a u 
Horů až do dne Třech králů.  Ondřej Novotný, III. B 
 
Vánoce u nás doma 
Na vánoční svátky se připravujeme celý prosinec. Máme za sebou vánoční úklid, nazdobený 
byt a napečené cukroví. 23. prosince zdobíme stromeček. To aby měl kam Ježíšek dát dárky.  
Ráno vstanu a nemohu se dočkat večera. Ke snídani máme vánočku a čaj. Ale málo, protože 
bychom se měli postít. Na oběd jedeme k babičce. Ta připraví staročeského kubu. Doma 
mamka smaží kapra, k němu si dáme bramborový salát. Po večeři jdeme do pokojíčku, 
vyhlížet Ježíška nebo také „ zlaté prasátko“. Když se ozve zvoneček, tak se pod stromečkem 
objeví dárečky. To mám ze všeho nejraději. Matěj Dudek, III. B 
      
Tři králové 
Na Tři krále končí cyklus vánočních svátků. Lidé odstrojují stromeček, utichají vánoční písně 
a zhasínají betlémské světlo, aby se k nim za rok opět vrátili. I vy v ulicích můžete potkat 
koledníky převlečené za tři mudrce Kašpara, Melichara a Baltazara. Ale K + M + B nad 
vašimi dveřmi znamená Christus mansionem benedikat – Kriste, žehnej tomuto obydlí. 
 

 


