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Samostatná příloha časopisu 

Návštěva z Velké Británie  

V pondělí 18. 12. 2017 do naší třídy 

V. A zavítala vzácná návštěva. 

Účelem bylo popovídat si v anglickém 

jazyce a dozvědět se něco o životě v 

Anglii. Všichni jsme se moc těšili a 

netrpělivě očekávali odpolední setkání. 

Lucka a Ryan nám odpovídali na naše 

zvídavé i všetečné otázky, my jsme se 

snažili s nimi hovořit, ptát se a 

konverzovat. Je pravda, že v češtině 

nám to šlo o mnoho víc a zjistili jsme, 

že se máme ještě co učit. Angličtina rodilého Brita je opravdu zcela jiná. Opět jsme ale o něco 

chytřejší a beseda nám přinesla mnoho zajímavých poznatků. Dozvěděli jsme se, jak žijí lidé 

v této zemi, hovořili jsme o typickém 

počasí v UK, ale především jsme s napětím 

poslouchali vyprávění o vánočních 

tradicích v Británii. Beseda byla velmi 

přátelská a na závěr nám naši angličtí 

kamarádi zazpívali a zahráli na kytaru. 

Pozvali jsme i spolužáky z V. C. S obdivem 

jsme poděkovali potleskem, předali hostům 

malé dárečky a na památku se s nimi 

vyfotili. Nechyběla ani autogramiáda 😊 

Pavlína Kopáček-Hölzlová a děti z V. A 
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Vánoční pohlazeni 

 

Prvňáčci společně s druháky měli 

13.12. možnost se na chvíli ocitnout 

uprostřed vesničky Hrusice v 

divadelním představení České 

Vánoce Josefa Lady divadla 

Lampion. Vánoční pohádka plná 

koled, krajin a postav Josefa Lady, 

setkání s atmosférou a zvyky 

dodržovaných v dobách našich 

babiček a prababiček byl pro 

všechny velkým zážitkem, pro 

některé děti umocněný tím, že byly v divadle prvně. A tak se těšíme na další setkání se světem 

divadla.  Učitelé a žáci 1. a 2. tříd 

Zpívání pro pejsky  

 

Školní pěvecký sbor zpíval ve středu 6. Prosince pro pejsky. Zpívaly děti ze II. C pod 

vedením paní učitelky Evy Konvalinkové, pěvecký školní klub pod vedením paní učitelky 

Ivety Hrejsemnou a Pavlíny Kopáček-Hölzlové a děti 2. stupně pod vedením paní učitelky 

Šahiry Al MIdani.  

Děti nacvičily vánoční písně a koledy. 

Vystoupení se jim vydařilo a děti z okolních 

mateřských škol i ostatní spolužáci školy ocenili 

jejich výkon velkým potleskem.  

Adventně laděný koncert byl uspořádán ve 

prospěch psího útulku v Kolíně. Děti přinesly 

značné množství psích pamlsků a potravin. Byla 

vybrána částka 9 732,- Kč.  

Všechny dary jsme předali paní Alici Vlkové, 

která je využije ve prospěch opuštěných pejsků. 
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Vánoční besídka v 1.C  

V úterý jsme přivítali v naší třídě maminky, tatínky, sourozence a další rodinné příslušníky na 

naší první vánoční besídce. Měli jsme pro ně připravená různá vystoupení jako písničky, 

hádanky, kouzla, básničky, ale mimo jiné i dvě pohádky a taneční vystoupení. Děkujeme 

rodičům za přípravu výborného vánočního cukroví a dalšího pohoštění. Besídka se opravdu 

povedla, děti si to náramně užily a já děkuji rodičům za ocenění a poděkování za naší práci. 

Hana Pospíšilová  

Vánoční zpívání v kostele sv. Bartoloměje  

Je čas adventní a předvánoční 

atmosféra nás jako 

každoročně přivedla na 

tradiční zpívání do kostela sv. 

Bartoloměje. Pilně jsme 

všichni trénovali, nacvičovali 

a čtvrtek 14. prosinec se stal 

dnem našeho velkého 

vystoupení. Mezi některými 

panovala trochu tréma, ale 

dobrá nálada a pohoda nám 

pomohla ji překonat. Nejdříve 

vystoupily děti z 2. C pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Konvalinkové, které zazpívaly své 

dvě písničky. Po nich nastoupil náš mladší pěvecký sbor 1. stupně pod vedením učitelek paní 

Mgr. Pavlíny Kopáček-Hölzlové a Mgr. Ivety Hrejsemnou, která tento sbor doprovodila na 

varhany. Jejich temperamentní vystoupení veselých písní rozproudilo publikum a vykouzlilo 

úsměv na tváři návštěvníkům všech věkových kategorií. A že jich letos bylo opravdu hodně. 

Několik společných písní pak pozvalo na pódium starší pěvecký sbor 2. stupně, který vede 

paní učitelka Mgr. Al Midani Šahira. Jejich pásmo komornějších a tradičních koled zase 

ohřálo u srdce. Koncert zakončila žákyně 9. třídy Martina Brhlíková svým nádherným sólem. 

Všichni naši účinkující si své vystoupení náramně užili a udělali vše proto, aby se zpívání 

líbilo. Krásnými tóny vánočních písní jsme si připomněli, jak je důležité se na chvíli zastavit a 

zamyslet se nad nejkrásnějšími svátky v 

roce.                                                                                                                 

Marcipánové tvoření na Karlštejně žáků V. A a C  

V pondělí 11. 12. 2017 vyrazily už tradičně naše třídy na 

společnou exkurzi. Tentokrát se cílem naší cesty stal Karlštejn. 

Nejdříve jsme zavítali do Muzea betlémů na prohlídku těchto 

skvostů. Byly všechny úžasné, ať už vyrobené ze dřeva, skla 

nebo perníku. Nejvíce nás oslovil obrovský královský betlém. 

Dozvěděli jsme se opět hodně nových informací, především, že 

https://www.obrazky.cz/?q=karl%C5%A1tejn&fulltext&mm=2#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=karl%C5%A1tejn&utm_content=obrazky&id=bb9dd2ba25909e4b
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nejmladší betlém byl vyroben před 90 lety, 

tomu nejstaršímu je už 300 let. Nakoupili 

jsme si drobné upomínkové předměty a 

netrpělivě očekávali výrobu marcipánu. Naše 

tvoření bylo super, vymodelovali jsme si z 

marcipánové hmoty mnoho postaviček, 

zvířátek, ornamentů, kytiček, ale také 

hamburgerů a dalších zajímavých výrobků, 

dokonce i tank.  Užili jsme si u toho hodně 

legrace a někteří z nás měli velký problém, 

aby své výrobky hned nesnědli, protože 

marcipán byl výborný. Pak jsme se vydali do Muzea voskových figurín a ani kopec, který 

jsme museli zdolat, nás neodradil. I tady na nás čekal úžasný zážitek. Po shlédnutí dokumentu 

v kaleidoskopickém kině jsme zavítali k figurínám, které nás úplně ohromily. Středověcí 

řemeslníci, středověké vězení i mnoho historických postav a státníků, o kterých jsme se učili, 

nás provedli muzeem. Nejvíce nás zaujal Karel IV., Rudolf II., Jiří z Poděbrad, Marie Terezie, 

František Josef I., T. G. Masaryk, Božena Němcová, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, 

Praotec Čech. Opět jsme nakoupili upomínkové předměty a vyrazili dolů k autobusu. Prožili 

jsme další super den, který pro nás třídní paní učitelky, P. Kopáček Hölzlová a M. Pešlová, 

připravily. Děkujeme nejen jim, ale panu řidičovi, za bezpečný odvoz. Kluci a holky z V. A a 

V. C.  

Exkurze na Karlštejn – IV. C a V. B 

Odjezd na exkurzi byl v půl osmé ráno od školy. Jeli 

jsme autobusem na Karlštejn. Cesta trvala dvě hodiny, 

ale s Tomem Dostalem to uběhlo rychle. Dojeli jsme 

kolem půl desáté a šli jsme do největšího Muzea 

betlémů v České republice. Paní, která nás tam 

prováděla, říkala, že nejstaršímu betlému je kolem 250 

let. Některé betlémy byly dělané ze dřeva, vosku, 

cukru nebo chleba. Potom asi v deset hodin jsme šli do Muzea voskových figurín z dávné 

historie přímo pod hradem Karlštejnem. Viděli jsme zde životy řemeslníků, hrnčířů, 

zbrojnošů, ale i krysaře. Také jsme viděli vězení, Bílou paní a kata. 

Mezi panovníky tam byl Karel IV., s ním i jeho čtyři ženy, Rudolf II., 

Marie Terezie a náš první prezident T. G. Masaryk. Dále jsem tam 

viděl hudební skladatele Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu. 

Nakonec jsme se šli kouknout na obří kouli, ale ve skutečnosti to 

bylo plátno, na kterém se promítaly obrázky a odráželo se to od 

zrcadel. Poté jsme měli rozchod. Cesta zpět se mi zdála kratší, 

protože už jsem se těšil domů. Exkurzet se mi moc líbila, nejvíce mě 

zaujaly voskové figuríny, které vypadaly jako živé.    

https://www.obrazky.cz/?q=muzeum voskov%C3%BDch figur%C3%ADn karl%C5%A1tejn&fulltext&mm=2#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=muzeum%20voskov%C3%BDch%20figur%C3%ADn%20karl%C5%A1tejn&utm_content=obrazky&id=36117b85f522c1af
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Já jsem seděla s Míšou Pošíkovou. Cesta byla dlouhá dvě hodiny, ale bez komplikací. 

V muzeu betlémů – to byla nádhera - byly tam pohyblivé perníkové a malované betlémy. To 

jsme ale netušili, co nás čeká dál. Šli jsme se totiž podívat na největší pohyblivý betlém v 

České republice. Byli tam známé osobnosti jako: Karel IV., T.G.M, a mnoho dalších. A 

samozřejmě i Ježíšek. Do toho se ze dveří ozýval vypravěčův hlas. Samozřejmě se to 

nemohlo obejít bez fotek. Všichni jsme si fotili a natáčeli. Když jsme z královského betléma 

dostali na chodbu, tak nám paní průvodkyně řekla legendu o Bílé paní, a že se za ní půjdeme 

podívat. Trošku jsme se báli, co na nás vyskočí, ale nemuseli jsme se bát. Bílá paní byla totiž 

zavřená v "hladomorně". Vedle od Bílé paní byla další místnost s dřevěným betlémem a vedle 

betléma se nacházela památeční kniha, do které se zapsalo pár dětí jako já. Když jsme vyšli 

z muzea, vyskočily na nás krámky se suvenýry. Ale na nás už čekalo muzeum voskových 

figurýn. Sice jsme museli vyjít kopec, ale stálo to za to. Vevnitř jsme se rozdělily do dvou 

skupin. První skupina šla na kaleidoskopický film a druhá se šla podívat na voskové figurýny. 

Byli tam řemeslníci, kteří dělali svá řemesla, katové a vězni a známé osobnosti. Když jsme 

vyšli, skupinky se střídaly, takže jsme šli na film. Bylo to zajímavé. Sice se strašidelnou 

hudbou, ale zajímavé. Když jsme odcházeli, měli jsme úsměv na tvářích. Před areálem jsme 

se nasvačili a poté jsme měli rozchod. Moc jsme si to užili a nakonec jsme si koupili takzvaná 

štěstíčka.  

Kulturní zážitek 

Třídy V. A a V. C se společně vypravily do Prahy na muzikál „Alenka v kraji zázraků“. 

Přestože jsme vyjeli hodně 

včas, dopravní situace nám 

připravila nemalé nervy a 

obavy, že začátek představení 

nestihneme. Paní učitelka 

zavolala do divadla Hybernia, 

omluvila se a organizátoři jí 

slíbili, že posunou zahájení 

muzikálu o 15 minut. Tak se i 

stalo. S vyplazeným jazykem 

jsme doběhli do divadla, 

usedli a představení začalo. 

Na náš dramatický začátek a 

sprint na 200 m ve společenském oblečení, jsme okamžitě zapomněli. Příběh Alenky nás 

natolik vtáhl do děje, že jsme ani nedutali a rázem se ocitli v kraji plném pohádkových 

postaviček. Kloboučník, Zajíc Březňák, Houseňák, Valibuk, Bílý a Černý rytíř, humorná 

dvojčata, zlá Srdcová královna, laskavá Bílá královna, Černá královna, Bílý králík, a hlavní 

hrdinka příběhu Alenka. Ti všichni nám připravili neskutečný kulturní zážitek a vykouzlili v 

našich tvářích obrovské emoce. Radost, lítost, smutek, ale i štěstí a smích nám přinesl příběh, 

který je inspirován geniálním dílem anglického spisovatele Lewise Carrolla, který již třetí 

století fascinuje nejen malé čtenáře, ale i dospělé.   
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Ideální Vánoce – moje představa  

 

Moje vysněné Vánoce si představuji tak, že se sejde celá rodina a společně povečeříme 

u velkého oválného stolu s velkým výběrem jídla a pití. Až dovečeříme, roztáhneme 

„kouzelnou pohovku“ a společně si uvaříme horkou čokoládu a společně si na 

pohovku sedneme, zapneme si pohádky a povídáme si. Povídáme si o budoucnosti, jak 

to nakonec skončí a o tom, co asi dostaneme za dárky. Nakonec si sedneme ke 

stromečku a společně si rozdáme dárky a slovy vyjadřujeme svoji nadšenost z dárků. 

Všichni jsme spokojeni a jdeme zpátky na pohovku. Zrovna dávají mojí oblíbenou 

pohádku: Nejkrásnější hádanka. Všichni se společně usadíme a můžeme se dívat. Jsme 

okouzleni tím, co dokázalo pár lidí - aneb kouzlo kamery a režie.  O pět minut později 

se všichni sejdeme venku a společně plníme vánoční zvyky: házení střevícem, lití 

olova, lodičky, půlení jablka a mnoho dalších. Poté se vracíme do domu a pleteme 

dečku štěstí. Vyrábíme další vánoční ozdoby a dekorace. Nakonec si řekneme, co jsme 

si přáli a jestli jsme to dostali. Já dostala vše - až na jedno přání, které už nejde splnit - 

mou zesnulou babičku, která zemřela 2 dny před vánoci. A toto je má představa 

Vánoc. Tak se mi to tak líbí. Kateřina Křížová, 5.B  

Já si Vánoce představuji tak, že s rodinou odjedeme na hory. Jsme tam 

přes vánoční svátky. Všude mnoho sněhu a čerstvý vzduch. 

Zvyky bych dodržovala tak, jak je dodržujeme. Na začátku adventu 

vyrábíme věnec a každou adventní neděli zapálíme jednu svíčku.  Asi 

týden před Vánoci kupujeme vánoční stromek a 23. prosince večer ho 

ozdobíme. Také stavíme betlém, který jsme si sami vyrobili. Ráno na 

Štědrý den se díváme na pohádky, poté připravujme na oběd. Máme vinnou klobásu. Po 

obědě si pouštíme koledy a jíme cukroví. Před štědrovečerní večeří pouštíme lodičky a 

dáváme si pod talíř šupinky. K večeři je bramborový salát a kapr (v mém případě spíš řízek). 

☺ Po večeři jdeme na procházku. Teprve až vidíme, že se rozsvítil stromeček, jdeme nahoru. 

Než si rozbalíme dárky, tak já zahraji na flétnu koledy a ostatní k tomu zpívají. Rozbalíme si 

dárky a trochu si s nimi pohrajeme. Pak se díváme na  štědrovečerní pohádku. Vánoce jsou 

nejkrásnější svátky v roce. Michaela Kinclová, 5.B 

 

Moje ideální Vánoce by byly, kdybych se ráno probudil, vykouknul z okna ven a byly by 

zasněžené ulice, domy a trávníky. Hned bych se šel umýt, obléknout a nasnídat. Poté bych se 

šel ven koulovat s rodiči a Barčou a stavět sněhuláka. Už od rána bych se těšil až přijdou 

hosté. Rád bych, aby u nás byly všechny babičky a dědečkové, prababičky a pradědeček, tety 

a strejdové a sestřenice, protože bratrance žádné nemám. Po jejich příchodu bychom zasedli 

k vyzdobenému vánočnímu stolu. Po jídle bychom šli do předsíně, abychom se teple oblékli. 

Po obléknutí bychom šli ven prskat prskavky. Venku bychom také poslouchali až zazvoní 

vánoční zvoneček. Po zazvonění bychom v plně vánoční náladě vstoupili do obývacího 

pokoje, kde bychom viděli spoustu dárečků. Zazpívali bychom si vánoční koledy. 

Potom by přišlo na řadu rozdávání dárečků. Po rozdání bychom si je začali rozbalovat. 

Koukli bychom se společně na nějaký pěkný film a já bych si během toho filmu hrál 

s novými hračkami. Nejraději bych, aby Štědrý večer nikdy neskončil. Vojta Slavík, 5.B  

http://www.vesele-vanoce.wbs.cz/Vanocni-omalovanky.html
http://www.vesele-vanoce.wbs.cz/Vanocni-omalovanky.html
http://www.predskolaci.cz/zima-a-vanoce/8225
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Novoroční zvyky a tradice 

 

K Novému roku se vázalo mnoho pověr. Byl to svým způsobem významný den a proto 

nemohl uniknout zvýšené pozornosti. Vždyť přece každý by chtěl doufat, že může ten příští, 

nový rok nějak pozitivně ovlinit ve svůj prospěch. A není na tom ani nic špatného. 

Takovou hlavní pověrou bylo to, že co se tento den udělá, bude mít vliv na celý rok příští. 

- Bylo radno se vystříhati hádek a mrzutostí, aby neměl člověk po celý rok peklo. 

- Ten, kdo se oblékl do nového, byl zbylé dny v roce nový celý. 

- Někde se pekla vánočka, která měla v sobě zapečené hrachové zrnko. Tato vánočka se 

načínala na Nový rok a kdo ve svém kousku našel hrášek, ten byl příští rok dítětem štěstěny. 

Dnes můžeme zapéct hrášek do novoročního dortu či moučníku. 

- Na Nový rok si nesmíte půjčovat peníze, znamenalo by to nedostatek peněz po celý příští 

rok. 

- Gurmány bude možná zajímat, co se na Nový rok objevilo na jídelním stole. Pro ně máme 

jednu radu. Ať si nechají předložit na talíř k Novoročnímu obědu prasečí rypáček. Malé prase 

je totiž symbolem štěstí. Dobrá je také vařená čočka. Ta plní přání, mít u sebe peníze po celý 

rok. 

- Pokud vás nenadchl prasečí rypáček ani čočka, pak vězte, že byste měli volit jídlo, kde je co 

nejvíce malých částeček - luštěnina, rýže, tarhoňa, kroupy, na kousíčky nakrájená zelenina, 

nebo maso - protože čím více kousíčků budete mít na Novoročním obědovém talíři, tím více 

budete mít v novém roce peněz. 

- Rozhodně však bychom na Nový rok neměli jíst žádného ptáka. Například slepici, kachnu či 

kuře. Prý by nám štěstí uletělo z domu. 

- A samozřejmě je třeba na Nový rok věštit. Nejčastěji se tahala "štěstíčka" zabalená do 

kousků papíru nebo látky z pytlíčku. Kdo si vytáhl jablíčko - tomu bylo slibováno zdraví, kdo 

si vytáhl uhlí, byl ohrožen nemocí, kdo bramboru - znamenalo to chudé jídlo a kdo buchtu, 

znamenalo to dostatek. Dnes stačí napsat jednotlivé věštbičky na papírek, ten složit a nechat 

rodinu či přátele losovat. 

 

 

 

 

Krásný a úspěšný nový rok 2018 všem našim čtenářům 

přeje  

redakční rada žáků a učitelů 1. stupně 

 


