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ADVENTNI SETKANI 
 

Kačka Drechslerová, 7.C, Anička Klimtová, 5.B 

fotky: Petr Souček, 7.C, Lenka Khýrová, Tereza Knapová 

Adventní setkání se konalo 7. 12. Děti z druhého stupně zde prodávaly občerstvení, některé 5. 
třídy také měly své stoly s občerstvením. Žáci z 1., 2., 3. a 4. ročníku se postarali o program, který 
se všem rodičům moc líbil. Některé rodiče si stěžovali na špatné ozvučení, ale jinak se jim to moc 
líbilo. Na jevišti také vystupoval sbor paní učitelky Jiskrové, který krásně zpíval. 

Za přípravy celá škola děkuje panu učiteli Tiboru Roznyóovi, paní učitelce Naďové a osmým 
ročníkům, kteří vše pomohli naplánovat. První adventní setkání se nám moc líbilo. 

 

Rychlé rozhovory s vystupujícími žáčky: 

1. Měl jsi trému? 
* Ani ne, ale styděl jsem se před rodinou. 
* Jo. 

* Ne. 

2. Uměl jsi svůj text? 
* Ano, ale při zpěvu mi ujel hlas, naštěstí to nikdo neslyšel. 
* Jo, uměl, ale bylo těžké se ho naučit. 
* Jo, uměl. 

3. Spadla ti vločka do oka? ☺ 
* Ne, nesněžilo. 
* Nesněžilo, ale měl jsem nudli. 
* … 

4. Zkazil jsi něco, např. tanec? 
* Jo, omylem jsem udělal otočku navíc. 
* Ne. 
* Ne, naštěstí. 

  



  

Na setkání bylo ke koupení 
hlavně jídlo. Tyto muffiny 

měla konkrétně 5.B. 

Letos poprvé měl svůj 
stánek také žákovský 
parlament. V něm jste si 
mohli zakoupit odznáčky na 
podporu Fondu Sidus. 

Velké množství zúčastněných si 
stěžovalo na špatné ozvučení 
celé akce (reproduktory byly ve 
sborovně). 

Tradičně při organizaci akce 
pomáhaly osmé ročníky. 

popisy fotek: Vojta Mareš, 7.C 



10 nejlepších vánočních trhů v Evropě 

Petr Souček, 7.C 

1) Řím 
Nejhezčí vánoční trhy v Evropě jsou letos v Římě. Ochutnáte tradiční Italskou bábovku, nebo 
nugát Torronte. 
 
2) Krakow 
Můžete ochutnat tradiční punč, bramborové placky, nebo také zdejší specialitu klobásy! 
 
3) Salzburg 
Přijeďte se podívat na vánoční trhy k našim jižním sousedům, 
a to do Rakouska. Určitě nezapomeňte na pravidelný průvod 
čertů – Krampusáků.  
 
4) Budapešť 
Ochutnáte pravou medovinu, nebo pečené kaštany. 
 
5) Norimberk 
Tradiční vánoční trhy jsou i v Norimberku… Budete moci ochotna tradiční norimberské klobásy, 
nebo třeba horký vaječný punč. 
 
6) Wroclaw 
Přijeďte se podívat na světélky rozzářenou Wroclaw, ve které budete moci ochutnat pečeného 
pstruha, prejt, nebo bramborovou placku ☺ 
 
7) Brusel 
„Hlavní město“ město Evropské unie se pyšní vánočními trhy s jedním z největších stromečků v 
Evropě. Ochutnáte zdejší speciality, jako např. belgickou čokoládu, rodiče asi nevynechají zdejší 
vyhlášené pivo. 
 
8) Drážďany 
Asi nejvíce navštěvované Vánoční trhy českými turisty. Ochutnáte drážďanskou štolu, nebo 
dětský punč, rodiče si mohou dát tradiční svařák. ☺ 
 
9) Londýn 
Vánoční trhy na Trafalgarském náměstí, jsou nejlepší v celém Londýně. Naleznete zde nespočet 
stánků a obrovský vánoční strom. ☺ 
 
10) Vídeň 
Trhy u Vídeňské radnice jsou zařazeny do 
nejlepších vánočních trhů v Evropě, já se ani 
nedivím, sám jsem je navštívil… Můžete si tu 
koupit: vánoční ozdoby, cukroví, vánoční punč, 
který dostanete do krásných hrníčků, které si 

můžete odnést domů. ☺ Až dojíte, 
můžete si půjčit brusle a jít bruslit 
na zdejší kluziště, hned vedle tržiště! 
  

Hrneček, který dostanete ve Vídni 



NA CO SI DÁT POZOR
při štědrovečerní večeři, při 
vánočních dárků a vůbec celkově
o vánočních prázdninách?
 

 

Anketa: Co si žáci přejí pod stromeček?

Žáci 7.C:     

kniha 4×     
spoďáry Calvin Klein 3×   
notebook 3×     
skejt 3×     
taška 3×     
mobil 2×     
reprák 2×     
zrcadlovka 1× 

POZOR 
při štědrovečerní večeři, při rozbalování 

vůbec celkově 
vánočních prázdninách? 

si žáci přejí pod stromeček?

   Další žáci školy: 

   kniha 6× 
   panenka 5× 
   peníze 4× 
   notebook 3× 
   mobil 2×  
   telka 1× 
   postel 1× 

 

si žáci přejí pod stromeček? 
Kačka Drechslerová, 7.C 

 



  

Vojta Mareš, 7.C 



Mírovo hudební okénko
Míra Bartuněk, 6.C 

Blíží se Vánoce. A proč si neposlechnout něco s v

1. Lindsey Stirling - Carol Of The Bells

2. Gwen Stefani - You Make It Feel Like Christmas

3. Band Aid - Do They Know It‘s Christmas

4. Lindsey Stirling – You‘re A Mean One, Mr. Grinch

5. Chris Rea - Driving Home For Christmas

6. Lindsey Stirling - Dance Of Sugar Plum Fairy

7. Gwen Stefani - Santa Baby 

8. Lindsey Stirling - Christmas C‘mon

9. Sia Furler - Candy Cane Lane 

10. Hanson - Finally It‘s Christmas 

 

MIKULÁŠ A ČERTI 

Přinášíme několik různých názorů

* Mně se moc nelíbili „andílci“. Měli chlupatý nohy. 
* Jeden čert mi dal facku uhlím.
* Paní učitelka: „V porovnání s 
* Vůbec jsme neviděli Mikuláše. To beru jako velký mínus.
* Čerti se mezi sebou rvali a byli sprostí.
* Jednoho kluka vzali do pytle a za nohy a on jim vypadnul 
a spadl na hlavu. Učitelka k němu běžela a hned se ptala, 
jestli mu něco není. 
* Mně se líbilo, že přerušili hodinu. 
* Viděla jsem to po nich na záchodech a nechtěla bych
* Jednoho spolužáka odtáhli na řetězu na chodbu a vypadalo to, že ho uškrtí.
* Paní učitelka je musela vyhazovat, protože se chovali fakt hrozně.
* Paní učitelka: „Některé žáky nutili nahlas zpívat, přisprostle na ně pořvávali a
třískali o lavice.“ 
* Pan učitel: „Většina se chovala dost 
to celé mělo vypadat jinak.“ 

 
Tak co, deváťáci, nechtělo by se to nad některými věcmi zamyslet?

  

Mírovo hudební okénko… 

A proč si neposlechnout něco s vánočním tématem  :D 

Carol Of The Bells 

Make It Feel Like Christmas 

Do They Know It‘s Christmas 

You‘re A Mean One, Mr. Grinch 

Driving Home For Christmas 

Dance Of Sugar Plum Fairy  

Christmas C‘mon 

 

ČERTI VE ŠKOLE 

Přinášíme několik různých názorů na letošní návštěvy Mikuláše, čertů a

* Mně se moc nelíbili „andílci“. Měli chlupatý nohy. ☺ 
* Jeden čert mi dal facku uhlím. 

 loňským rokem se mi líbili víc. Ti loňští jen tak stáli.“
* Vůbec jsme neviděli Mikuláše. To beru jako velký mínus. 

ou rvali a byli sprostí. 
* Jednoho kluka vzali do pytle a za nohy a on jim vypadnul 

němu běžela a hned se ptala, 

* Mně se líbilo, že přerušili hodinu. ☺ 
* Viděla jsem to po nich na záchodech a nechtěla bych to po nich uklízet.
* Jednoho spolužáka odtáhli na řetězu na chodbu a vypadalo to, že ho uškrtí.
* Paní učitelka je musela vyhazovat, protože se chovali fakt hrozně. 
* Paní učitelka: „Některé žáky nutili nahlas zpívat, přisprostle na ně pořvávali a

* Pan učitel: „Většina se chovala dost zpruzeně a Mikuláš přišel až na konci. Podle mě by 

Tak co, deváťáci, nechtělo by se to nad některými věcmi zamyslet?

 

ošní návštěvy Mikuláše, čertů a andělů ve třídách.  

loňským rokem se mi líbili víc. Ti loňští jen tak stáli.“ 

to po nich uklízet. 
* Jednoho spolužáka odtáhli na řetězu na chodbu a vypadalo to, že ho uškrtí. 

* Paní učitelka: „Některé žáky nutili nahlas zpívat, přisprostle na ně pořvávali a řetězem 

a Mikuláš přišel až na konci. Podle mě by 

Tak co, deváťáci, nechtělo by se to nad některými věcmi zamyslet? 



Vánoční navazovaná vyprávění naší redakce 
Dva příběhy: 1) Humorný vánoční příběh 
   2) Příběh, ve kterém se podařilo zachránit situaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdají se vám příběhy trochu nesmyslné? ☺ 

Nezapomeňte, že navazované vyprávění píšou všichni postupně a každý další spisovatel vidí jen 
poslední řádek toho, co napsal jeho předchůdce… 

Skoro všichni členové rodiny očekávali 
nadcházející Vánoce trochu s obavami. 
Děda vzdychal, že zase dostane 
papuče – vždyť mu skříň už skoro 
nešla zavřít… | No a proto papuče 
vzal a odnesl do kuchyně. Byla úplně 
vytopená kvůli vaření těstovin. 
Těstoviny ale byly super. | Vánoce 
byly v plném proudu. | Zítra měl být 
Štědrý den, ale Ondrášek neměl dárek 
pro BFF. | BFF na něj byla naštvaná. 
Všechny dárky pro něj roztrhala a 
hodila do popelnice. | A proto jsem 
zpanikařil. | Byl jsem velmi nervózní. 
Už už tam spadly, naštěstí přiletěl 
Superkrysák Tutů. | Ale ten rychle 
odletěl, protože ho vystrašily zvuky, 
které vydávala… | Lenka Khýrová! 
Protože volala Míru na oběd. 

Patrik se jako každý rok těšil na školní 
adventní trhy. Sice se mu nelíbilo, jak se 
jeho spolužáci vnucovali rodičům 
a návštěvníkům, ale atmosféra byla podle 
Patrika krásná. | Patrik si myslel, že rodiče 
jsou nadšeni, utratili tam 1000 Kč, byli 
naštvaní. | Poněvadž investoval do 
společností, které mají ty vyskakovací 
reklamy, které jsou na nelegálních 
stránkách. | A proto jsem se rozhodl 
udělat správnou věc. | Šel jsem se podívat, 
jestli nepotřebuje Vojta pomoct. | Ale Vojta 
byl úplně v pořádku, protože ho Oliver 
s Kačkou utěšovali a hladili ho po tváři. | 
Najednou ho tvář začala štípat. Uvědomil 
si, že má na tváři švába, | kterého sní a tím 
zachrání situaci.  | Ale šváb chutnal jako 
stará bačkora, takže ho nakonec vyplivl 
a strčil do rukávu. :-O 

VESELÉ 

VÁNOCE! 



CUKROVÍ
Ptali jsme se dětí i učitelů ze školy, které cukroví jim nejvíc chutná:

linecký 13 × 
plněné košíčky 2 × 
hnízda 6 × 
vanilkové rohlíčky 23 × 
pusinky 5 × 
kokosky 6 ×  
perníčky 7 × 
všechno 18 × 
 

 

PARLAMENT 

6. 12. proběhlo jednání žákovského parlamentu. Tentokrát jsme řešili 

náramků odznáčky, a to v 

  

CUKROVÍ    

Ptali jsme se dětí i učitelů ze školy, které cukroví jim nejvíc chutná:  

 

12. proběhlo jednání žákovského parlamentu. Tentokrát jsme řešili 

žákovskou službu na chodbách, kterou 

parlament rozjel už v na začátku listopadu 

letošního roku. Dále jsme řešili

na stánku žákovského parlamentu na 

adventním setkání, kde jsme

odznáčky od Fondu Sidus. 

budou k zakoupení v některém dnu v

od 18. 12. až do 24.12. Cena jednoho 

odznáčku je 35 korun. Tento rok byly místo 

 podmořském stylu.  
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Kačka Drechslerová, 7.C 

Oliver Parikrupa, 7.C 
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MODERNÍ POHÁDKY z 6.B 
 

Červená karkulka – Matěj Zápotocký 

 Žila jednou jedna Červená karkulka, která měla všechno červené – lambo, 
iphone, vilu a vycvičeného vlka v červeném oblečku. Jenomže naproti ní žila 
Dominika Myslivcová a Pepa Myslivec v tmavém zastaralém domečku. Měli s Karkulkou vždy 
špatné úmysly, např. vynášeli odpadky k ní na zahradu, listí zametali k její straně ulice atd. 
 Naštěstí měla Karkulka Batbabku, která sousedy vždy vyhnala svým temným babkoletem. 
 Jednou si však Myslivcovi usmysleli něco záludnějšího. Navedli vlka, aby Karkulku opil 42 
vodkou. To se mu povedlo, díky tomu mohli projít do její vily a nakrást, co se jim zachce. 
Karkulka se tak kroutila, že spadla na batbutton a přivolala tak Batbabku. 
 Batbabka vtrhla do dveří a zvolala: „Amigo bambíno!“ Rázem byli oba na zemi s rohem na 
čele. Karkulka se vzpamatovala a babičce poděkovala. Za odměnu dala babičce víno, párky a vlka 
v čivavím oblečku, aby ho vychovala. Na sousedy zavolaly policii a kungpao. Zazvonil iphone 
a pohádky byl konec. 

 
O obrovi, který se vešel do muchomůrky – Anika Soukupová 
 V malé vesničce na konci světa žili obři. Jeden z nich se jmenoval Růžový Prd. I když své 
jméno neměl podle představ, rozhodl se, že bude všem pomáhat. 

Jednoho dne, když potřeboval jet na logopedii, se mu porouchala koloběžka. Ptá se 
největšího obra: „Obře, obře, ty hodný pěšáčku, pomoz mi opravit mou koloběžku.“ Obr však na 
to řekl: „Zavinil sis to, tak si ji oprav sám.“ 

Růžový Prd se dal do práce. Už pracoval tři hodiny, ale koloběžku ne a ne spravit. Rozhodl 
se, že půjde pěšky. Šel, přešel už několik moří, hor a řek, ale po logopedii jako by se slehla zem. 
Jenom jednoho živáčka potkal – byla to žirafa. A ptá se jí: „Nevíš, kde je logopedie?“ 

„Ano, vím a povím – půjdeš pořád rovně, pak se dáš doleva a zase pořád rovně. Narazíš na 
muchomůrku a v ní je logopedie.“ 

„Děkuji,“ řekl Prd. Přišel k muchomůrce a zaklepal. Otevřel mu vlk a řekl: „Dobrý den, 
jmenuji se doktor Lyba, vítám vás na první hodině logopedie.“ 

Prd se zděsil: „Cože, logoped, který neumí mluvit? Ještě abych ho učil logopedii já.“ A jak 
řekl, tak se stalo. Místo toho, aby učil vlk logopedii obra, učil obr logopedii vlka. 

 
Sněhurka a sedm pajzlíků – Ondra Pacovský 
 Jednou za sedmero řekami a lesy žila jedna holka. Jmenovala se Sněhurka, protože byla 
pořád nevyspalá a vybledlá. 

 Jednou jela Sněhurka na oslavy do zapomenutého lesa a tam našla zahrádku, na 
které rostly samé mrkve. Sněhurka šla do domu u zahrady a tam bylo sedm pajzlíků, 
kteří chroustali mrkev, až jim z toho stříhaly uši, až z toho zoranžověly. 
 Sněhurka se zeptala, jestli se může přidat, že to vypadá cool. Ale Sněhurka se 

přecpala, uchroustala, až omdlela. Najednou přijel princ Trol na svém vepři. 
 Vepř Sněhurku oblízl a ta celá zoranžověla. Probrala se a zapištěla. Nakopla Trola do zadku 
a on se proměnil v obří mrkev. Tu schroupala. 
 Udělalo se jí špatně, a tak si dala šlofíčka. Po deseti letech se vzbudila a vrátila se i s oslem 
domů. Doma na ni nikdo nečekal, protože žila sama. Měla mrkev pořád v hlavě, a tak si otevřela 
Mrkvobio obchod.  



 

ČTEN
 

 

ČTENÁŘSKÝ KLUB

Zábavný klub nejlepších lidí.

S jednorožcema. 

ÁŘSKÝ KLUB 

Zábavný klub nejlepších lidí. 

V okně.  

S jednorožcema. 


