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Které kulturní a sportovní události jsme absolvovali v listopadu, prosinci a  

v 1. polovině ledna?  

Listopad 

15. 11. – Vrakbar – 3. A – Moje bezpečí 

 3. B – Moje bezpečí 

22. 11. – Vrakbar – 4. A – Prevence závislostí – alkohol a kouření 

 4. B – Prevence závislostí – alkohol a kouření 

 Olympiáda z českého jazyka – vybraní žáci 8. a 9. třídy 

28. 11. – Nebezpečí internetu – Policie České republiky – 4. A a B, 5. tř. 

29. 11. – Kyberkriminalita – Policie České republiky – 7. tř. 

 

Prosinec 

1. 12. – vánoční jarmark 

5. 12. – sv. Mikuláš –Mikuláš společně s čertem a andělem přicházel k dětem nejen do jejich 

domovů, ale zavítal i do naší školy 

13. 12. – Vrakbar – 5. tř. 

15. 12. – Školní benefice – Orlovna v Kamenici 

22. 12. – Vánoční besídky v jednotlivých třídách 

 

Které svátky oslavujeme v průběhu vánočních prázdnin? 

24. 12. – Štědrý den 

25. 12. – Boží hod (1. svátek vánoční) 

26. 12. – sv. Štěpán (2. svátek vánoční) 

31. 12. – Silvestr 

1. 1. – Nový rok 2018 

 

Leden 

14. 1. – 20. 1. – lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník 

17. 1. – divadelní představení „Kocour v botách“ pro 1. stupeň – Horácké divadlo v Jihlavě 

22. – 26. 1. – lyžařský výcvikový kurz pro 3. ročník – Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí 

23. 1. – informační odpoledne - proběhlo v jednotlivých třídách 

Dne 1. 2. obdrží žáci naší školy pololetní vysvědčení. 2. 2. jsou pololetní prázdniny!  



Výsledky sportovních a vědomostních soutěží 

 

Florbal – mladší žákyně– ve skupině skončily na 4. místě, celkově zaujaly 7. – 8. příčku  

Florbal – mladší žáci – ve skupině získali 3. místo, ve finále ale obsadili 9. – 12. místo 

Florbal – starší žákyně – ve skupině se žákyně umístily na 2. místě, celkově se umístily na 

4. – 6. místě 

Florbal – starší žáci – ve skupině se umístili na 1. místě, celkově však obsadili až  

9. – 12. místo 

 

Olympiáda v českém jazyce – vybranéžákyně 8. a 9. třídy 

Soutěžící mohli získat celkem 34 bodů, z toho 10 bodů ze slohu a z jazykové části 24 bodů.  

Celkem se soutěže zúčastnilo 7 žákyň z 9. tř. a 8 žákyň z 8. tř.  

 

Uvádíme zde výsledky tří nejlepších řešitelek olympiády, všechny jsou z 9. třídy. 

1. místo – Vendula Jirovská – 28 bodů 

2. místo – Klára Munduchová – 24 bodů 

3. místo – Jana Kittlerová – 23,5 bodů 

Z 8. třídy se nejlépe umístila Lucie Štefková, která obsadila 4. místo s 23 body. 

 

Všem vítězkám gratulujeme! 

Prvním dvěma žákyním zároveň přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které proběhne 5. 2. 

2018 v DDM v Jihlavě. 

Dne 16. 1. proběhlo okresní kolo olympiády z dějepisu, zúčastnila se jej Vendula 

Jirovskáz 9. třídy. Žákyně se umístila na 8. místě z 34 soutěžících. 

Vendule gratulujeme k pěknému výsledku! 

 

Které soutěže nás v nejbližší době čekají? 

 Požární ochrana očima dětí 

 Recitační soutěž  

 Celoškolní přírodovědná soutěž  

…..a další vědomostní či sportovní soutěže 



Halloween 

Na Halloween se vyřezávají dýně. Anglicky se takové strašidelné 

dýni říká Jack-,o-lantern, tj. Jackova lucernička. Ale proč? 

Jednou v malé vesnici bydlela rodina, ve které žil se svými rodiči 

malý kluk jménem Jack. Byl to zlý, neposlušný chlapec, který nepsal 

domácí úkoly, a dokonce mluvil sprostě. Rodiče to s ním už nevydrželi, a tak ho vzali do lesa a 

tam ho nechali.  

Jackovi byla zima a měl strach. Uvědomil si, že jeho chování není právě nejvhodnější a 

rozhodl se, že se vrátí domů a bude z něj hodný kluk. V kapse našel kus svíčky, zápalky a nožík. 

Kdyby si teď svíčku zapálil, sfoukl by ji okamžitě vítr. Takže potřeboval nějakou lucerničku. Po 

chvilce pátrání v lese našel dýni. Pomocí nožíku si ji vyřezal a dal do ní zapálenou svíčku. 

Dlouhou dobu bloudil lesem, ale nakonec se mu přece jen podařilo najít cestu domů. Rodičům 

nasliboval, jak bude hodný a ti mu uvěřili, a tak ho vzali zpět domů. 

A co s rozsvícenou vyřezanou dýní? Tu nechali před domem.  

Od té doby můžete vidět v Americe třeba právě takové dýně. Tento zvyk si postupně přebírají 

obyvatelé po celém světě. 

(Čápová, K., 7. tř.) 

 

Advent… 

je doba očekávání. Jedná se o čas, kdy se připravujeme na vánoční svátky. Jsou to čtyři týdny 

předŠtědrým dnem. S adventem se pojí adventní věnec, adventní kalendář, trhy nebo čas, kdy 

se peče cukroví. 

Advent pochází z latinského adventus, tzn.příchod.  

 Křesťané se v této době připravují na příchod Ježíše Krista.  

 Adventní čas nás má naučit veselému čekání na Štědrý den. 

 Je dobou, kdy se má vše uklidnit a měla by být vánoční pohoda, je to take doba lásky, 

většinou jsou ale lidé ve stresu. Je to velká škoda, protože by si každý měl vánoční čas 

pěkně užít!  

(Tvrdá, J., 8. tř.) 

 

 



Vánoční recepty 

Vánoční Kuba 

Suroviny 

1ks cibule 

1l vody 

250g krupky 

podle chuti sůl 

mletý černý pepř 

3 stroužky česneku 

majoránka 

1-2 hrstí houb, kmín 

 

Postup 

Krupky přebereme, nasypeme do síta a 

důkladně je propláchneme vařicí vodou.Pak 

je necháme okapat. Sušené houby 

namočíme do horké vody, dokud 

nenabobtnají. Cibuli očistíme a nakrájíme 

na drobnější kousky. V kastrolu 

rozehřejeme lžíci másla, vsypeme na něj 

cibuli a necháme ji zpěnit. Potom do pánve 

hodíme krupky, krátce je osmahneme, 

ochutíme solí, kmínem, pepřem a zalijeme 

vodou, uvedeme do varu. Zatím si scedíme 

houby, vymačkáme je a nakrájíme je na 

kousky. Na másle houby chvilku podusíme 

a přidáme je ke krupkám. Směs občas 

zamícháme, aby se krupky nepřichytily ke 

dnu a dale vaříme pod pokličkou. Když se 

veškerá voda vsákne a odpaří a krupky jsou 

měkké, přidáme do směsi utřené stroužky 

česneku, majoránku a důkladně 

promícháme.Zapékací mísu nebo pekáč 

vytřeme máslem a přeložíme do něj tuto 

směs, povrch pokapeme rozpuštěným 

máslem a v předem vyhřáté troubě necháme 

zapéct. 

 

Opilý František (Izidor) 

Těsto: 

máslo 150 g 

cukr moučka 150 g 

vejce 4 ks 

vlašské ořechy 200 g 

polohrubá mouka 70 g 

prášek do pečiva 1/2 sáčku 

tuk na vymazání formy 

pikantní zavařenina na potření 

čokoládová poleva na dokončení 

 

Krém: 

vlašské ořechy, mleté 200 g 

cukr moučka 220 g 

vanilkový cukr 1 sáček 

mléko 4 lžíce 

rum podle chuti 

vejce 3 ks 

 

Postup 

Troubu předehřejte na 180 °C. Na těsto utřete v 

míse máslo, cukr a žloutky. Vmíchejte ořechy, 

mouku promíchanou s práškem a tuhý sníh z 

bílků. Vlijte do pekáče vyloženého pečicím 

papírem, vložte do trouby a pečte asi 15 minut, 

až těsto zpevní. Plát těsta potřete zavařeninou, 

kterou troche ohřejte a protřete sítkem (bude 

vláčnější, jemnější a mnohem lépe se 

rozetře).Na krém promíchejte ořechy, 100 g 

cukru, vanilkový cukr, mléko a rum. Ve vodní 

lázni šlehejte 3 celá vejce se zbylými 120 g 

moučkového cukru do krému hustoty pudinku, 

který pak promíchejte s ořechovým základem. 

Krém rozetřete na těsto, nechte ho vychladnout, 

pak přelijte čokoládovou plevou a po 

vychladnutí rozkrájejte desert na řezy 

(Popelářová, E., 5. tř.) 

http://fresh.iprima.cz/suroviny/maslo
http://fresh.iprima.cz/suroviny/cukr
http://fresh.iprima.cz/suroviny/mouka
http://fresh.iprima.cz/suroviny/cukr
http://fresh.iprima.cz/suroviny/mleko
http://fresh.iprima.cz/suroviny/vejce
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOn8Kv4MrYAhWDy6QKHZD8BhUQjRwIBw&url=https://www.toprecepty.cz/recept/37278-vanocni-kuba-od-jirky/&psig=AOvVaw0v7qsJAxRMQ9aL4ajKmuYg&ust=1515582864185305
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy66_y4MrYAhXSGOwKHVxNBSYQjRwIBw&url=https://www.prozeny.cz/clanek/cesko-pece-cukrovi-s-prozenycz-opily-izidor-21033&psig=AOvVaw1cNjQ93JBLnC2SWsraBXk0&ust=1515582996103437


Rozsvícení vánočního stromečku v Kamenici  

Je 3. 12. a my odpočítáváme – 5, 4, 3, 2, 1 - stromeček se konečně rozsvítil! Hned poté 

všem přihlížejícím děti z místní mateřské školy zazpívaly vánoční písně a paní starostka 

pronesla několik slov.  

Na řadu přišla skupina Pazdeří, která zahrála vánoční písně a následně nám paní 

starostka ještě přednesla báseň. Nakonec jsme si všichni zazpívali koledu „Nesem vám noviny“, 

přitom nás ale doprovázela kapela. 

Celkově to bylo hezké odstartování takové vánoční nálady. Avšak co mě mrzelo, byla 

neohleduplnost lidí. Po celou dobu akce byly totiž slyšet hovory některých lidí, a to trochu 

narušovalo snahu všech zúčastněných. 

(Čápová, K., 7. tř.) 

Rozsvícení vánočního stromečku v Řehořově 

Dne 1. 12. v 18 h se rozsvítil vánoční stromeček v Řehořově. Všechny, kteří se přišli 

podívat, vítal pan místostarosta Miloš Duba. Kromě samotného rozsvícení stromečku byl 

přichystaný i bohatý program. Vánoční písně hráli a zpívali na kytary Jana Krčálová a Tomáš 

Štefka. Později se k nim přidaly i čtyři děti hrající také na kytaru – Vojta Šerý, Leoš Haičman, 

Anna Haičmanová a Ema Juchelková. Lidé si mohli zakoupit punč, čaj, dostali také i něco na 

chuť včetně malého překvapení ukrytého v oříšku. 

Na závěr se představila skupina Rockfire se svojí ohňovou show. Přihlížející mohli 

obdivovat nejen triky s ohněm, ale i jejich skvělé gymnastické kousky Celá událost skončila 

v 19 h. 

Myslím, že nebudu lhát, když řeknu, že to byl pro všechny zúčastněné nádherný a 

nezapomenutelný zážitek.  

(Šerý, V., 5. tř.) 

Vánoce u nás ve škole 

Vánoce u nás ve škole už jsou takovou naší tradicí. Vždy v pátek se nikdo neučí, naopak si 

všechny třídy předávají dárky, hrají hry a mají besídky. 

U nás v 6. třídě to vypadalo tak, že jsem 1. hodinu hráli hry, 2. hodinu jsme si dávali dárky a 

poté jsme si zkrátka užívali poslední den strávený ve škole. Jakmile skončila naše besídka, 

rozešli jsme se domů a čekali jsme na to, až přijde Štědrý den. 

Vánoční besídka se mi moc líbila!  

(Procházková, V., 6. tř.) 



Vánoční tradice 

24. 12. bývá tradicí, že se schází celá rodina na slavnostní večeři.  

Samotná večeře se skládá z rybí polévky, kapra a bramborového salátu. Ještě před 

započetím štědrovečerní hostiny u nás panují jisté zvyky a tradice, které se i naše rodina každé 

Vánoce snaží dodržovat.  

 Na stůl dává o jeden talíř více pro nečekanou návštěvu (toto platí jen, když se rodina sejde 

u stolu v lichém počtu) nebo se pod talíř umisťuje mince či kapří šupina. Kdo jednu 

z těchto věcí najde pod svým talířem, toho se budou celý rok držet peníze a hojnost. 

 Od večeře mohla vzdalovat pouze hospodyně, dokud všichni nedojedli. 

 Lití olova. To spočívá v tom, že nad plamenem se rozžhaví kousek olova, až docela roztaje. 

Připraví se nádoba s vodou a do ní se olovo opatrně vlije. Odlitek, který vznikne, věští 

dotyčnému jeho budoucnost. Kupříkladu odlitek ve tvaru hvězdy znamená úspěch a 

uznání. 

 Krájení jablka. Jablko se rozkrojí kolmo ke stopce. Pokud tvar 

vnitřní části s jádry vypadá jako pěti- nebo vícecípá hvězda, 

sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříže, pak 

někdo z přítomných těžce onemocní nebo zemře. 

 Pouštění lodiček. Připraví se lavor s vodou, několik rozpůlených vlašských ořechů a do 

prázdných polovin jejich skořápek se pomocí 

vosku připevní svíčka (ne příliš dlouhá, aby se 

skořápka nepřevrhla) a pak už svíčky jenom 

zapálíme a můžeme pouštět lodičky po vodě.  

 

A jako vyvrcholení celého Štědrého dne je tu poslední tradice, při níž se v kostele lidé sejdou 

na půlnoční mši, kde společně zpívají koledy a v kostele oslavují narození Ježíše Krista. 

(Němcová, Kr. 9.tř.) 

 



Vánoční příběhy v angličtině 

Once upon a time it was one family and they celebrated Christmas Eve. They sang 

carols, the kids played with snow on 

Christmas Holiday. The kids wished to 

get big presents – doll, ball, minicar, 

train, skies and longer holiday. When 

family finished eating delicious food, 

Santa came out of the chimney and 

gave everyone lot of big presents. 

There was love and peace among them. 

Have a nice Christmas !  

(Munduchová, K., Němcová Karolína a Kristýna, 9. tř.) 

Christmas time 

It’s a wonderful time of year. All of the family members meet together and sing carols. 

Yes, we’re talking about Christmas, specially about Christmas Eve.  

Once upon a time, on Christmas holiday, my mother was packing all the presents for us, 

when suddenly she was interrupted by my younger brother. She hid the presents, locked the 

door of the bedroom and went to help him. Then she came beck and was continuing packing. 

My father was preparing the food for the Christmas Eve but then 

he decided to watch the football match on TV while the turkey 

is in the oven. But father forgot to check it so it got burnt. But 

the family didn’t mind it very much. Christmas is a time of love, 

kid’s wishes and snow all around. So enjoy it!  

(Jirovská, V., Kittlerová, J., 9. tř.) 

 

Zkoušíme pokusy 

 

Zmizení mince 

- Potřeby – mince, sklenice, lahev s vodou 

- Postup – položte na stůl minci a na ni postavte sklenici. Přes její dno je mince stále 

vidět. Nyní do sklenice nalijte z lahve vodu. Mince před vašima očima zmizí. Je to 

způsobeno tím, že se světlo ve vodě nešíří rovně, ale směr paprsků je zalomený. Mince 

je totiž stále na svém místě pod sklenicí. 



Zábavný test 

1. Pastýř má 15 ovcí. Všechny mu sežerou vlci, až na 6. Kolik ovcí mu zbylo? 

2. Kolik měsíců v roce má 28 dní? 

3. Mezi dřívějším SSSR a Maďarskem se zřítilo letadlo. Kde pochovají ty, co přežili? 

4. Kolik zvířat přivedl Mojžíš s sebou na archu? 

5. Na drátě sedí deset vrabců. Vystřelí na ně myslivec a jednoho z nich trefí. Kolik vrabců 

zůstane na drátě? 

6. V běžeckém závodě předběhne závodník třetího v pořadí. Kolikátý bude?  

7. Tři kočky žerou tři myši tři minuty. Jak dlouho žere sto koček sto myší? 

8. Jaké přísloví popisuje tato věta? Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana 

A k občanu B je občan B povinen uskutečnit přesun po stejné dráze v opačném směru 

k občanu A, avšak s použitím žitného pečiva.  

9. Máš zapalovač a jsi v tmavé místnosti, kde je svíčka, olejová lampa a krb. Kterou věc 

použiješ jako první? 

10. Na fotce vidíš jediného syna svého dědečka s jeho jedinou sestrou. Koho na fotce vidíš? 

(Jirovská, V., 9. tř.) 

Křížovka 

1. ostrý předmět 

2. fáze měsíce 

3. protiklad zavinutý 

4. protiklad starý 

 

5. nářadí na zahradu 

6. jméno hokejisty Jágra 

7. od pondělí do pátku chodíme do… 

(Konečný, L., 6. tř.) 

Nakreslete jedním tahem   

 

 

 

(Čápová, K., 7. tř.) 



Byli jsme na horách 

Vše to začalo 14. ledna. Všichni jsme se sešli v 9 hodin u školy a vyjeli jsme. Cestou 

jsme zastavili u benzinové pumpy, samozřejmě kvůli toaletám, ale někteří si třeba koupili také 

kávu nebo snídani. 

Kolem poledne jsme přijeli na chatu Lucka v Malé Morávce v Jeseníkách. Jakmile jsme 

přijeli, rozdělili jsme se do skupin kvůli ubytování v pokojích.  

Moc dlouho jsme na pokojích nemeškali, rychle jsme se oblékli do lyžařského oblečení 

a vyrazili jsme na sjezdovku Myšák. Takto to fungovalo tři dny, až na středu, to jsme jeli na 

Karlov. Další den se jelo opět na Myšák a okolo dvanácté  jsme se vrátili na chatu, najedli se a 

vyrazili na bazén. Tam si to všichni užili, i ti, kteří vůbec neplavali v bazénu. Dokonce bych 

řekl, že se nejvíce pobavila skupinka o 12 lidech, mezi kterými jsem byl i já. My jsme se naložili 

do vířivky, což bylo naprosto báječné. Vše ale trvá jen chvíli a i my jsme museli nakonec odejít, 

což byla velká škoda.  

V pátek jsme zase lyžovali na sjezdovce Myšák a večer jsme šli dokonce na pizzu. V 

sobotu jsme se bohužel museli rozloučit s ubytováním a vyrazit zpět k domovu.  

Všem se to velice líbilo.   

(Souček, T., 8. tř.) 

Popis chaty LUCKA 

Když jezdíme na hory, pravidelně bydlíme na chatě Lucka v Malé Morávce. Pokoje jsou 

po třech nebo čtyřech osobách. Dva pokoje jsou větší a jsou dvoulůžkové. Pokoje pro čtyři 

osoby mají jedno dvoulůžko a dvoupatrovou postel, pokoj po třech má jedno dvoulůžko plus 

jednu postel. Některé pokoje mají  balkony i sušák. Dole je jídelna a kuchyně. Koupelnu má 

každý pokoj zvlášť. 

Podle mého pocitu jsou hory nejlepší věc na základce, učitelé vždy pro nás mají přichystaný 

program se zábavou. Takže se nikdy nemůžeme na horách ani chviličku nudit. 

(Prokopová, L., 8. tř.) 

 



Správné odpovědi: 

Zábavný kvíz 

1. šest (všechny mu sežerou, AŽ NA 6) 

2. všechny (28 a více) 

3. nikde (nebudou přece pochovávat ty, co PŘEŽILI) 

4. žádné (byl to Noe) 

5. žádný (všichni uletí) 

6. třetí (dostane se na jeho místo) 

7. tři minuty  

8. Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.  

 

Křížovka 

1. nůž 

2. nov 

3. rozvinutý 

4. nový 

5. rýč 

6. Jaromír 

7. školy 

Tajenka: NOVÝ ROK 

 

 

Zdroje: 

Krájení jablka http://smilethess.blogspot.cz/ 

Pouštění lodiček http://skarkiska.cz/vanocni-zvyky-ktere-dodrzujeme-3-adventni-nedele/ 

 

 

 

 

 



Vymalujte si obrázek 

 

 

 

 

(Tvrdá, J., 8. tř.) 


