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PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ

Kreslíme a malujeme:

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vánoce jsou již delší čas za námi. O své vánoční zážitky a vysněná přání se s námi
podělili žáci 1. ročníku, kteří namalovali dopis určený Ježíškovi.
Taky jste poslali Ježíškovi dopis? A splnily se vám vaše sny? Doufáme, že jste prožili
stejně krásný vánoční čas jako tito žáci.

Dorota
Kropáčková

Tomáš Dinaj

VÁNOČNÍ MINIANKETA
Vytvořili jsme anketu, která se týkala času VÁNOC. Dotazování se zúčastnila celá
naše škola.
Nejdříve pro ukázku celý formát otázek, odpovědí a výsledků miniankety.
V 1. ročníku odpovídalo 16 žáků. Z výsledků ostatních ročníku představujeme
nejdůležitější a nejčetnější odpovědi.

Výsledky 1. ročníku
1. Co si přeješ pod stromeček?
dinosaury
2
notebook
3
štěně
2
knížku
1
psací stůl
1
autíčko
1
panenku
3
tablet
2
dárečky
1
zlatý lak
2
mobil
1
králíka
1
Merkur
2
Lego
1
laboratoř
1
loď
1
3. Co se jí při tradiční
štědrovečerní večeři?
smažený kapr
ryba
hrachová polévka
krocan
bramborový salát
bramborová kaše
vánočka
perníčky

2. Kdo slaví svátek na Štědrý den?
Eva
Ježíšek
Kateřina
Barbora
Santa
Mikuláš
čert
Pán Bůh

2
6
1
2
1
2
1
1

4. Jaké dodržujete v rodině vánoční tradice?
11
4
1
1
12
4
2
1

pečeme cukroví
dáváme si dárky
nechodíme od stolu při štědrovečerní
večeři
modlíme se
zdobíme vánoční stromeček
zpíváme koledy
rozkrojíme jablko

5. Myslíš si, že budou bílé Vánoce? ANO – 16, NE – 0

12
16
10
2
16
8
8

Výsledky 2. ročníku
Většina žáků 2. ročníku večeří tradiční štědrovečerní jídla: hrachovou nebo rybí polévku,
bramborový salát se smaženým kaprem.
Nejčastěji si žáci přáli najít pod stromečkem LEGO, následovaly hračky na ovládání – auta,
tanky, objevily se i věci jako PC, mobil, tablet, knížka.
Všichni žáci věděli, že na Štědrý den slaví svátek Adam a Eva.
V tento den se v rodinách žáků 2. ročníku nejvíce zpívaly koledy, žáci sledovali pohádky,
ale dodržovali i některé lidové zvyky jako krájení jablíček, pouštění lodiček.
Na „BÍLÉ VÁNOCE 2013“ nevěřil nikdo.

Výsledky 3. ročníku
Většina žáků 3. ročníku večeří tradiční štědrovečerní jídla: bramborový salát se smaženým
kaprem a objevila se čočková a česneková polévka.
Nejčastěji si žáci přáli najít pod stromečkem knihu, následoval diář a z hraček opět bodovalo
LEGO.
Většina žáků věděla, že na Štědrý den slaví svátek Adam a Eva, dva žáci odpověděli, že
Ježíšek.
V tento den se v rodinách žáků 3. ročníku nejvíce zpívaly koledy a setkávala se celá rodina,
ale také odpověděli, že nedodržují téměř žádné tradice, pouze někteří krájejí jablíčko.
12 dětí věří na bílé Vánoce, pouze 3 děti nevěří.

Výsledky 4. ročníku
Většina žáků 4. ročníku večeří tradiční štědrovečerní jídla: hrachovou polévku nebo bez
polévky, bramborový salát se smaženým kaprem, ale objevil se i losos.
Nejčastěji si žáci přáli najít pod stromečkem Top model a LEGO, následovala spousta
hraček.
8 žáků vědělo, že na Štědrý den slaví svátek Adam a Eva. Někteří odpověděli, že celá rodina.
V tento den se v rodinách žáků 4. ročníku nejvíce pouštějí lodičky a zdobí stromeček, ale
dodrželi i některé lidové zvyky jako krájení jablíček, zpívání a poslouchání koled,
ukládání mincí pod talířek, lití olova a snahu být na sebe hodní.
Na „BÍLÉ VÁNOCE 2013“ věří polovina žáků 4. ročníku.

Výsledky 5. ročníku
Většina žáků 5. ročníku večeří tradiční štědrovečerní jídla: hrachovou nebo rybí polévku,
bramborový salát se smaženým kaprem nebo řízkem.
Nejčastěji si žáci přáli najít pod stromečkem cokoli od One Direction nebo oblečení.
Objevovala se také zvířátka a lak na nehty.
Všichni žáci věděli, že na Štědrý den slaví svátek Adam a Eva.
V tento den se v rodinách žáků 5. ročníku nejvíce objevil půst, ale dodrželi i některé lidové
zvyky jako krájení jablíček, pouštění lodiček.
12 žáků na „BÍLÉ VÁNOCE 2013“ věřilo, ale 6 nevěří.

NOVINKY Z NAŠÍ KLÍČOVÉ DÍRKY

GRAFY A TABULKY
Práce žáků 5. ročníku, kteří vytvářeli během výuky ICT grafy k výsledkům svých výkonů
v hodině TV.

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Karlov pod Pradědem, hotel Moravice
16. - 30. ledna 2014
Petra Sittová, 4. ročník
Byli jsme na výpravě, která se nazývala HLEDÁNÍ YETTIHO. Yettiho jsme nenašli, ale
vyfotili jsme se u jeho domu. Doma asi nebyl, protože by nás vyhnal nebo snědl. ☺ Yettimu
jsme postavili domečky. Na chatu jsme se vraceli přes sjezdovku a já ztratila novou rukavici.

Žaneta Slamková, 4. ročník
Byla jsem ve škole v přírodě. Bylo to fajn. Měli jsme nabitý program. Dopoledne jsme plavali
a odpoledne jsme lyžovali. Nelyžaři bobovali, lopatovali a sáňkovali. Byli jsme v nádherném
hotelu Moravice. Ze začátku jsme si mysleli, že sníh nebude, ale potom se ochladilo a
nasněžilo. Paní učitelky si pro nás připravily pestrý program: bingo, diskotéku, hry
v tělocvičně a jídelně, besedu s členem horské služby. Nakonec jsme dostali vysvědčení, sice
v autobuse, ale to nevadí.

Patrik Galeziok
2. ročník

Patrik Galeziok
2. ročník

Viktorie Adámková
1. ročník

Gabriela Kolková, 5. ročník
Ráno 16. ledna jsme vyjeli do Karlova v Jeseníkách. Po příjezdu jsme se ubytovali v hotelu
Moravice. Náš pokoj byl hodně pěkný. Na pokoji jsem byla s Barčou, Luckou a Gabkou.
Karlov je malá obec pod Pradědem, kde je hodně lyžařských sjezdovek a chalup.
Každé ráno nás čekal plavecký výcvik v hotelu Kamzík, který byl kousek od naší chaty. Po
obědě jsme měli odpolední klid a pak jsme jezdili lyžovat. Vždycky pro nás přijel skibus,
který nás odvezl na sjezdovku Myšák. Na sjezdovce Myšák byla dvousedačková lanovka, na
které mi byla vždy zima. Měla jsem ráda vycházky na čerstvém vzduchu.
Měli jsme večerní programy, které se mi moc líbily, hlavně diskotéka nebo PROSKOVICKÁ
SUPERSTAR. Velmi mě zaujala přednáška o Aljašce, hodně jsem se toho dozvěděla. Třeba
to, že se tam těžilo zlato. O víkendu nás mohli přijet navštívit rodiče. V sobotu přijela mamka
a šly jsme lyžovat. V neděli přijel taťka a jeli jsme do Karlovy Studánky.
V den, kdy jsme odjížděli, jsme si jen balili věci a lyže. Po obědě pro nás přijel pěkný
autobus. Po příjezdu nám paní učitelka rozdala vysvědčení a to byl konec naší školy v přírodě.

Jaká to byla ve škole v přírodě zábava, nám dokazuje obrázek žákyně
4. ročníku, která na svém obrázku znázorňuje, jak tancovala na diskotéce.

Kristýna
Košutová

Kristina Netoličková
5. ročník

David Procházka
5. ročník

Daniel Rusek
2. ročník

Jakub Duroň
2. ročník

PROJEKT ZDRAVÍČKO
Někteří žáci se zimní školy přírodě bohužel zúčastnit nemohli. Nebojte se, o zábavu
však nebyla nouze ani pro tyto žáky, kteří trávili čas ve škole. Zúčastnili se totiž projektu
ZDRAVÍČKO. A o čem projekt vlastně byl? Na tuto otázku nám odpovídá už samotný název.
Povídali jsme si o zdraví a nemocech, o správném stravování a také o tom, jak o své zdraví co
nejlépe pečovat.
Žáci 1. ročníku se s námi podělili o své výkresy, které vytvářeli při tomto projektu.

Kateřina

Tomáš Dinaj

Nikola

TIPY, TRIKY, DOBRÉ RADY

VÝLET DO PŘÍRODY
Znáte dobře místo, kde bydlíte a jeho okolí? Což takhle vyrazit ve volném čase
na průzkum. Třeba objevíte něco nového, najdete nějaké zajímavé místo. Třeba se některé
věci změnily a nakonec zjistíte, že neprobádaných míst ve vašem okolí je spousta nebo
v přírodě zahlédnete některé zvířecí kamarády.
Poznáte, která zvířátka potkala na své vycházce žákyně 3. ročníku Jana Matoušková?
A jestli se skutečně vydáte na výlet do přírody, nezapomeňte nám poslat obrázek a my
ho velice rádi zveřejníme v dalším čísle časopisu.

Jana Matoušková
3. ročník

HRY A ZÁBAVA
CHESS GAME - Ondřej Matoušek, 4. ročník
Šachy jsou desková hra, hraje se s 32 figurkami. Hráč se snaží dát protihráči mat. Mat je
situace, kdy král dostává šach a nemůže se hýbat. Existuje taky šachový pojem pat. Pat je
situace, kdy se král nemůže hýbat, ale nedáte šach. Pat je vlastně remíza. Já jsem už půl
školního roku chodil do šachového kroužku a budu chodit zase. Vede ho naše paní učitelka
Mgr. Libuše Smreková, která šachy umí hrát. Rád tam chodím, moc se mi tam líbí.
MILIONÁŘ A RISKUJ - Matyáš Skřipčák, 4. ročník
Paní učitelka Jana Švardalová pro nás připravovala různé vědomostní soutěže, např. Milionáře
a Riskuj. Od babičky a rodičů jsem se dozvěděl, že to byly velmi populární televizní pořady.
Já si je moc nepamatuji, protože jsem byl ještě malý. Milionáře teď dokonce opakují na
televizní stanici Telka, proto jsem si ho připomenul. Navíc jsem si stáhl na tablet podobnou
hru. ☺ Neznám příliš mnoho odpovědí na těžké otázky, proto se někdy zeptám rodičů nebo
bratra. Tyto soutěže mám rád, baví mě a myslím si, že jsou poučné.

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA

ZOH – ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2014

KVÍZ – Vyzkoušej si, co víš o ZOH
1. Které byly v pořadí ZOH 2014?
a) 20
b) 21
c) 22
2. Kde se konaly ZOH 2014?
a) v ruském přímořském městě Soči
b) v jihokorejském městě Pchjongčchang
c) v rakouském Salzburgu
3. Kolik národních olympijských výborů se kvalifikovalo na ZOH 2014?
a) 89
b) 88
c) 90
4. Maskoti ZOH 2014 byli:
a) lední medvěd, zajíc bělák, sněžný levhart
b) slon, holubice, tygr
c) pes, kočka, králík
5. Na ZOH 2014 se soutěžilo:
a) ve 13 disciplínách
b) ve 14 disciplínách
c) v 15 disciplínách
6. Kolik má navzájem protínajících se kruhů olympijská vlajka?
a) 6
b) 5
c) 4
7. V kterém měsíci proběhly ZOH 2014?
a) v lednu
b) v prosinci
c) v únoru
8. V medailovém pořadí zemí se Česká republika umístila:
a) na 15. místě
b) na 16. místě
c) na 17. místě
9. Česká výprava získala:
a) 10 medailí
b) 8 medailí
c) 6 medailí

KDO LUŠTÍ, TEN NEZLOBÍ

Křížovky:
Otázky ke křížovce č. 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mastná kapalina, užívá se v kuchyni ke smažení potravin.
Ovoce, peckovice, plod stromu švestka.
Příjmení našeho současného prezidenta České republiky.
Samice kocoura.
Stát, který leží severně od České republiky.
Název města, kde se konaly 22. zimní olympijské hry 7. – 23. 2. 2014.
Druhé největší město v České republice.
Matyáš Skřipčák
4. ročník

č. 1

Příjmení ruského hokejisty, který hraje v hokejovém týmu NHL Washington
Capitals je _ _ _ _ _ _ _ .

Otázky ke křížovce č. 2:
Člověk, který chytá ryby.
Máme čas přítomný, budoucí a …
Anglický překlad českého slova dítě.
Jiným slovem vázanka.
Umělý člověk.
Výsledek příkladu 5 x 4.
Křestní jméno našeho českého zpěváka
populární hudby Gotta.
8. Část těla spojující hlavu s trupem.
9. Samice kocoura.
10. Nealkoholický nápoj teplý nebo studený, bylinkový, ovocný, černý.
11. Žena žijící v Česku.
12. Pase ovce.
Matyáš Mihula
3. ročník

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

č. 2

Český divadelní a filmový herec, zpěvák a frontman skupiny Kryštof se jmenuje
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Jeho poslední nejznámější film, který byl s tímto
hercem uveden do kin, nese název Křídla Vánoc.

Otázky ke křížovce č. 3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Český překlad anglického slova car.
Cyklisté jezdí na …
Český překlad anglického slova name.
Stroj, který vaří kávu.
Zdrobnělina slova šátek.
Samec kosice.
Obuv lyžaře.
Spojení dvou řek.
Samice kohouta.

Matyáš Mihula
3. ročník

č. 3

Mnohonásobně oceněný a v roce 2012 byl vítězem kategorie český zpěvák
soutěže Český slavík. Známý český zpěvák, autor oblíbených písní a bývalý
vrcholový sportovec (pětiboj) se jmenuje _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Sudoku:
Patrik Galeziok
2. ročník
7

3

6

1

Matyáš Mihula
3. ročník

5

1

9

8
9

8

5

4

7
1

7

4
5

1

8
5

2

2

1

6
7

1

9

8

8

6

4

5
5

3

9

2

7

Kvíz:
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Kviz k příležitosti zápisu žáků do 1. ročníku dne 4. 2. 2013, připravila Melanie
Komendová z 3. ročníku.
1. Je na perníkové chaloupce perník?
a) ano
b) ne
c) možná

5. Co děti sbíraly v lese?
a) lesní plody
b) rybíz
c) kaštany

2. Kdo žije v perníkové chaloupce?
a) Nastěnka
b) Děd Vševěd
c) Ježibaba

6. Proč zavřela Ježibaba Jeníčka do chlívku?
a) aby si ho vykrmila
b) aby zhubl
c) aby se prospal

3. S kým šly děti do lesa?
a) s dědečkem
b) s tatínkem
c) s kamarády

7. Kde se děti ztratily?
a) na hřišti
b) ve městě
c) v lese

4. Kdo chtěl sníst Jeníčka?
a) Mařenka
b) babička
c) Ježibaba

8. Na co si měly děti sednout v perníkové chaloupce?
a) na koště
b) na lopatu
c) na vařečku

SMÍCHU NENÍ NIKDY DOST

Vtipy:
Těžká volba
„Mami! Co ukážeme tatínkovi jako první:
„Díru v koberci, tvůj nový klobouk nebo mou žákovskou
knížku?”

V mateřské školce
„Jak dělá pejsek, Honzíku?“„Haf.“
„Mařenko, jak dělá kočička?“„Mňau.“
„Jiříčku, jak dělá žabička?“„Kvak.“
„Pepíčku, jak dělá myš?“„Klik, paní učitelko.“

Kouzelné slovíčko
Pepíček říká tatínkovi: „Na Vánoce chci počítač!”
Tatínek odpoví: „A co tak kouzelné slovíčko?”
Pepíček: „Dneska je zaheslované úplně všechno.”
Pravopis
Ptá se otec na třídní schůzce:
„Je to pravda, že náš syn mívá originální nápady?“
„Ano,“ odpovídá učitel, „zejména v pravopise!“
Celou cestu brečel
Manžel přivede domů dítě ze školky a říká manželce:
„Malej celou cestu brečel. Není mu něco?”
„Ne, jenom ti chtěl říct, že není náš
Franta.”
Zubní pasta
„Mami, víš kolik pasty je v zubní pastě?“
„Nevím.“
„Já to vím - od gauče až k televizi.“
Krém na boty
V prodejně obuvi:
„Prosil bych krém na boty.“
„A na jaké?“
„Na dvaačtyřicítky.“

EKOLOGIE

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

