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Vzpomínky na rok 2016/2017 
 

 

Mikuláš 2016 
 

Vánoce 2016 

 
Nejhezčí vánoční stromek třídy p. uč 

Zimandlové 

 

 
Lyžák 2017 Zadov 
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Lyžák Paseky nad Jizerou 2017 

 
Valentýnská pošta únor 2017 

 
Výlet do Anglie březen 2017 

 
Sedmáci na Konopišti 
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Druháci a třeťáci na výletě v Miraculu 

 

Halloween 2016 
 

Oslava dne čarodějnic duben 2017 

 
Osmička v knihovně 
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Výlet 7.B jaro 2017 

 

 
Výlet 6.A s paní učitelkou Katkou 

 

 
Výlet osmé třídy Vrábov červen 2017 

 

 
Páťáci v parku 
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Návštěva Pěnkavova dvora v Takoníně  

Čtvrťáci v parku 

 
Čtvrtá třída – výlet 

 
Druháci - výlet Jemniště 

 

 
Čtvrťáci – výlet na Blaník  
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Druháci - výlet Jemniště 

 
 

Návštěva divadla 

 
Zdravotnický kurz 2. třída školní rok 

2017/2018 
 
 
 

 

 
Návštěva Takonín – druháci 
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1.A – rok 2016/2017 

 
První třída 2017/2018 

 

 
Halloween rok 2017/2018 

 
Nejstarší třída Montessori 

 
Montessori jih na výletě 
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Literární začátky žáků naší škoLy  
 

Zázraky se dějí 
Andrejka Hanžlová, 9.B 

 
Malá Romana se připravuje na své už páté Vánoce, které stráví za zdmi dětského domova. Je to 8 letá blondýnka s 
velkýma panenkovskýma očima, které se i přes všechno špatné dívají na svět pozitivně a s láskou. Sedí ve společenské 
místnosti, kde si přes zimní období děti hrají. Všichni jsou zapáleni do svých aktivit. Kluci si staví věže ze stavebnice, dvě 
holčičky češou vlásky svým panenkám a Romanka sedí u okna, kouká do dálky a kreslí cosi, co má připomínat zasněžený 
les a zvířátka, která hladově koukají do krmelců a hledají něco na zub.  
„Ten zajíček má moc dlouhé uši" okomentuje Romančin výtvor Hanka.  ,, Ale mně se to takhle líbí." odvětí Romanka a 
znovu se ponoří do svého kreslení., ,No jak myslíš" ušklíbne se Hanka a už si zase povídá s někým jiným. Ach ta Hanka. 
Její upřímnost Romanku vážně někdy štve, ale je jediná, která se s ní kamarádí. 
 V noci Romanka nemůže usnout. Musí myslet na maminku. Ta vzpomínka se jí vrací vždy, když napadne první sníh. V tu 
dobu se to stalo. Osudný den její maminka chvátala do práce. Pro Romanku neměla hlídání, ta do školky zatím 
nechodila, tak mámě nezbývalo nic jiného, než ji vzít s sebou do práce. Zrovna byla námraza, hustě sněžilo a sníh 
zhoršoval viditelnost. Romančina maminka byla sice dobrá řidička, ale při ostré zatáčce ztratila nad svým autem 
kontrolu a to se převrátilo do příkopu. Bohužel přežila jen Romanka, a jelikož její tatínek už nežil, skončila v dětském 
domově.  
,,Romčo, co je s tebou? Ty pláčeš?" Romanka sebou polekaně trhla. ,,Hanko?" No, kdo jiný by to byl? „Zase myslíš na 
maminku? " ,,Moc mi chybí" odpoví Romanka a otře si slzy stékající po tváři. ,,To bude dobrý. Máš přece mě a já tě 
neopustím. Ale teď už nebreč. Zítra postavíme sněhuláka jo? Bude sranda. Tak už spi." ,,Tak dobrou, už se těším." 
Romanka sice sněhuláky stavěla ráda, ale ještě raději by byla, kdyby mohla strávit Vánoce s maminkou jako kdysi. Ale to 
už se jí nesplní.  
,,  Romčo, pozor!" ozvalo se těsně předtím, než sněhová koule trefila Romanku přímo do obličeje. „Dobrý?"  
,,Brr" oklepala se. ,,To ti nedaruju" a už honila Hanku se sněhovou koulí v ruce. Ono se to nezdá, ale při běhu se člověk 
jen tak snadno netrefí. 
Jednou to místo Hanky schytal strom, podruhé se netrefila vůbec ,,Však já tě dostanu" vyhrožovala udýchaná Romča. 
,,Tak si to zkus" pokřikovala Hanka a provokativně vyplazovala jazyk. A pak se to stalo. Romča místo kamarádky trefila 
plot. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale u toho plotu seděl a smutně koukal pejsek. ,,Hele, podívej, Hani. Ten je 
krásný. Pojď, jdeme se na něj podívat." „Je to husky" povídala Hanka, když obě dívky hladily psovi jemnou srst skrz 
plot., ,Já mám nápad" přerušila ji Romča. ,,Co kdybychom si ho nechali?“ Hanky vyjevený obličej ji přiměl pokračovat. 
,,No, je tu sám. Nikoho nemá jako my. Nemůžeme ho tu nechat. Dáme ho támhle," a ukázala na přístřešek, kam se 
ukládají houpačky, bábovičky a další věci na zimu. ,,Tak dobře, támhle v plotu je díra, ale nevím, jak ho tam 
dostaneme.“,, Tak skoč pro něco do kuchyně, určitě má velký hlad a já ho mezitím pohlídám.“ „Tak dobře, Romčo, ale 
dávej pozor, aby ti neutekl.“ ,,Neboj a už jdi" řekla, ale to už byla Hanka dávno pryč. Když se vrátila se salámem v ruce, 
nebylo těžké Huňáče, to bylo jeho nové jméno, přepravit na určené místo. Holky mu pravidelně nosily jídlo, které vždy 
potají vzaly z kuchyně, a také mu vyrobily vlastní obojek. Napsaly na něj Huňáček, Romanka  Burešová a Hanka 
Pavlíková, pak přikreslily psí packy a připsali Dětský domov. 
Byli šťastné a trávily s Huňáčem co nejvíce času. Jednou však otevřely dveře od přístřešku a pes nikde. ,,Asi utekl" řekla 
smutně Romanka. ,,Nebo ho našli a vyhnali" přemýšlela Hanka. ,,Ale nic dělat nemůžeme. Kdyby na nás přišli, nemohli 
bychom se účastnit vánoční oslavy. ,,To máš pravdu." 
Romanka pak byla z toho smutná. Mrzelo ji, co se stalo a rozveselil ji až fakt, že je konečně Štědrý večer. Děti zpívaly 
koledy a vše se zdálo být jako každý rok. Ale jen do té doby než se ve dveřích objevila neznámá paní, která měla Huňáče 
na vodítku. Nikdo nevěděl, co se děje. Až po dlouhém rozhovoru se zjistilo, že jde o vzdálenou Romančinu příbuznou, 
jejíž pes se zaběhl, a když ho našla, měl na sobě obojek s Romančiným jménem. Romanku si adoptovala a snažila se jí 
nahradit domov. A o měsíc později si náhradní rodinu našla i Hanka. Takže obě holky už mohly prožívat krásné svátky u 
svých nových rodin 
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Vážení přátelé, 
Jsme zase o rok starší, ale berme to vesele, 

Protože k nám po roce, zase přijdou Vánoce 
a s nimi každoroční shon, za úklidem, cukrovím a dárky hon. 

A tak dle letákové propagace, běžíme nakoupit zboží přímo z akce. 
Na Štědrý den pak po večeři shlédneme pohádku, co v televizi běží,  

a po pohádce unavení, usínáme lehce ovínění. 
Akorát, že po tom roce uspěchaném, na hlavního oslavence zapomenem. 

A co zapříčinilo tento  ,,stres?‘‘ 
 

Na počátku víc jak 2000 let starý příběh, oslavovaný ještě dnes. 
Dříve však prožitý v klidu, s oslavencem v srdci, s rodinou, 

To člověk sám a dnešní komerční doba jsou toho ,,stresu‘‘ příčinou. 
I vláda nám 3 dny volna dala, pomodleme se, aby nám je zase nesebrala. 

Proto zkusme si Spasitele zrození znovu připomenout, oživit, 
A zajděme s rodinou do kostela si to v klidu prožít, oslavit. 

Poznáme, že Bůh nám poslal na zem svého syna, malého Hospodina,  
aby nás naučil žít ohleduplně, radostně a vlídně, 

Nekoupat jenom jazyk ve víně, dobrým jídlem se přejídat  
a TV programy přepínat. 

A my na to každým rokem zapomínáme. 
ANDĚL: „Klíííd, však my vás dobře hlídáme.“ 

Báseň na daná slova  
(vločky, mráz, rampouch, kapr, cukroví, 
dárky) 
Vánoce 
Padá vločka za vločkou, babička voní 
vánočkou. 
Rampouch a malovaná okna mrazem mění 
zimní krajinu rázem. 
Kapr, svíčky, cukroví, Vánoce nám napoví. 
Na dárky se všichni těší, ať jsou malí, nebo 
velcí. 
                                                                     Filip Soukup,  3.B 

 

 Báseň na daná slova 
(Vánoce, Kuba, ozdoby, sníh, cukroví 
 
Vánoce, Vánoce přichází, 
Na sněhu Ježíšek přijíždí 
Kubíček stromeček ozdobí, 
Třpytivé ozdoby rozsvítí 
Připraví voňavé cukroví 
Mamka u stolu jablíčko rozkrojí. 
 
Kuba, Kuba, Kubíček, má vánoční stromeček. 
Na stromečku ozdoby, na stolečku cukroví, 
Po sněhu přijíždí dědeček. 
O dárky se nestará, přiveze je Ježíšek. 

                                                             Jakub Chalupa, 3.B 
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Ptá se matka svého syna: „Kdo tě naučil říkat 
slovo zatraceně?” 
„Ježíšek.” 
„Nelži.” 
„Přísahám. Když nesl dárky do pokoje, praštil 
se o stůl a řekl právě tohle.” 
 
Zlobí se paní Novotná na běžeckém okruhu v 
Linci: „Ta linecká kolečka jsem si 
představovala trochu jinak!” 
 
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: 
„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” 
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky 
taky?” 
 
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa 
pro vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu, 
dvě, tři... Pak se ozve: „Ivano, máš něco?” 
„Ne, vůbec nic. A ty?” 
„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký 
bez ozdob?” 
 
O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: 
„Hele, nemáš dneska na půl dne čas?” 
Kamarád se diví: „Zrovna dnes, a proč?” 
„No já jen, že mám doma postavenej betlém a 
chybí mi tam osel...” 
 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.” 
 
Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi 
přinesl Ježíšek?” 
„Pochopitelně, kdo jiný?” 
„To znamená, že vy jste se na mě zase 
vykašlali.“ 
 
Pes je pod vánočním stromečkem a říká: „Teda, 
páníček se na Vánoce vytáhl! Který pes se může 
pochlubit, že mu na záchod zavedli elektrické 
osvětlení!” 
 
 
OSMISMĚRKA 

sněhulák    
 dar 
koleda 
kapr 
vánočka 
svíčka 
 

s j m o r t s g 

a n i d a r v i 

c t ě o š u í a 

u j f h c o č d 

z k v b u h k e 

r p a k m l a l 

ř b m h l ž á o 

v á n o č k a k 

Vánoční Vtipy 
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1.B    Matyáš: 
Co rád jíš o Vánocích ?  
Včelí úl… 
Co si přeješ od Ježíška ? 
Už třetího automatického pejska.. 
Jak bys pomohl lidem o Vánocích ? 
Pomohl bych staré babičce s nákupem. 
Jak se těšíš na Vánoce? 
Hodně! 

 

1.B  Natálka: 
Co míváte k štědrovečerní večeři? 
Někdy máme řízek s kaší. 
 
Co si přeješ od Ježíška? 
Pokladnu a košíček. 
 
Jak bys pomohla lidem o Vánocích? 
Udělala bych dětem divadlo. 

 

1.C Filípek 
Co si přeješ od Ježíška? 
 Přeju si kytaru. 
 
Co máte k štědrovečerní večeři? 
Řízek se salátem. 
 
Jak by si pomáhal lidem o Vánocích? 
Uspořádal bych kytarový koncert. 

 

 

Pan školník: 
Co míváte o Vánocích k večeři? 
To je jasný! Kapra, salát a rybí polévku. 
 
Co si přejete od Ježíška? 
Holicí strojek. 
 
Máte rád zasněžené Vánoce? 
Dřív jsem sníh měl rád, ale teď když jsem školník – musím 
uklízet sníh každý zasněžený den a to mě nebaví, ale na  
hory jezdím rád. 
 

ptáme se s redaktorkami 
Budou Vánoce. Jak se na ně těší děti a dospělí z naší školy??? 
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5.A  Eliška a Katka 
Co večeříte o Vánocích? 
 Řízek nebo kapra 
 
Jak byste pomohli lidem o Vánocích? 
Rozdala bych kapra a bramborový salát bezdomovcům, aby 
měli alespoň nějakou štědrovečerní večeři, nebo bych 
poslala dárky dětem do Afriky. 
 
Co si přeješ k Vánocům? 
 Pejska a želvu 
 
1.A  Štěpán a Eliška 
Co míváte obvykle o Vánocích k večeři? 
 Řízek nebo kapra. 
 
Jak byste pomohli lidem o Vánocích? 
Napsali bychom za ně dopis Ježíškovi, aby jim něco 
přinesl. 
 
Těšíte se na Vánoce? 
Ano, hodně! 
Co si přejete od Ježíška? 
Strašidelnou hru, oblečení. 
 
8.B  Naďa: 
Co míváte většinou o Vánocích k večeři? 
Kapra s bramborovým salátem. 
 
Co si přeješ k Vánocům? 
Asi nějaké oblečení. 
 
Máš nějakou oblíbenou koledu? 
Nemám, ale mám ráda Rolničky. 
 
Jak bys pomohla lidem o Vánocích? 
My vždycky jezdíme s dětmi z dětského domova na výlet. 
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9.B  Míša (nezadaný): 
Jak by si pomohl svým fanynkám o Vánocích? 
Tak určitě bych jim uvařil tak určitě kapra se salátem. 
 
Jak bys pomohl chudým?   
Tak určitě napíšu Ježíškovi, aby přinesl světový mír. 
 
Jakou zimu si letos představuješ? 
Tak určitě chci zimu se sněhem. 
 
 

 
 
 

 

A mějme se rádi 
nejen o Vánocích! 
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michaL Řepík – hokeJista 
Rozhovor po emailu vedla Šárka Havlíčková (8.A) 
Já:   KDE BUDEŠ TRÁVIT VÁNOCE ?  
Michal: NA SLOVENSKU V BRATISLAVĚ . 
Já:  CO SI PŘEJEŠ K VÁNOCŮM ?  
Michal:   NIC JEN ABY BYLI VŠICHNI ZDRAVÍ . 
Já:   JAKÉ JE TVOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ ?  
Michal: VANILKOVÉ ROHLÍČKY A VOSÍ HNÍZDA . 
Já:  JAKÉ VÁNOČNÍ TRADICE DODRŽUJEŠ ?  
Michal: TYPICKY KAPR A BRAMBOROVÝ SALÁT  . 
Já:  JAKÉ PŘEDSEVZETÍ SI DÁVÁŠ DO ROKU 2018 ? 
Michal: ABYCH BYL ZDRAVÝ, TO JE V MÉM ZAMĚSTNÁNÍ 
DŮLEŽITÉ. 

  
 

 

 

osobnost VLašimi 
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Vánoční recepty 
 

Vánoční kornoutky 
 

Těsto: 
 8 bílků 
 320g moučkového cukru 
 160g mletých lískových oříšků 
 160g hladké mouky 

 
Na polevu: 

 160g čokolády na vaření 
 60g omegy 

  
Krém: 

 6 bílků 
 360g moučkového cukru 
 2 čokoládový pudingy 

 
 

 

 

Strojkové vánoční cukroví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Budeme potřebovat: 
600 g  hladká mouka 
200 g  moučkový cukr 
500 g  hera/máslo 
1/2 bal.prášek do pečiva 
1 ks  vejce 
5 bal.Zlatý klas/vanilkový pudink 
marmeláda na lepení 
čokoláda na obalení 

1.Všechny sypké suroviny jsem smíchala v 
misce. 

2.Ve druhé misky jsem 
mixérem vymíchala heru (klidně můžete použít 
i máslo) do pěny a postupně po lžících jsem 
přidávala sypkou směs. 

3.Vzniklé těsto necháme odležet v lednici 
minimálně hodinu a pak na mlýnku se správným 
nástavcem protlačujeme tyčinky, které 
ukládáme na papírem vyložený plech a pečeme 
v předem vyhřáté troubě při teplotě 180 stupňů 
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Domácí Ferrero Rocher 

 

Složení 

 200 g lískových oříšků (rozdrcených) 
 200 g nutelly 
 150 g horké čokolády 
 60 g lískových oříšků 

Příprava 
Nutellu smíchejte v misce s rozdrcenými 
lískovými oříšky. Vytvořte ze směsi kuličky a 
nechte je na několik minut v chladničce. 
Doprostřed každé kuličky dejte lískový oříšek. 
Nakonec rozpusťte čokoládu a kuličky do ní 
namočte. Nechte ztuhnout v lednici a můžete 
podávat. 
 
 
Ema Štěpničková, Matyáš Klíma (Montessori) 

 

cca 10-15 minut (záleží na tloušťce a velikosti 
jednotlivých tvarů). 

Necháme vychladnout na rovné ploše a pak je 
lepíme marmeládou. Slepené namočíme do 
čokolády a necháme na mřížce ztuhnout. 

 

Perníčky 

 
650 g hladké mouky 
250 g moučkového cukru  
100 g medu  
4 žloutky 
2 lžičky jedlé sody 
50 g másla 
2 lžíce mléka  
Vše se smíchá, rozválí a vykrájí se z těsta různé 
tvary.  

Šťastné a veselé Vánoce přeje  8.A  
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škoLní knihoVnička 

 

Ben je k smrti otrávený, zase má strávit víkend u 
babičky: "Vždyť je s ní děsná nuda! Se všema starýma 
je nuda. Telka jí nefunguje, pořád chce jenom hrát 
scrabble a smrdí kapustou!" Pěkně tvrdý odsudek z úst 
nezletilce, jenže to ještě Ben netuší dvě věci: 1) Jeho 
babička kdysi byla proslulou lupičkou šperků. 2) Celý 
život kula plán, jak ukradnout korunovační klenoty, a 
teď potřebuje Benovu pomoc! 

 
 
 
 
 

Kniha světoznámé americké autorky zavede čtenáře do 
Dánska v době druhé světové války. Kamarádky 
Annemarie a Ellen si zatím válku nijak neuvědomují, 
snad jen v tom, že se v obchodech nedá koupit tolik 
věcí, zvláště jejich oblíbených sladkostí. Válečné hrůzy 
však náhle a brutálně vtrhnou do jejich života, když 
Němci začnou v okupovaném Dánsku pronásledovat 
Židy. Ellen je totiž Židovka a ocitá se v ohrožení života. 
Román strhujícím způsobem připomíná hrdinství 
dánských občanů, kteří zachránili přes 7000 židovských 
obyvatel království tím, že je převezli přes moře do 
neutrálního Švédska. 
 

 

Malý Honzík se má, bydlí s ním a s rodiči nejen 
dědeček Arnošt, ale i pradědeček Eda, a tak má Honzík 
doma dědečky dva. S Edou je veselo, ale občas Honzíka 
rozzlobí, když mu děda něco provede. Ukáže se, že děda 
Eda své povedené kousky nedělá ani naschvál, ani z 
obyčejné zapomnětlivosti, ale protože je nemocný. A 
tak se rodiče s Honzíkem dohodnou, že udělají všechno 
pro to, aby byl děda Eda spokojený. Příběh napsaný 
citlivě a s humorem přibližuje problém Alzheimerovy 
choroby. 
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Martina vyrůstala pouze se zamindrákovanou 
matkou. Veškerá výchova směřovala k tomu, že z 
dcery nesmí být boubelka. Nesmí být tlustá, osamělá 
a nešťastná jako její máma. Martina tedy kopíruje 
matčiny nepřetržité diety, až se odmítáním jídla 
dostane na okraj propasti. Ač se nenávidí za to, co 
dělá, nemůže si pomoct. Teprve až pozná, že i do 
dívky, jako je ona, se někdo může zamilovat 

 

Karel IV. ve velkolepém komiksovém 
zpracování!  
Byl jsem předurčen k tomu, abych vládl celému 
světu. JÁ jsem imperátor. JÁ jsem císař KAREL IV. 
Ve 3 letech mě vzali matce, v 15 jsem stál v čele 
armády bojovníků. Pak jsem se stal císařem celé 
římské říše. Komiksové zpracování života Karla IV. 
ti dokáže, že dějiny můžou být i zábava. Karel IV. 
nebyl jen nudnou postavou z učebnice dějepisu, 
poznej ho v novém světle, jako pána světa.  

 

 

 

 

 
 

kLub mLadého diVáka 
říjen 

Muži ve zbrani 
Letos, hned zkraje divadelní sezóny, měla premiéru další hra – Muži ve 

zbrani. Inscenace se zhostilo Divadlo Aqualung, které kromě lodi 
Tajemství působí na scéně Žižkovského divadla Járy Cimrmana. 

Děj se odehrává v Ankh-Morporku, nejzábavnějším městě na celé 
Zeměploše. Muži ve zbrani je míněna Noční hlídka v čele se Samuelem 

Elániem. Noční hlídka je čerstvě obohacena o minority, takže sledujeme 
věčné dohady trolla a trpaslíka a rozpaky vlkodlačice Anguy. A ve městě 

navíc řádí vrah a jde po lordu Vetinarim, což je samozřejmě drzost 
největší. Elánius, který již chtěl jít na odpočinek a se svou drahou ženou 
maximálně chovat bahenní draky, samozřejmě hodlá celou věc náležitě 

vyšetřit. 

 




