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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 

Ze školního parlamentu 

 Školní parlament začal pracovat s velkým nasazením. Jako první úkol si jeho členové zvolili 

organizační pomoc při Vánočním rozjímání. Jistě souhlasíte s tím, že svých povinností se zhostili na 

výbornou a všichni doufáme, že příští rok se vydaří ještě lépe. Menší úspěch měla zatím myšlenka na 

školní bufet. Podle informací z magistrátu města Kladna není otevření bufetu jednoduché. Nicméně 

členové parlamentu se nevzdávají a v budoucnu nás určitě mile překvapí svými dalšími aktivitami. (rr) 

 

Vánoční rozjímání  

Dne 4. prosince proběhlo na naší škole již tradiční Vánoční rozjímání. Bylo zde hodně lidí, kteří 

se přišli podívat a něco si koupit. Třída 7. B vystoupila s Vánočním kulturním pásmem, které s nimi 

nacvičovala Mgr. Jaroslava Horáková. Mohli jste navštívit také: hudební dílnu a výstava betlémů, 

malování perníků a tvořivé dílny. Vystupoval zde flétnový soubor Flauti Vivace, hodně lidí zaujala 

ukázka vánočních zvyků a dobrot z Francie od asistentky francouzského jazyka, která je rodilá 

Francouzka. Pokud se o Laře chcete dozvědět více, přečtěte si rozhovor na následujících stránkách.  

Michal Patera 

Vánoční anketa 

Jak moc víme o předvánočních nebo vánočních zvycích, to zjišťovaly Andělka s Niki. Položily 

svým spolužákům a návštěvníkům našeho Vánočního rozjímání následující otázky: Co se ti vybaví, 

když se řekne Vánoce? Proč jsou na adventním věnci 4 svíčky? Kdo uvidí na Štědrý večer zlaté 

prasátko?  

Doufáme, že teď už správné odpovědi na druhou a třetí otázku znáte všichni. Přesto vám to 

prozradíme – svíčky symbolizují nejen čtyři neděle před svátky, ale podle křesťanské symboliky se jim 

říká „svíčka naděje, míru, lásky a přátelství“.  

Víte, že půst na Štědrý den není vůbec špatný nápad? Vždyť sledování pohádek, návštěvy 

příbuzných a známých vám moc pohybu nepřidají. Tak aspoň ten Štědrý den si odpočiňte od přemíra 

jídla. Pak možná to zlaté prasátko opravdu uvidíte.  

Určitě vás zajímá, co se většině z nás vybaví, když se řekne Štědrý den – hlavně to znamená 

dárky, pak stromeček a perníčky, prázdniny a někteří romanticky myslí na Ježíška. Užijte si své 

představy a ať vám Ježíšek splní i ta nejtajnější přání. (rr) 



 

 

STRÁNKA PRO NEJMENŠÍ 

1) Omalovánky:

(M. Špalek) 
 

2) Vánoční sudoku: 
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„10 MINUT S LAROU“ 
 

Dobrý den Laro, 

jmenuji se Tereza Brabcová a chodím do 6. B. Ráda bych s Vámi udělala rozhovor do školního 

časopisu: 

1. Jaké je vaše celé jméno?   Lara Bonneau 

2. Odkud jste?     Z Francie, z města Lorris 

3. Kolik vám je let?    29 let 

4. Máte nějaké sourozence?   Ano, tři sestry 

5. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět? Filozofie 

6. Máte nějaké zvíře?   

Nemám, ale moji rodiče bydlí na farmě. Mají krávy, psa a kuřata. 

7. Co děláte ve volném čase? 

Učím se česky, hraji na kontrabas a na klavír. A ještě píši, čtu a maluji. 

8. Kolik jazyků umíte? 

Francouzky, anglicky, německy, česky - jen trochu, italsky - umím jenom číst 

9. Jaká je vaše oblíbená barva? 

Různé barvy, ale nejvíc se mi líbí zelená, modrá a žlutá barva. 

10. Líbí se vám u nás?     Jo jasně, ale nezůstala bych tady. 

11. Čím byste chtěla být?   Učitelka. Ve Francii napůl učím a napůl se učím. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Děkuji za rozhovor a přeji hezké Vánoce 



 

 

 

TIPY NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 
 

Letošní počasí zřejmě nebude ani o Vánocích přát obvyklým zimním sportům, proto vám  

nabídneme jiné akce, které můžete v Kladně navštívit.  

 28. 12. v 17 hodin si přijďte poslechnout Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie.  

 1. ledna vás čeká v 18 hodin tradiční Novoroční ohňostroj na náměstí Sítná. 

 Sládečkovo vlastivědné muzeum nabízí výstavu Betlémy z papíru, přijít můžete až do 1. února. 

Výstava Kladenský led – 90 let je věnována 90. výročí kladenského hokeje.  

 Hornický skanzen Mayrau pro vás připravil výstavu výtvarných prací dětí mateřských a 

základních škol Kladenska.  

 Divadlo Lampion hraje pohádky pro nejmenší téměř denně, kino Hutník promítá kromě 

Štědrého dne a Silvestra denně od 13 a od 15 hodin dětské filmy.  

 Výstava Vánoční svátky o století později nabízí pohled na staré vánoční předměty, ozdoby či 

pohlednice z dob našich prababiček a navštívit ji můžete ve Středočeské vědecké knihovně. 

 Pokud patříte k vyznavačům sportu, nezapomeňte na Sportovní areály města Kladno. Aquapark 

pro návštěvníky připravuje zajímavé aktivity pod názvem Vánoční mokrý festival, podívejte se 

na webové stránky na otvírací doby a program festivalu.  

No a všem doporučujeme procházky, procházky a procházky, ať vás netíží vánoční dobroty. (rr) 
 



 

 

 

RECEPTY, NÁVODY 

Možná Vám to přijde pozdě, ale my Vám dnes nabídneme návod na výrobu adventního věnce. Proč? 

Protože je z čerstvých větví a ty Vám domácnost krásně provoní. 

1. Budeme potřebovat, polystyrénový kruh, větvičky ze stromu, čtyři svíčky, bodec na svíčky a 

různé ozdoby stužku, šípky atd., tavicí pistoli, drátek. 

2. Vezmeme si polystyrénový kruh a pomocí drátku větvičky připevníme. Až máme celý kruh 

omotaný větvičkami. 

 
 

3. Promyslíme si, kam umístíme bodce na svíčky a připevníme je. Dále si vezmeme ozdoby a 

připevníme tavicí pistolí. A jestli máte i stužku udělejte si pěknou mašli a také ji připevněte. 

 



 

 

 

 

4. Pak stačí svíčky zapíchnout na bodec.  

 

5. Máme hotovo, můžeme svíčky jen zapálit. 

 

                                                                                            Hezké Vánoce přeje Niki Bártová 



 

 

 

Těšíte se na vánoční sladkosti? Co kdybyste se i Vy podíleli na vánočních kuchyňských přípravách? 

Nabízíme Vám dobrotu, která potěší nejen milovníky kokosu. 

Kokosovo – kakaové sušenky 

Ingredience: 

4/5 z kostky másla nebo tuku na pečení 

3/4 hrnku práškového cukru 

1 a půl hrnku hladké mouky 

1 hrnek kokosu 

2 žloutky 

2 lžíce kakaa 

Do mísy si nejdříve nakrájíme na menší kousky tuk a zasypeme ho 3/4 hrnku práškového cukru. Máslo 
s cukrem pak vyšleháme do hladké hmoty. 

Do mísy přidáme další suroviny - tedy dva žloutky, hrnek strouhaného kokosu, jeden a půl hrnku 
hladké mouky a nakonec dvě lžíce kakaa. Pak znovu elektrickým šlehačem vyšleháme. Nakonec těsto 
ještě raději pořádně dohněteme rukama. 

Z hotového těsta uplácáme homoli a z ní pak kávovou lžičkou vykrajujeme menší kousky a válíme je 

do malých kuliček. Kuličky pak rozložíme na plech vyložený pečícím papírem. Nejspíš by bylo možné 

upéct i kuličky, ale aby domácí kakaové sušenky vypadaly jako ty klasické, ještě kuličky jednu po 

druhé rozmáčkneme vidličkou. Pak už jen stačí plech i se sušenkami vložit do trouby, péct při 160 °C 

asi dvacet minut a je hotovo. 

 

Dobrou chuť přeje Terka Brabcová 



 

 

 

Příběhy z husitských válek 2. díl 

 

Muž odpověděl „Ano ale odkud mě znáte?“ Karel se rozzářil jako slunce a začal mu 

vyprávět svůj příběh a na důkaz vyndal a ukázal šátek krásně vyšitý. Otec hned poznal 

svého 20letého syna a objal ho. Máma jim dala oběd a pak už se jen slavilo, matka a otec 

mu vypravovali, kde už se válčilo a podobně. Karel měl i tu čest setkat se s Janem 

Žižkou.  

Když se doslavilo, Karel jim šel ukázat ten tajemný stroj času, díky kterému tam teď 

byl. Ale když si ho Karel pečlivěji prohlédl, našel mapu.  Nikomu o ní neřekl a strčil ji do 

kapsy. Večer, když ostatní spali a stráže hlídaly, Karel zapálil svícen a prohlížel mapu. 

Měl vzdělání a uměl číst, dočetl se, že na úpatí kopce Liptovský Ján je kříž a pod ním leží 

poklad husitů.  

Hned ráno to oznámil Žižkovi a ten řekl: „Ta cesta je plná křižáků!“ Ale Karel se 

nedal, a tak mu půjčil skupinu vojáků a šel.

Vojáci se jmenovali: Václav, Matěj, Petr, Honza a Fanda. Šla s nimi také Anna. Šli dlouho 

a nepřátele nepotkali, až u jednoho potoka je potkala skupina zbrojnošů. V tu chvíli se 

strhla bitka, Karel vyhrál, ale Fanda měl vážnější zranění. Snažili se ho udržet při životě, 

ale po chvíli zemřel. Udělali mu hrob z mechu a kamení. Poté šli dál, když opět potkali 

křižáky, vrhli se na ně jako orli na myši. Za chvíli leželi křižáci na zemi. Šli, až došli k cíli.  

 

 

 

 

 

 

Pokračování příště.....................  

(J. Chlad)



 

 

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ 
 

Výroky prvňáčků:  

Toto řekli prvňáčci a mysleli to zcela vážně:  

- Paní učitelko moje sestra bude zpívat na vítání ovčáků.(Občánků)  

- V televizi jsem viděl, že dřív existoval stroj na babky. Tam naskákaly staré babičky a druhou 

stranou vylezly jako     

  krásný mladý holky.  

- Děti si hrály, že předpovídají počasí a jeden chlapeček řekl: „Na Sněžce bude příjemně mínus 

100 stupňů a bude  

  foukat mírný vánek.“  

- Na poušti může být Hana Montana.(Myslel Fata Morgana).  

- Máma od psa je Štěnice.  

- My jsme doma ty vlasy radši vyžehlili, aby ty veše šly pryč. (Myslel vši)  

- V kostele se hraje na havrany.  

- Masaryka já znám, toho upálili.  

Děkuji paní učitelce Fořtové, která nám tyto výroky poskytla.                                                           

(Michal Patera) 

Přidáváme ještě z jiného, staršího soudku – od páťáků: „Hospodářská krize je, když po válce 

zavřou hospody.“  

Hádanka na závěr:  

Ajajaj, v cestě stojí řeka a na malou loďku můžete naložit jen jednu ze tří věcí (kozu, 

vlka nebo květák). Ale má to ještě jeden háček, hladový vlk a koza sami na břehu? To by 

nedopadlo dobře! A také koza bez dozoru si moc ráda pochutná na hlávce květáku.  

Zkuste se nad tím zamyslet a vyřešit to tak, aby se vlk, koza i květák dostali na druhý 

břeh. 

Řešení se dozvíte příště! (V. Mařík) 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

 

  Hezké Vánoce přeje Kája Solnička z 1. A a redakční rada PĚTKY 

 

Od nového roku nám můžete přispět i vy – příběhy, básničky, hádanky, obrázky a dotazy 

házejte do schránky školního časopisu, která je umístěna v 1. patře naší školy. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Redakční rada tohoto čísla: M. Patera, J. Pilařová, T. Brabcová, M. Špalek, V. Mařík, N. Bártová, A. 
Delišová, A. Rybková a p. uč. E. Žilková 


