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Okénko do školní družiny výtvory. Na Vánoce
tvoříme různé tematické
výrobky a drobné
dárečky pro naše blízké.
Letos poprvé se u nás
v družince konal
Vánoční jarmark.
Jarmark se konal
v pondělí 12.12.2022
ve vestibulu školy.
S dětmi jsme společně
vyrobili různé vánoční
výrobky například:
vánoční věnce, ozdobné
baňky, svícny, vánoční
zápichy, zdobené
stromečky, keramické
výrobky a spoustu
dalších věcí.  
 
 

Každý kdo chtěl,
(rodiče, učitelé, děti) si
mohl vybrat z velkého
výběru a výrobek si
zakoupit.  

Na jarmarku nám
pomáhali žáci z druhého
stupně, za což jim patří
velké díky. Vánoční
jarmark se ohromně
povedl a každý si tam
našel to, co se mu líbí.
Děti vyrábění výrobků
moc bavilo, chválíme je,
jsou velice šikovné. 

V prosinci se u nás
v družince konalo hned
několik akcí. Hned
první prosincový den se
konala Čertovská
besídka, kde vystupovali
žáci prvních tříd. Děti
měly nacvičené
tematické písničky,
básničky a také tanec.
Rodiče dětí se sešli
v 16:00 ve studovně, kde
se vystoupení konalo.
Dětem se představení
moc povedlo a sklidily
velký potlesk. Nakonec
jsme si všichni zazpívali
společně koledu. Všem
se nám to velice líbilo

a naladili jsme se
na začínající atmosféru
Vánoc. 
 

O pár dní později 
samozřejmě k dětem
do tříd přišel Mikuláš,
čert a anděl. Všem
dětem rozdal nějaké ty
dobroty, zlobivé trošku
postrašil čert, aby se
polepšily a andílek ještě
všem také něco dal
ze svého košíčku.  
 

V naší družince opravdu
rádi tvoříme, malujeme
a vyrábíme různé

Přejeme všem krásné,
klidné a kouzelné
Vánoce plné zdraví
a pohody. Do Nového
roku jen to nejlepší.
Těšíme se na další rok
a akce o kterých Vás
budeme neprodleně
informovat v dalších
číslech školního
časopisu.  
 

Za kolektiv ŠD  

Kateřina Slavíková 
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Filmové a knižní tipy se svým snoubencem Callem.
Lístky na loď ale vyhrál
i mladý Jack. Rose byla se
svým snoubencem velice
nespokojená, a proto se
pokusila spáchat sebevraždu.
Jack ji zachránil a v tento
okamžik si padli do oka.
Začali se spolu častěji vídat
a prožili chvíle zábavy
a radosti. Rosinému snoubenci
se jejich vztah nelíbil
a nastražil na Jacka past. Jack
byl obviněn z krádeže a byl
připoután k tyči v podpalubí.
Najednou se ozvala veliká
rána, která otřásla celou lodí.
Titanic narazil do ledovce...
 
 

Anna ze Zeleného domu 
 
Marilla a Matěj byli
sourozenci a chtěli si
adoptovat kluka, který by jim
pomáhal na farmě. Matěj už
byl starý a potřeboval
pomocníka. Paní Spencerová
poslala Marille a Matějovi
Annu, hubeného, pihovatého
sirotka se zrzavými vlasy.
Marilla nebyla moc šťastná,
ale nakonec se rozhodla si
Annu nechat. Anna začala
chodit do školy a našla si
mnoho přátel, se kterými

prožívala různá
dobrodružství.
 

Harry Potter a Kámen
mudrců 
 
Harry Potter byl malý kluk,
kterému rodiče zavraždil
mocný čaroděj Voldemort.
Od té doby Harry bydlel
u svého strýce a tety, kteří ho
však moc rádi neměli.
Když měl Harry jedenáct let,
došel mu dopis, že ho přijali
na školu čar a kouzel
v Bradavicích. Harry ale
neměl tušení, že je čaroděj.
Jednoho večera přišel do jejich
domu vousatý muž, Hagrid,
který Harryho odvezl,
nakoupil s ním vše potřebné
a vypravil ho na vlak
do Bradavic. Harry našel
v nové škole přátele a čekala je
spousta nebezpečných úkolů
a výzev.
 
 

Doporučují 
 

žáci 6.A a 7.A 

Matrix 
 
Představte si, že vaše realita je
jen iluzí a vaše nejtemnější
noční můry jsou ve skutečnosti
pravdivé. Představte si, že vaše
současnost je minulost a to
budoucí se děje právě teď. Co
když se jednou probudíte
a někdo vám řekne, že žijete
v simulovaném světě? Jak
poznáte rozdíl mezi snem
a realitou? Jeden takový muž
je...
 

Gump - Pes, který
naučil lidi žít 
 
Gump se narodil v popelnici,
kde ho našel bezdomovec
Bedřich. Chtěl ho prodat, ale
nikdo ho nechtěl, a tak si ho
nechal. Žili spolu šťastně,
dokud nepřišla Bedřichova
žena, které se Gump nelíbil,
a proto ho odvezla pryč.
Bedřich od ní odešel a šel
Gumpa hledat.
 
 

Grinch
 
Tento film je
o nenapravitelném
bručounovi, který nesnáší
všechno a všechny a ze všeho
nejvíc Vánoce. Nejraději by je
zrušil. Grinch je zelený
chlupatec, jemuž vyhovuje
život v samotě v jeskyni. Ven
chodí jen v těch nejnutnějších
případech. Problém je v tom,
že ve vesničce Kdosice, kam
občas na nákupy vyráží, žijí
samí pozitivní obyvatelé a ti
Vánoce milují. Jednou, když se
ke Grinchovi dostalo, že
letošní Vánoce ve vesničce
budou třikrát opulentnější,
rozhodl se, že to musí celé
zarazit a vánoční atmosféru
lidem z Kdosic doslova
ukrást...
 

Titanic 
 
Děj amerického filmu se
odehrává na luxusní lodi
Titanic. Loď plula v noci z 14.
na 15. dubna roku 1912
z anglického Southamptonu
do amerického New Yorku.
Na loď nastoupila bohatá Rose

Koumes Kvído

Naše třída 8.A se
zúčastnila programu
Koumes Kvído, který se
nám moc líbil.  
 
 

Program obsahoval
pokusy jak z fyziky, tak
z chemie. Naše třída se
shodla, že chemické
pokusy byly lepší
a zábavnější. Z tohoto
programu jsme si každý
něco odnesli a určitě
bychom se podobného
programu účastnili
znovu. 
 
 

Vyzkoušeli jsme si různé
fyzikální pokusy
a nejvíce zajímavé
a poučné bylo se naučit
s křesadlem zapalovat
tampon. Z chemické
části programu se nám
líbil pokus s kapalinou
měnící svoji barvu. 

Katka, Linda, 8.A 

S Mendelem za pokladem

S Mendelem za pokladem 
 
Vypravili jsme se s naší třídou
5.B na pokladovku. Hra se
uskutečnila v parku kolem
Špilberku Byla to hra k výročí
200 let od narození Mendela.
 
Předtím, než jsme na akci šli,
jsme si o Mendelovi povídali
ve škole. Bylo to zajímavé,
protože jsme se i tady
dozvěděli něco nového.
 
Mohli jsme být v menších
skupinkách a i když jsme
chodili s paní učitelkou, úkoly
jsme plnili sami ve svých
týmech. 
 
 
 
 
Byly tam otázky, které se
týkaly Mendela a jeho rodiny.

Celkem jsme museli splnit 9
úkolů a jejich vyluštění vedlo
k pokladu – a to se nám všem
podařilo.
 
 
Úkoly byly zajímavé a moc nás
bavilo je řešit. Pokud vás to
zajímá, do konce prosince hru
ještě můžete zkusit.
 
 
Za 5.B Anetka Varmužová,
Lili , Sára a Radek Kouřil
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Vánoční 
střípky

 
Pro mě jsou Vánoce období
přátel, rodiny a jídla. Cukroví,
pohádky, deky, čaj, horká
čokoláda, to si pod Vánocemi
představím. Koledy zpívám
celý prosinec, nejradši mám
koledu Vánoce přicházejí.
Mám ráda tu vánoční
atmosféru, kterou každý
pociťuje trochu jinak.
Během adventu mám takovou
tu americkou přehnanou
vánoční náladu, ale
když přijde Štědrý den, mám
už takovou tu typickou českou
vánoční náladu.
 
-Anežka 6.B
 
Vánoce pro mě znamenají
období klidu a odpočinku,
scházení se s celou rodinou
a přáteli. Je to i shánění
dárečků, pečení cukroví,
zdobení vánočního stromku
a chystání štědrovečerní

večeře. Každý rok u nás doma
voní linecké, perníčky,
karamelové košíčky. Nejradši
mám ale stejně vosí hnízda.
Na večeři míváme kapra
s bramborovým salátem.
Pouštíme si Mozarta a po
večeři si dáváme dárečky
a potom se díváme na novou
štědrovečerní pohádku.
 
-Maty 6.B
 
Pod slovem Vánoce si
představím klid, pohodu
a spoustu volného času. V této
sváteční době mi dochází, že je
v podstatě konec roku a začne
nová kapitola jak ve škole, tak
i doma. Už nebudeme sledovat
vánoční seriály a začneme se
zase pořádně učit. Vánoce
pro mě vlastně slouží jako
doba, na kterou se vlastně celý
rok tolik těším. Po těch
neskutečných přípravách
a všemožného pečení bude klid

u dárků a u televize, tehdy se
zapomene na školu a bude
vládnout sváteční nálada.
 
-Tom 7.B
 
Když někdo zmíní slovo
Vánoce, představím si vůní
perníčků a vánočního
stromečku. K tomu se mi
vybaví čas s rodinou. Vánoce
jsou pro mne nejkouzelnější
svátky, ne kvůli dárkům
a ozdobám, ale kvůli tomu, že
jsme všichni spolu a užíváme si
vánoční atmosféry. Rád
zdobím vánoční stromeček
a rád peču a zdobím cukroví.
Hned po tom následuje další
svátek a to je Silvestr.
U Silvestru se všichni sejdeme
a čekáme na půlnoc. I 30. 12.
pořád převládá vánoční
nálada, kterou mám opravdu
rád.
 
-Marek 7.B

Když se řeknou Vánoce,
představím si čas klidu
a odpočinku, ale také to
znamená období cukroví
a dobrého jídla. Ráda peču
cukroví, hlavně s mámou
a sestrou. A také to cukroví
ráda jím, proto také
o Vánocích přiberu asi 2 kila.
Co se týče naší štědrovečerní
večeře, tak u nás kapra
nenajdete. Každý rok se
na Vánoce moc těším, ne
jenom protože dostanu dárky,
ale i na samotné dávání dárků
a tu radost, co lidé z mých
dárků mají. A to znamenají
Vánoce pro mě.
 
-Beáta 6.B
 

Vánoce v Itálii

incontro in chiesa e la Santa
Messa. Alcuni stanno
digiunando. Prima di andare
a letto
vengono apparecchiati in
tavola latte e biscotti per
Babbo Natale. 
 
 
 
25.12. al mattino vengono
distribuiti i regali e poi ci
sediamo a la tavola natalizia .
Il pranzo di Natale è composto

da più
portate, per lo più piatti a base
di pesce, ma anche questo
varia da regione a regione. La
nonna
mi prepara le mie lasagne
preferite. In Italia non
conoscono la nostra specialità
natalizia di
carpa fritta. Il cosiddetto
panettone, una ciambella
dolce, non deve mancare sulla
tavola di
Natale. Al nord Italia non

conoscono i nostri dolci
tradizionali.Fondamentalmente
è simile al nostro. Tutta la
famiglia si riunisce, è una festa
cristiana molto importante.
L'albero di Natale si prepara
gia il'8 dicembre per la festa
della Vergine Maria. Oltre
all'albero, ogni famiglia
italiana deve avere anche un
presepe.
 
Le festività natalizie si
concludono con la cosiddetta
Befana (strega) il 6 gennaio, e
questa
strega getta nel camino una
calza con i dolci per i bambini.
Cosa mi manca del Natale
italiano? Le nostre bellissime
fiabe e film cechi.
 
Giulia, 6. B

Natale Italiano 
 
 
Il Santo Natale in Italia inizia
come qui il giorno 24.dicembre
(Vigilia di Natale), quando
tutta
la famiglia si riunisce, ma non
si siede a tavola, ma si esce e la
serata si conclude con un

 
Vánoce v Itálii 
 
Vánoce v Itálii začínají tak
jako u nás Štědrým dnem
(Vigilia di Natale), kdy se
schází celá rodina, neusedá se
však k večeři, ale jde se ven.
Večer končí setkáním v kostele
a Svatou mší. Někteří drží
půst. Před spaním se nachystá
na stůl mléko a sušenky
pro Babbo Natale (děda
Vánoc).

 
25.12. ráno se rozdávají dárky,
poté se usedá k vánoční tabuli.
Slavnostní oběd se skládá
z několika chodů, většinou se
jedná o jídla na bázi ryb, ale
i to se mění podle regionů.
Mně babička dělá moje
oblíbené lasagne. V Itálii
neznají naši vánoční specialitu
smaženého kapra.
Na vánočním stole nesmí
chybět tzv. panettone, taková
sladká buchta. Na severu Itálie
neznají naše tradiční cukroví.
 

 
V podstatě je to podobné, jako
u nás. Schází se celá rodina, je
to velmi důležitý křesťanský
svátek. Vánoční stromek se
chystá již 8.prosince na svátek
Panny Marie. V každé italské
rodině nesmí chybět betlém.
Vánoční svátky končí
6.lednem tzv. Befana
(čarodějnice), a tato
čarodějnice hází do komína
dětem punčochu s sladkostmi.
 
 
 

 
 
 
Co mně chybí na italských
Vánocích? Naše krásné české
pohádky a filmy.
 
Giulia, 6.B
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Brieffreundschaft Brno – Leipzig 
(Sachsen, Deutschland) 
Hallo Ronja
Brieffreundschaft Brno –
Leipzig (Sachsen,
Deutschland)
Hallo Ronja,
my Name is Amelie Hike. My
birthday ist the 12th of
january 2011.
Ich gehe in die Klasse 6C in
der Schule Mölkau.
Ich lebe in Engelssdorf, das ist
ein Ortsteil in Leipzzig. Meine
Eltern leben aber getrennt. Ich
habe drei Hunde, bei Mama
zwei und bei Papa einen. Sie
heißen Emma, Pepe und
Berry. Geschwister habe ich
vier. Drei Schwestern und
einen Bruder, aber ich habe sie
nicht kennengelernt.
Mein Hobby ist Geräteturnen,

ich gehe jeden Mittwoch
dahin. Mein Lieblingsessen
sind Nudeln, Sushi und Pizza.
Liebe Grüße aus Engelsddorf
von Amelie

Liebe Amelie
Liebe Amelie,
danke für deinen Brief. Ich bin
sehr froh.
Ich habe im Antiquariat eine
Ansichtskarte gekauft. Meine
Stadt ist modern, aber ich mag
alles Alte. Bitte, kannst du mir
erklären, was Geräteturnen
bedeutet? Ist das Gymnastik?
Ich schreibe dir über meine
Schule. Ich habe viele Fächer.
Mein Lieblingsfach ist
Biologie. Ich gehe in die Klasse
7.A. Meine Schule beginnt um
8 Uhr. Was ist dein
Lieblingsfach? Was machst du
in den Pausen?
Schreib mir bald. Ich freue
mich auf deinen Brief.
Liebe Grüße aus Tschechien
von Ronja
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Zábavné luštění

 
Akvárium   
 

Na stole máme
akvárium a v něm deset
rybiček. Když 2 zemřou
a 4 se utopí, kolik
rybiček zůstane
v akváriu?
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sirky  
 

Na stole leží 7 stejných
sirek poskládaných
do rovnostranného
trojúhelníku a čtverce
(viz. foto). Dokážete
přesunout jednu sirku,
aby na stole byly 4
čtverce?

Vánoční turnaj a 
turnaj týmů v 
piškvorkách
Milí spolužáci, dne
19.12. se na naší škole
uskuteční 2. ročník
vánočního
piškvorkového turnaje. 

Turnaje se můžou
zúčastnit všichni
milovníci piškvorek. 
 

Na turnaj se tento rok
zatím přihlásilo 36 lidí.
Je to o 7 lidí víc než
minulý rok. 

Velký zájem o účast
letos projevili žáci
pátých ročníků, kterých
je skoro polovina
a budou tak nejmladší
na turnaji. 
 
 

Turnaje se zúčastní
i minulý vítěz, letošní
deváťák, Josef Gazdík,
který je čerstvým
držitelem poháru
z krajského kola
týmového mistrovství
České republiky, a to
spolu s Matyášem
Kundratou a Tomášem
Tippnerem. Oba si
přijdou zahrát také. 
 

Hrát se bude na deskách
a hracích plochách se
žetony. Využijeme
i úplně nové dřevěné
desky a kameny, které
jsme letos dostali jako
(před)vánoční dárek
od České federace
piškvorek a renju. 

 

Na vítěze čeká pohár,
pro první tři nejlepší
jsou přichystány
medaile stejně jako
pro nejlepšího žáka
prvního stupně. A jako
minule nebudou chybět
ani ceny v podobě her,
puzzle a sladkostí. 
 

 
Minulý rok turnaj
skončil takto:  

1. místo: Josef Gazdík 

2. místo: Tomáš Tipner 

3. místo: Josef Vokřínek 

4. místo: Paolo Passini 

5. místo: Tom Ngo 

6. místo: Vojtěch
Chládek 
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Turnaj týmů
v piškvorkách:  

Letos se po dvouleté
pauze opět konalo
prezenční Mistrotství
České republiky
v piškvorkách. Proto
jsme neváhali a vytvořili
4 tříčlenné týmy, což je
maximální počet
na školu. Pojmenovali
jsme je přehledně
Antonka6, Antonka7,
Antonka9A
a Antonka9B. To se
potom hodilo
při vyhlašování vítězů,
kdy jméno naší Antonky
zaznělo několikrát :-). 

Naše první výprava
směřovala na oblastní
kolo na Gymnázium tř.
Kapitána Jaroše. Všem
se nám moc dařilo,
všichni kromě Antonky7
postoupili do playoff.
Antonka7 nepostoupila
kvůli jedinému
ztracenému bodu
za remizu místo výhry.
Finále se odehrálo
mezi Antonkou9A
a Antonkou9B, vyhrála
9.B a oba týmy ještě
spolu se šesťáky
postoupily do krajského
kola, za sebou nechaly
řadu týmů, kterých bylo
celkem 24, a do školy se

vracely s (prvním)
pohárem. 
 

Na krajském kole, které
proběhlo opět
na „Jarošce“, se nám
také dařilo, hlavně
týmům deváťáků. Ty se
nakonec znovu utkali
spolu a tentokrát z toho
byl postup Antonky9B
do celostátního kola
a druhý, ještě větší
pohár :-). 
 
 

 
Grandfinále týmů
v piškvorkách:  

Na celorepublikovém

finále se potkali nejlepší
týmy ze základních škol
a víceletých gymnázií,
kterých byla většina.
Týmy přijely ze všech
krajů i ze Slovenska. 
 

Kde: Brno-střed -
Fakulta sociálních studií
MU 

Kdy: 08. 12. v 08:00 

Organizátor: Adam
Holda 
 

 
Naše škola se umístila
ve Grandfinále na 15.
místě. Gratuluji!  
Vojta Chládek, 7.B
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Adéla Liberdová


