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Okénko aneb nahlédnutí do 
školní družinky v září,
V naší školní družině se koná
nespočet různých akcí. Skoro
každý měsíc se chystá tematická
událost, která náš všechny potěší
a společně si ji užijeme. Bohužel
pandemická situace, se kterou se
již několik měsíců potýkáme,
nám tyto akce komplikuje a ruší.
Pojďme si společně o některých
přečíst a částečně si je přiblížit
a zavzpomínat.
 
 

V září  za námi do družinky
přišla paní spisovatelka
Vernerová. Paní spisovatelka
Vernerová si s dětmi povídala
na téma: Jak vznikla kniha? Tato
beseda byla velmi poutavá
a pohádková.

říjnu, listopadu
V říjnu  se uskutečnila akce
s názvem Muzikohrátky.
Do školy za námi přijela
na návštěvu paní Veselá, která
s sebou přivezla cizokrajné
nástroje. Nástroje byly různých
tvarů a rozměrů. Děti tak mohly
vidět, slyšet a zkusit, jak zní
a vypadá například africký
buben nebo indiánská píšťala.
Paní Veselá vyprávěla krásný
příběh o stvoření světa a příběh
doprovázela svými nástroji. Celé
představení bylo velmi hezké
a pestré. Dětem se tato akce

velice líbila.
 
Nastal listopad  a s ním všem
známý svátek Dušiček. O tomto
svátku jsme si s dětmi povídali,
co pro nás znamená a jak se
u nás slaví. Vyráběli jsme
společně ozdobné svícny.

a prosinci
Nyní jsme v prosinci, kdy nastal
čas adventní a blíží se kouzelné
Vánoce. My jsme se samozřejmě
začali připravovat na vánoční
jarmark, kde měly být na prodej
krásné výrobky dětí. Bohužel
opět nám pandemická situace
tuto událost nedovolí uskutečnit.
To se nedá nic dělat, my však
nezahálíme a s dětmi si i tak
vyrobíme spousty vánočních
výrobků, které si budou moci
odnést domů. Děti tak mohou
svým výrobkem obdarovat své
rodiče, prarodiče či sourozence.

V naší družince vytváříme
po celý rok spoustu výrobků
a pořádáme různé zajímavé
akce. Na další fotky a zprávy
z naší družinky se můžete těšit
v příštím vydání.
 
Za kolektiv ŠD
Kateřina Slavíková

Školní parlament informuje
Naši milí spolužáci, přišel čas
Vám napsat něco o nás a naší
práci. Jsme žákovský parlament,
skupina žáků, zvolených k tomu,
abychom zastupovali žáky této
školy- vás. Chceme se podílet
na plánování akcí či změnách
na škole. Chtěli bychom, aby se
Vám ve škole líbilo. Nebojíme
se vyjadřovat své názory, ale
zároveň respektujeme názory
všech spolužáku. Snažíme se
řešit všechny problémy, tím
i vylepšit atmosféru ve škole.
Pravidelně jednou za 14 dní se

scházíme a věnujeme se
námětům a připomínkám
od Vás. Plánujeme akce
a spolupracujeme s vedením naší
školy. Jako každý rok, začal
i tento volbami do žákovském
parlamentu. Každá třída od 5.
do 9. ročníku má svého
zástupce, prostřednictvím
kterého můžete přinášet svoje
nápady, připomínky či náměty.
V uplynulých letech se nám
podařilo zorganizovat hned
několik vydařených akcí -
Barevný týden, Překvapení ke

dni žen a učitelů, sběr papíru,
společně jsme poděkovali
zdravotníkům za jejich práci.
Pomohli jsme vylepšit vzhled
naší školy dle našich projektů
a připomínek, které jste nám
dodali v rámci projektu PARO,
jako například-stojany
na koloběžky, odpočinkové
koutky na chodbách, zrcadla
do tříd, sportovní vybavení
do škol v přírodě a do
tělocvičny. Letos jste si
odhlasovali podsedáky
a antistresové míčky do tříd,
zábavné tabule na chodby
a reproduktory do hudební
výchovy. Všichni jsme se těšili

na organizování Halloweenu,
Barevného týdne či vánočních
dílniček, ale epidemiologická
situace nám to znemožnila.
Barevný týden, Pyžamový
a Vlajkový den budou muset
počkat na lepší časy. Věříme, že
si užijete alespoň společné
vánoční posezení ve svých
třídách. Chceme Vám všem
poděkovat za náměty, které jsme
od Vás dostali. Rádi bychom
projednali v parlamentu i vaše
další náměty. Budete-li mít něco
na srdci, najděte si nás, rádi Vás
vyslechneme nebo pomůžeme !!
Za parlament Berta Špunarová,
9. B
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY ANEB 
CO SE DĚJE...

PIŠKVORKY 
Piškvorky jsou strategická hra,
ve které soupeří dva hráči. První
zmínky o piškvorkách vznikly
2000 let před naším letopočtem
v Číně. V České republice se
většinou hraje na čtverečkovaný
papír/desku. Způsobů jak hrát
piškvorky je hodně, ten
nejznámější je GOMOKU (go =

5, moku = průsečík). Začíná se
swapem 1 nebo 2. Swap 1 -
začínající hráč rozmístí kdekoliv
po desce první 3 symboly
v poměru 2:1, tedy například
dva křížky a jedno kolečko. Jeho
soupeř si následně vybere, se
kterým symbolem chce hrát.
Takže buď pokračuje v tahu,
nebo nechá odehrát začínajícího
hráče – vždy hraje hráč
s menším počtem symbolů.
Swap 2 - Zahájení hry SWAP2
je rozšířením varianty SWAP.
Začínající hráč rozestaví kdekoli
po desce první 3 symboly, stejně
jako u základní metody. Jeho
soupeř si následně vybere,
s jakým symbolem chce hrát,
nebo umístí další dva symboly
(jeden křížek a jedno kolečko).
Volbu symbolu pak nechá
na začínajícím hráči. Ten tedy
volí křížky nebo kolečka,
když je na desce postaveno pět
symbolů. Cílem hry je tedy mít
pět kamenů v řadě. Existuje
i styl hry, který se jmenuje
Šestvorky. Je to úplně stejný
princip se změnou v tom, že
musíš mít 6 kamenů v řadě.
Další styl hry je Rychlá hra. To
je styl, kde se hraje na desce 3x3
a musíš mít 3 kameny v řadě.
Stylů je hrozně moc a já je
nenapíšu všechny. Napsal jsem
3, které jsou za mě jedny

z nejlepších.
 
Turnaj PIŠQWORKY
 
Dne 24. 11 jsem se s kamarády
zúčastnil turnaje v piškvorkách.
Já jsem odehrál z domova (byl
jsem nemocen) a moji
spoluhráči odehráli turnaj
ze školy. Hráli jsme celkem 6x
dvě kola. Maximální čas
pro jednoho hráče byl 7 minut
a 30 sekund. Náš tým byl podle
výsledků 27. z 32. Ale určitě se
příští rok přihlásíme znova,
protože nás to hodně bavilo.
Turnaje se zúčastnili i starší žáci
z naší školy a ti skončili
mnohem lépe (byli 12.).
Trénujte, abyste si taky jednou
mohli zahrát na turnaji.
 
Tak kolečkům a křížkům zdar!
Kapitán týmu 6. C, Vojtěch
Chládek

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY ANEB 
CO SE DĚJE...

DEN S FYZIKOU 
V úterý 2.11. 2021 proběhl
workshop nazvaný Fyzika hrou.
Byl zaměřen nejen
na zatraktivnění výuky fyziky
na 2. stupni, ale i k motivaci
žáků k výuce fyziky jako nového
předmětu.
Žáci 9. ročníků si připravili to
nejlepší z pokusů, které
předvedli žákům 5. tříd. Páťáci
si mohli pokusy také vyzkoušet.
Deváťáci jim objasnili, jak dané
pokusy fungují.

BOBŘÍK INFORMATIKY 
 
Začátkem listopadu se žáci
pátých, šestých a devátých
ročníků zúčastnili informatické
soutěže pro žáky základních
a středních škol – Bobřík
informatiky. Soutěž si klade
za cíl rozvíjet informatické
myšlení, přemýšlet nad zadaným
problémem a podporuje rozvoj
digitální gramotnosti.
Nejúspěšnější žáci byli oceněni.
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Projekt Přemýšlivé děti

Čtyřdenní projekt pro Školní parlament naší školy 
Projektové vyučování
„Přemýšlivé děti“. Čtyřdenní
projekt pro Školní parlament
naší školy
Naše základní škola dlouhodobě
spolupracuje s organizací AISIS.
Ve spolupráci s touto organizací
jsme zrealizovali projekt
pro žáky školy. Projektového
vyučování se zúčastnilo 21
vybraných žáků školy (žákovský
parlament).
Projektové aktivity parlamentu
(zvolení zástupci 5.-9.tříd), které
proběhly pod vedením externích
lektorů a pedagogických
pracovníků školy, podpořily
uvědomění si role a významu
zvoleného zástupce ve školním
parlamentu.
Projekt byl zaměřen na vztahy
mezi dětmi, na vztahy dětí
vůči škole, na možnosti

ovlivňovat dění ve škole
s dopadem podporujícím
bezpečné klima ve škole.
Výstupy dílen (dramatické
a mediální) odprezentovaly děti
v závěru projektu svým
spolužákům. Výstupy byly
zreflektovány na závěrečném
setkání pedagogického sboru
a vedení školy s lektory
a dalšími zástupci AISIS.
Jednou z priorit školy je
bezpečné prostředí pro žáky,
zaměstnance školy a rodiče,
efektivní komunikace – tuto
prioritu jsme chtěli tímto
projektem podpořit.
 
 
 
 
 
 

Jaký byl program
projektového vyučování:
1. - 3. den práce se skupinou dětí
(2 x 12 vyučovacích hodin / 20
dětí)
 
★ tematicky zaměřené zážitkové
učení a skupinové aktivity,
nácvik a rozvoj komunikačních
technik účastníků
 
★ seznámení s Divadlem
Fórum, proces tvorby scénáře
a nazkoušení minipředstavení (1.
polovina skupiny)
 
★ mediální dílna – vytvoření
poselství pro spolužáky
a pedagogy (2. polovina
skupiny)
 
 
 

4. den představení výstupů
a reflexe
(20 dětí / všechny třídy II.
stupně školy, pedagigický sbor)
 
★ 8:00 generální zkouška
Divadla Fórum a instalace
výstavy
 
★ 10:00 paralelní programy
pro třídy II. st. školy
 
■ představení Divadla Fórum
■ mediální dílna – prezentace
výstupů a diskuse
 
★14:00 setkání s pedagogickým
sborem a vedením školy -
reflexe projektu a výstupů
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Projekt Přemýšlivé děti



STRANA 7 / 9

TONÍK OSTROZRAK, ANEB ZAOSTŘENO NA ANTONÍNSKOU ZDARMA

La Navidad en 
España

(25.12.) se reúnen las familias y
comen.
Antes la Navidad se vivía de
manera más religiosa. Hoy se
come y bebe más que se reza.
Los que sí quieren celebrarlo
más religiosamente, pueden ir
a su iglesia más cercana, a la
“Misa del Gallo” a las 12 de la
noche.
En Nochevieja (31.12.), la
segunda fecha importante, una
de las tradiciones es la de las 12
uvas. A cada toque de campana
se come una uva y comérselas
todas a tiempo trae buena suerte.
La tercera fecha importante es el
5 de enero. ¿Por qué? Porque los
Reyes Magos visitan al niño
Jesús y le traen regalos, a él y
a todos los niños, que los
recogen el 6 de enero, por la
mañana, en pijama.
 
 
 
 

Vánoce ve Španělsku
Vánoce se ve Španělsku se slaví
25. prosince. Předešlá noc se
nazývá Štědrý den. Je to první
důležité datum. Ten den je velká
večeře. Jí se například jehněčí
maso, mořské plody, ryby, krůta,
telecí maso a jiné dobroty. Jedna
z důležitých tradic je výroba
betlému. Betlém je model
narození Ježíška s ovečkami,
pastýři, Pannou Marií, svatým
Josefem, Římany a Tří králů
(Kašpar, Melichar a Baltazar).
Velmi typické pro tuto noc je jíst
španělské vánoční koláčky jako
„polvorones“, „mantecados“
a „turrón“, všechny vyrobené
z mandlí, medu, vajec a mouky.
O Vánocích (25.12.) se rodiny
sejdou a jedí spolu.
Dříve byly Vánoce více
duchovním svátkem. Dnes se jí
a pije více, než se modlí. Ti,
kteří to chtějí oslavit
nábožensky, mohou o půlnoci jít
do svého nejbližšího kostela,

na „Misa del Gallo“.
Na Silvestra (31.12.), je jednou
z tradic jíst 12 hroznových
bobulí. Při každém zazvonění se
sní bobule a snězení všech včas
přináší štěstí.
Třetím důležitým datem je 5.
leden. Proč? Protože Tři králové
navštěvují Ježíška a nosí dárky
jemu i všem dětem, které si je 6.
ledna ráno vyzvednou
v pyžamech.
Zuzka Bellón, 6. A

La Navidad en España
La Navidad en España se celebra
el 25 de diciembre. La noche
anterior se llama Nochebuena.
Es la primera fecha importante.
Ese día hay una cena grande. Se
come, por ejemplo, cordero,
marisco, pescado, pavo,
o ternera. Una de las tradiciones
importantes es hacer un belén.
El belén es un mapa real
o maqueta del nacimiento del
niño Jesús, con las ovejas, los
pastores, la Virgen, San José, los
romanos y los Reyes Magos
(Melchor, Gaspar y Baltasar).
Muy típico de esta noche es
comer pastelitos españoles de
navidad como “polvorones”,
“mantecados”, y “turrón”, todos
hechos con almendra, miel y
huevo y harina. En Navidad

Weihnachten in 
meiner Familie

Christkind bringt uns Freude
und Geschenke.
 
Adelina Ljachovec 6.B

 
Unser Weihnachtsfest vergeht zu
Hause. Hier ist es gemütlich.
Wir machen Karpfen und
Kartoffelsalat. Wir kochen zwölf
Speisen. Jeder kann etwas
probieren. Am Vormittag sehen
wir Märchen an und backen das
Weihnachtsgebäck.
Vor Weihnachten räumen wir
auf. Das macht mir Spaß. Ich
helfe meinen Eltern, meine
Schwester hilft auch. In den
Weihnachtsferien fahren wir in
die Ukraine. Dort wohnen meine
Großeltern und wir feiern
zusammen. Am Abend singen
wir Weihnachtslieder. Und das

American 
Christmas

Christmas decorations. There
must be a Christmas tree in
every house, it is up to the
ceiling and richly decorated.
People compete with their
neighbours for the best
decorated house.
 
Bára Nechvátalová, Sára
Strejčková, 7.B

 
In America, Santa gives gifts
dressed in red and white. On the
night of 24th to 25th December,
Santa jumps through the
chimney into the house. People
put milk and biscuits for Santa
and carrots for reindeer by the
fireplace. On the morning of
December 25, people unwrap the
presents Santa had put in their
stockings. Americans eat turkey
with cranberry sauce, potatoes
and stewed vegetables at
a Christmas feast. American
Christmas cookies are
gingerbread and especially
cakes. Americans have a lot of
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RECEPT PRO 
KAŽDÉHO
KOKOSOVÉ KULIČKY 
Ingredience: 250g sušenek, 100g
piškotů. 3 banány, sáček kokosu
/koupíte v LIDLU/
Postup: Nejdříve rozdrtíte
sušenky a piškoty. Poté uděláte
kaši z banánů. Vše smícháte.
Začnete tvarovat kuličky, které
potom obalíte v kokosu.
Nakonec necháte kuličky
chvilku odpočinout v lednici.
Pak už nezbývá nic jiného, než
popřát DOBROU CHUŤ!
Agnes Ráčková, 7. B
 
KLÁŠTERNÍ ROHLÍČKY 
Ingredience: 250g hladké
mouky/může být i pšeničná,
140g mletých vlašských ořechů,
160g másla, 25g nastrouhané
tmavé čokolády, 50g
moučkového cukru, 2 žloutky

vejce, 2* na špičku nože
vanilky80g polohrubé mouky,
1/2 lžičky kypřícího prášku, 1
lžička horké vody, špetka soli,
40g strouhaného kokosu, 100g
sušeného bobulovitého ovoce:
brusinky, goji, višně...
nebo nahrubo sekaných ořechů:
kešu, mandle, lískové, vlašské
ořechy..., 1 čokoládu na vaření
Postup: Horkou vodu smícháme
s práškem do pečiva. Smícháme
všechny přísady (kromě
čokolády) a přidáme vodu
s kypřícím práškem. Plech
vyložíme pečícím papírem. Lžící
na něj klademe v dostatečném
odstupu malé kupičky těsta.
Pečeme 10 - 12 minut při teplotě
175°C. Mezitím co se nám
cookisky pečou v troubě,
rozpustíme si čokoládu a poté co
cookisky vyndáme v trouby,
jemné je polijeme čokoládou.
A máme hotovo! Dobrou chuť!
Melanie Mařanová, 7.B

Na dokončení: 100g tmavé
čokolády, 30g másla, 100g
jemně nasekaných vlašských
ořechů
Postup: Z mouky, ořechů, másla,
čokolády, cukru a žloutků
vypracujeme těsto, zabalíme je
do potravinářské fólie a dáme
alespoň na 2 hodiny chladit.
Troubu předehřeji na 180°C.
Potom z těsta tvaruji malé
rohlíčky, skládám je na plech
vyložený pečicím papírem
a peču asi 8–10 minut dorůžova.

Rohlíčky nechám odpočinout
do druhého dne. Nad vodní lázní
zahřeji a dobře promíchám
čokoládu s máslem, rohlíčky
v ní namočím a poté posypu
ořechy. Pak už vám stačí popřát
DOBROU CHUŤ! Vojtěch
Chládek, 6.C
 
AMERICKÉ
SUPERCOOKIES 
Ingredience: 125g másla
pokojové teploty, 80g bílého
cukru, 80g hnědého cukru, 1

AUTORSKÉ 
PSANÍ

sena málo?“ zeptal se Franta.
„Ups, chybička se vloudila“ řekl
Arnošt snažící se vymyslet něco
nového. „Co teď budeme dělat?“
zděsil se Franta. Arnošt ho ale
přerušil se slovy:
„Koukni, co jsem našel, to je
díra v plotě!“
Franta samou radostí nadskočil.
„To je supeeeer, rychle! Pojďme,
než si nás někdo všimne.“ Řekl
Arnošt a procpal se dírou v plotě
ven.
Hned za ním proklouzl i Franta.
A tak se tedy Arnošt a Franta
dostali na svobodu. Vydali se
směrem k lesu. Tam je potkaly
milé, ale i nemilé věci.
CO BUDE DÁL, SE DOZVÍTE
PŘÍŠTĚ...
Josef Poneš, 6. A
 
 

POKRAČUJEME DALŠÍM
PŘÍBĚHEM...
 
 
OVČÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
 
„Aaaaa, ahoj Arnošte!“ povídá
Franta, který právě narazil
na Arnošta, „Už máš hotovej
plán?“ zeptal se Franta.
„Jasně že mám“ pousmál se
Arnošt.
„Bacha! už jde náš pán.“
upozornil Franta.
„Taaak, dobrou noc, ovečky.“
řekl hráč, který stádo ovcí
vlastnil. Cvak! A brána
od ohrady se zavřela.
„Arnošte, že ty jsi tam dal toho

VÁNOČNÍ 
STŘÍPKY aneb 
co nesmí 
chybět na 
Vánoce...

na náměstí a na stromeček.
Na Štědrý den máme řízek
a bramborový salát.
Aneta Martinková, 6. A
 
 
Když se řeknou Vánoce,
napadne mě rodina, mír a dárky.
Vždycky se na ně moc těším,
také mám rád i atmosféru
před Vánoci. Tento rok si přeji,
aby se celá naše rodina sešla
opět spolu a užila si nejkrásnější
den v roce.
Filip Stavinoha, 6. A
 
 
Na Vánoce jezdíme na chatu.
Musíme zatopit a všechno
nachystat. Mamka je alergická
na ryby, proto si k večeři
smažíme řízky. Na Vánoce se
každý rok moc těším.
Ondřej Horňák, 6. A

 
Můj nejlepší den v roce jsou
Vánoce. Vánoce jsou dnem
radosti, perníků a dárků. Večer
mamka připraví salát se řízkem.
Po večeři jdeme do koupelny,
čekáme, až taťka zazvoní. Jdeme
se podívat, jestli jsou
pod stromečkem dárky. Super
Vánoce byly, když jsem dostala
svůj počítač.
Adéla Ryšková, 6. A
 
 
Každé Vánoce máme řízek
a kapra. Jdeme na procházku,
pak se všichni vyfotíme a jdeme
otvírat dárky. Díváme se
na pohádky a pijeme horkou
čokoládu.
Julie Kohoutová, 6. A
 
 
Symbolem Vánoc je pro mě
stromeček a hvězda. K večeři

vaříme rybí polévku
s muškátovým oříškem, kapra
s bramborovým salátem.
Díváme se na pohádky
a rozbalujeme dárky. 
Lucie Schindlerová, 6. A

Vždycky se těším na Vánoce,
protože voní cukroví, dostanu
dárky, které si přeji a jsem
u toho šťastná. Nejlepší na tom
je, že slavíme Vánoc třikrát,
u nás doma, potom si rozbalíme
dárky u obou babiček. Mám ráda
atmosféru u ozdobeného
stromečku, tu pohodu a klid.
Adéla Číková, 6. A
 
 
Můj nejlepší den je, když jsou
Vánoce. Všichni se moc těšíme
na pečení cukroví, na stánky
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