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Co všechno 
najdete v 

nové školní 
zahradĚ!!!

aNKETA: LÍBILO SE 
vÁM NA DISTANČNÍ 

VÝUCE?

Školní Časopis je po delší pauze zpátky!!!!



Od začátku školního roku máme 
opět o jednu třídu navíc

Díky příchodu velkého počtu dětí z 
okolních škol máme od letošního září 
opět o jednu třídu navíc. Celkově jich je 
u nás nyní třináct. Po jedné na prvním 
stupni a po dvou v jednotlivých ročnících 
na stupni druhém. I z tohoto důvodu 
byla učebna hudební výchovy přesunuta 
do výtvarné výchovy a při zpěvu se 
můžete zároveň točit na židlích :)

Naše řady posílila paní učitelka 
Alena Zubalíková

Protože nám přibyla další třída, museli 
jsme posílit také naše pedagogické 
řady. Do našeho kolektivu učitelú přišla 
paní učitelka Alena Zubalíková. Pochází 
ze Zlína a vyučuje němčinu, fyziku a 
výchovu k občanství. Pevně věříme, 
že už jste si na sebe zvykli a všechno 
šlape. Paní učitelce přejeme, ať se jí u 
nás líbí.

Školu navštívila Česká školní inspekce 
Po dlouhých sedmi letech do naší 
základní školy v listopadu zavítala 

kontrola z České školní inspekce. 
Cílem této jejich návštěvy bylo 
zhodnotit kvalitu vzdělávání na 
naší základní škole. Nyní již máme 
u sebe konečnou inspekční zprávu, 
která konstatuje, že si tady u nás v 
Polance vedeme dobře. Doufáme 
a věříme, že se nám nastavenou 
laťku podaří udržet i nadále. 

Budujeme novou přírodní zahradu
Určitě jste si všimli, že začaly práce 
na naší nové školní přírodní zahradě. 
Na podzim byly provedeny větší 
terénní úpravy a byly osazeny 
vyvýšené záhony. Moc prosíme, 
abyste se při Vašich návštěvách 
zahrady chovali k vybavení hezky a 
dlouho nám vydrželo.       Petr Filgas 

Obsah a slovo úvodem
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Slovo úvodem
Milí čtenáři, po téměř dvouleté 
pauze způsobené epidemíí a 
opakovanými uzávěrami školy a 
tříd, kdy nebylo možné časopis 
vydávat, nyní konečně přicházíme 
s novým číslem našeho Polanského 
vrabčáka. Redakce a její členové 
jsou kompletně noví a tak také 
náplně časopisu bude trochu 
jiná s novými nápady a články. V 
prvním letošním čísle najdete něco 
z historie a zajímavostí naší školy, 
nový komiks a také velmi oblíbené 
ankety. Paní učitelka Magdalena 
Kovářová nám v krátkém rozhovoru 
prozradila několik zajímavostí 
o naší nově vznikající přírodní 
zahradě, takže všichni, kdo do ní 
rádi chodíte, čtěte pozorně. Pevně  
věříme a doufáme, že se Vám obsah 
bude líbit a v časopisu si najdete to 
svoje. 
Za několik dnů tady máme Vánoce 
a tak nám dovolte Vám všem 
popřát klidné a pohodové svátky 
plné  dobré nálady a do nového 
roku hlavně zdraví.    Redakce

Titulní fotka: Mikulášská nadílka 2021 v podání našich deváťáků
Členové redakce: Muchová Viktorie, Zgabajová Nikol, Staněk Martin, Sta-
něk Šimon, Janáčová Gabriela, Kostková Vendula, Kudelová Tereza, Kaš-
parová Eliška, Kovářová Karolína, Ptáčková Zuzana, Kubíková Theodora, 
Vařáková Viktorie, Ibříšková Markéta, Žáková Aneta 

Novinky z naší základní školy



• ,, Můj den začínal snídání a potom 
přišly online hodiny, na které jsem 
často chodil pozdě, ale pár výjimek 
kdy jsem přišel včas kupodivu 
bylo. Při hodinách jsem si psal 
s kamarádama, kteří mi radili. Raději 
mám prezenční výuku´´ odpověděl 
Jaromír Kovář z 6.B.

• ,,Tož ráno jsem vstala, nasnídala 
se, zapnula počítač a připojila 
jsem se na hodinu. Někdy jsem 
si vymýšlela, že mi nejde kamera 
nebo mikrofon a během hodin 
jsem si psala s kámoškama. I když 
to byla celkem pohoda, raději mám 
prezenční výuku´´ odpověděla 
Nikol Maršálková z 6.B.

•,,Většinou jsem opisoval od 
kámošů a během hodin angličtiny 
hrál hry. Radši chodím normálně 
do školy, protože se mi učitelka za 
monitorem seká´´ odpověděl Robin 
Hromada z 6.A.

• „Vstanul jsem, 
dal si snídani a 
šel na hodiny. Po 
hodinách jsem 
si udělal školu 
a ve zbytku 
času si volal s 
kámošemi. No 
a byl večer, tak 
jsem šel spát.“ zhodnotil Antonín 
Randus z 9.B

•,,Vstávala jsem vždy včas, většinou 
tak kolem 7:20. Potom jsem byla 
na mobilu, udělala jsem si ranní 
hygienu, nachystala jsem si věci 
a připojila se na hodinu. Pokaždé 
jsem měla zapnutou kameru a nic 
z učiva jsem nechápala. Úkoly jsem 
hodně často dělala až do noci´´ 
odpověděla Abigail Hušťová z 6.A.

• ,,Vstávala jsem 15 minut před 
hodinou. Mívala jsem vyplou kameru 
a většinou ležela v posteli. Když už 
jsem kameru zapnula ukazovala jsem 
jen strop. Sice jsem díky distanční 
výuce prošla 7. třídou, ale raději 

chodím do školy´´ odpověděla 
Romana Trchalíková z 8.A.

• ,,Během online hodin jsem spal 
s vyplou kamerou a mikrofonem. 
Úkoly jsem většinou opisoval a 
raději mám distanční výuku, protože 
je všechno jednodušší´´ odpověděl 
Daniel Ondruš z 8.A.

• ,,Vstala jsem 
asi hodinu před 
online hodinou, 
dělala si úkoly a 
učila jsem se. Na 
hodinách jsem 
většinou dávala 
pozor, ale občas 
jsem si povídala 
se sestrou. Radši mám prezenční 
výuku, protože všechno víc chápu´´ 
odpověděla Denisa Filgasová z 8.A.

•,,Na hodinách jsem hrál hry, spal,  
jedl nebo poslouchal písničky. Úkoly 
jsem opisoval od spolužáků. Radši 
chodím normálně do školy, protože je 
tam větší sranda´´ odpověděl Jakub 
Dančák z 8.B.

• ,,Šla jsem na všechny hodiny, které 
jsme ten den měli, mezi kterými 
jsem se učila a dělala domácí úkoly. 

Po všech hodinách a úkolech jsem 
měla volno. Obojí má své výhody 
i nevýhody pro žáky i učitele je 
podle mě lepší prezenční výuka, 
ale na distanční výuce jsme se 
mohli naučit větší samostatnosti. 
Mně osobně vyhovuje obojí´´ 
odpověděla Lada Hromadová z 8.B.

• ,,Vstal jsem, šel k počítači a připojil 
jsem se na hodinu. Úkoly jsem dělal 
všechny a na online hodiny jsem se 
připravoval. Myslím, že jsem vzorný 
žák:) Mám radši prezenční výuku´´ 
odpověděl Ondra Hromada z 6.B.

•„Byly to zajímavé 
dny, pro mě to 
bylo i lepší, že 
jsem byl sám, a 
měl jsem víc času 
sám na sebe.“ 
prozradil Tadeáš 
Vajďák z 9.B

• „Celkem mě to bavilo, až na ty úkoly, 
ale když jsem si všechno udělala, 
byla jsem ráda že už mám klid.“ řekla 
Amálie Zemánková ze 7.A

připravily Tea Kubíková, Aneta 
Žáková, Viktorie Vařáková a 
Markéta Ibříšková
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Anketa

Jak probíhal tvůj den při distanční výuce?



Na našem školním pozemku 
pozemku začíná pomalu vznikat 
školní přírodní zahrada. Zeptali jsme 
se tedy paní učitelky Magdaleny 
Kovářové, na co se v zahradě 
můžeme těšit a co nás tam bude 
čekat.

1.Co tam všechno bude za 
zvířatka?
Na zahradě se samozřejmě mohou 
pást zvířátka ze školního zookoutku, 
přímo v kurníku na zahradě budou 
slepice.

2.Co budu kromě zvířat na 
zahradě?
Kromě zvířat je na zahradě 
naplánováno mnoho míst pro 
zábavnou výuku (např. herní 
prvky, otočné dřevěné pexeso, 
meteorologiká budka..) venkovní 
učebna s tabulí a sezením, 
velké ohniště, týpí, naučné 
panely..vyvýšené záhony tam už 
jsou, pak také zajistíme domov volně 
žijícím zvířatům-přibude čmelník, 
hmyzí domečky, budky pro ptáky 
a netopýry, zídka pro ještěrky.

3.Koho napadlo vylepšit školní 
zahradu?
Vylepšení zahrady napadlo více 
lidí-ode mě a pana učitele Černotíka, 
kteří tam hodně času trávíme, až 
po pana ředitele, kterému se tato 
možnost líbila. Tak aby ji mohli 

využívat všichni učitelé, kteří budou 
chtít učit venku-díky vylepšené 
zahradě k tomu budou mít skvělé 
zázemí a podmínky.

4.Kdo se o zahradu bude starat?
O zahradu se bude starat pan učitel 
Černotík společně s žáky druhého 
stupně ve světě práce a pracovních 
činnostech. Pomáhá mu už teď pan 
školník nebo pan ředitel, který také 
učí již uvedené předměty...Budou tak 
vlastně pokračovat ve své práci dál.

5.Kdo navrhoval všechny prvky?
Projekt naší zahrady zpracovala 
zahradní architektka, paní Eva 
Ptáčková. Jednotlivé prvky pak navrhli 
sami vyučující podle toho, co by rádi 
ve výuce v zahradě používali.

6.Kolik to celé stálo?
Ve výzvě vypsané Státním fondem pro 
životní prostředí jsme získali přes půl 
milionu korun, to ale není konečná 
potřebná částka...aby byla zahrada 
opravdu podle našich představ, 
budeme muset ve shánění dalších 
financí pokračovat.

7.Kdy bude zahrada dokončena?
Uvedené finanční zdroje bychom 
měli investovat do konce roku 2022, 

jak jsem ale uvedla u předchozí 
otázky, tím naše práce ve vylepšování 
zahrady neskončí. Navíc zahrada se 
pořád mění a vyvíjí. Je krásná a plná 
života už teď. A jsem moc zvědavá 
na to, jak bude vypadat za rok. 

8. Na co nejvíce se  na zahradě 
těšíte vy osobně?
Já se nejvíce těším na to, až to 
bude celé kompletně hotové 
a až do zahrady budu moct 
chodit v hodinách přírodopisu 

připravila Eliška Kašparová
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Rozhovor s paní učitelkou Kovářovou

Co všechno najdeme na nové školní přírodní zahradě?



Historické okénko
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Z historie naší základní školy - jak to vlastně začalo
Školství ve Valašské Polance 
má mnohaletou tradici, ale ví 
vůbec někdo, jak a kdy to tady se 
vzděláváním vlastně začínalo? Ne? 
Tak od toho jsme tady my s naším 
historickým okénkem.
Až do roku 1778 nebyla ve Valašské 
Polance žádná škola. Vzdělávání 
zajišťovali někteří uvědomělejší 
občané sami. Občas shromažďovali 
své schopnější děti vždy v některém 
selském domě, kde je člověk znalý 
čtení a psaní těmto dovednostem 
zaučoval. Teprve ve zmiňovaném 
roce právě tito občané za přispění 
náboženského fondu započali 
se stavbou fary, kde byla jedna 
místnost vyhrazena k učení (říkalo 
se jí učírna). 
Napřed se stavěl kostel, a protože 
následkem nedbalých prací spadlo 
kleknutí, bylo třeba použít peněz 
na dostavbu. Třída byla postavena, 
a proto se vyučovalo provizorně 
v největším pokoji bytu ředitele. 
Těžko si představit práci ve třídě 
o 106 zapsaných žácích. Možná 
někteří docházeli jen občas. Přesto 
o hygieně a pohodlí se v té době 
nemluvilo, protože již samotné 
ustavení školy byla věc mimořádná. 
Popisujeme totiž dobu vlády 
Marie Terezie,kdy se zakládaly 

školy obecné,kde se děti učily jen 
takzvané trivium (číst,psát a počítat). 
Prvním řídícím učitelem byl dosazen 
dvacetiletý pan učitel Ignác Preis z 
Příbora. On, jeho syn Michael a vnuk 
Leopold vzdělávali místní mládež 
plných stodvacet let , až do roku 
1896. K Polance byla „přiškolena” 
i obec Leskovec. Nejmladší děti z 
Leskovce docházel vyučovat pan 
učitel po odpolednech, zatímco 
starší chodily do Polanky. Tehdejší 

b u d o v a 
školy byla 
nevyhovující, 
ale sloužila 
až do roku 
1891, kdy bylo 
rozhodnuto 
p o s t a v i t 
n o v o u 
š k o l u 
na místě 
š k o l y 
staré ( jiné m í s t o 
n e b y l o vhodné). Stavba 
měla probíhat tak, aby ve staré škole 
nemuselo být přerušeno vyučování. 
Při kopání základů se však zhroutila 
zeď na východní části budovy, takže 
se zde vyučovat nedalo. Proto se od 
září 1891 do srpna 1892 vyučovalo 
v dolní části obce u Preisů. Proto 
také mnoho lídí tvrdí, že škola byla 
na tomto místě. Ano byla, ale pouze 
jeden rok. Stavitel nové školy byl 
Josef Drahoš z Holešova. Kolaudace 
proběhla v srpnu roku 1892. V této 
škole se pak vyučovalo až do roku 
1948. Pokud by někdo nevěděl, 
o jakou školu se jednalo a kde 
byla postavena,  veřte, že to byla 
budova, ve které dlouhé roky sídlila 
mateřská školka a která je naproti 
kostela.             Vendula Kostková 



Komiks
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Komiks Šimona Staňka - Mutanti přichází - 1. část

připravil Šimon Staněk



1. Jak dlouho učíte na této škole?
                     Od roku 2012                                                                    9 let

2. Který předmět nejraději učíte?
               Český jazyk                                                                  Svět práce 

3. Jak často dáváte poznámky?
            poznámky nepíšu                                                            málokdy

4. Jakou známku dáváte nejčastěji?
                 1 nebo 2                                                                          1 

5. Co děláte o přestávce? 
      Svačím nebo mám dohled.                                                   odpočívám

6. Suplujete rádi?
    Ano, ale záleží na předmětu.                                                      ano 

7. Kolik zadáváte domácích úkolů?
                 1 za týden                                                                     žádné

8. Proč zrovna učíte na této škole?
  Mám k této škole dobrý vztah.                                   Protože je nejlepší v okrese.

9. Proč jste se rozhodli být učitelem?
     Od dětství to bylo mé přání.                                        Baví mě práce s dětmi.

10. Jak jste byli spokojeni s distanční výukou?
Docela ano, ale lepší to je ve škole.                    Distanční výuka mě nenaplňuje.

Zajímavosti ze světa našich pedagogů
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Učitelský duel

Irena Filgasová Aleš Černotík

připravila Zuzana Ptáčková a Karolína Kovářová



Projekt Firma
V letošním školním roce, po dvou 
letech, kdy byli žáci převážně na 
distanční výuce, se naši deváťáci 
zúčastnili projektu FIRMA, který 
byl zaměřen na volbu povolání, na 
sebepoznání s uplatněním na trhu 
práce. Žáci 9.B v pondělí 18.10 a 
žáci 9.A v úterý 19.10. 2021 plnili 
za účasti třídního učitele, školního 
metodika prevence, zástupkyně pana 
ředitele i lektorů z UNIE KOMPAS ze 
Zlína nejrůznější úkoly, při kterých si 
ověřovali své schopnosti, dovednosti, 
ale i potřebnou odvahu a diplomacii 
se do jednotlivých úkolů zapojit. 
Základem celého projektu bylo 
nasbírat na 6 stanovištích co nejvíce 
bodů a svůj bodový zisk si ještě 
vylepšit vlastním projektem. Žáci si 
ověřili, jak jsou schopni pracovat 
pod určitým tlakem i komunikovat v 
jazyce mateřském i anglickém. Sami 
na sobě si také zjistili, zda by uměli 
podstoupit i pracovní pohovor. Vše 
bylo zaměřené na dosažení určitého 
cíle, získání určitého pracovního 
místa ve fiktivní firmě. Z 9.B 
dosáhli nejvyššího uplatnění Petra 
Špičková, Sára Bučková a Veronika 
Kovářová, z 9.A Alice Filgasová, Matěj 
Erban a Filip Fojtík. Více fotografií 
z projektu najdete na školním 
Facebooku. 

Mikulášská obchůzka
Tradiční mikulášská obchůzka 
doplněná o nezbytnou andělskou 
a čertovskou družinu a strašidelné 
„krkaně“ se letos kvůli karanténě 
devátých tříd konala s týdenním 
zpožděním. V každé třídě se 
Mikuláš spolu s anděly zastavil, 
odměnil děti sladkostmi za 
básničky a písničky, hříšníci 
(kterých ale nebylo mnoho) dostali 
samozřejmě brambory. Do tříd 
našich nejmenších pekelníci vůbec 
nevstoupili, ale někteří prvňáčci a 
druháčci projevili velkou statečnost 
a šli si masky čertů a smrtek  
prohlédnout zblízka na chodbu. 
Děkujeme deváťákům za organizaci 
a přejeme všem pohodový zbytek 
adventu.

Adaptační kurzy
Adaptační kurzy našich šesťáků jsou 
definitivně minulostí. V krásném 
prostředí chalupy U Hůštú nad 
Prlovem strávily obě nově vytvořené 
třídy pod vedením šikovných 
vedoucích Katky Grygarové, Alžběty 
Kovářové, Alžběty Ondráčkové a 
třídních učitelek Marcely Koňaříkové 
a Martiny Blažkové dva dny plné 
zajímavých stmelovacích her a 
zábavy. Večerní opékání špekáčků 
samozřejmě nemohlo chybět. Cílem 
této akce bylo lépe se poznat a 
vytvořit společně dobrou partu 
kamarádů, což se snad podařilo. 
Držíme palce, ať se jim dobře 
vzájemně funguje a vše šlape také 
ve škole.

Školní duatlon
Po roční pauze jsme se opět mohli 
potkat na našem školním duatlonku 
a nutno říci, že to bylo setkání velmi 

povedené. Téměř třicet závodníků 
se v sedmi kategoriích utkalo na 
výborně připravené trati o krásné 
poháry. V jednotlivých kategoriích 
byli nejlepší Monika Novosadová, 
Tobiáš Mikulík, Tonda Psota, 
Tomáš Miček, Mariana Mikulíková, 
Jakub Zádrapa a Magda Psotová. 
Gratulujeme nejen jim, ale také 
všem, kteří se závodů zúčastnili. 
Příští rok opět na viděnou

Vsetínský den pro Fair trade
V říjnu se náš fairtradový tým v 
doprovodu pana učitele Černotíka 
zúčastnil Vsetínského dne pro fair 
trade. Hostem byl Stanislav Komínek, 
autor a fotograf Výstav na stromech, 
které u naší školy již tradičně 
pořádáme. Viděli jsme jeho nový film 
o pěstování kakaovníku, vedli jsme 
diskuzi s dalšími žákovskými týmy, 
které se zajímají o problematiku 
fairtrade a pracují na okolních 
školách. Byla nám představena hra 
Terra futura, kterou jsme si na závěr 
dopoledne také zahráli. 

Výstava na stromech
Téměř celý říjen jste si mohli na 
stromech před školou prohlédnout 
výstavu zabývající se těžkými 
pracovními podmínkami při 
pěstování a zpracování bavlny v 
Indii. Tato akce se koná každý rok v 
říjnu během Týdne důstojné práce 

a za naši školu výstavu připravili 
žáci devátého ročníku. Pro své 
spolužáky vyrobili také křížovky, 
napsali hlášení do školního 
rozhlasu a v průběhu týdne také 
zpracují malý „výzkum“ během 
kterého zjistí, z jakých zemí pochází 
bavlněná trička, která nosí žáci naší 
školy. Ke zhlédnutí výstavy srdečně 
zveme všechny, kteří půjdou kolem...                 

Redakce
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Akce školy
Co všechno důle�itého se na naší škole dělo a děje?
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Zajímavosti ze světa vědy a techniky

LIGER
Liger je kříženec mezi samcem lva a samicí tygra, který dosahuje 
značných rozměrů. Váží asi 400 kg a měří 3 metry. Základní barvu 
má plavou, jako srst lva. Má pruhy jako tygr, obvykle však světlejší. 
Ligeři se nacházejí převážně v zoologických zahradách a cirkusech.  
Jsou často velmi agresivní a mají nevypočitatelnou povahu.  Za to 
nejspíš může fakt, že lvi žijí v tlupách a tygři naopak samotářsky. 
První ligeři se pravděpodobně objevili už ve starověkém Římě, kde 
bojovali proti gladiátorům pro zábavu tehdejších lidí. Zasahovat 
tímto způsobem do přírody se nejeví jako dobrý nápad. Při březosti 
samice ligera trpí větším plodem, než na jaký je stavěná, a proto 
porody často končí císařským řezem nebo dokonce smrtí samice, či 
mláděte. 

V nové rubrice týkající se zajímavostí 
ze světa vědy a techniky jsme si 

pro Vás do tohoto čísla školního 
časopisu připravili několik velmi 

zajímavých informací o křížených 
zvířatech, které možná ani neznáte.

Znáte tyto zajímavá zvířata?

GLOFISH
GloFish je název geneticky modifikovaných fluorescenčních ryb. Prv-
ní GloFish, modifikovaná dánia pruhovaná (Danio rerio), byla vyvinu-
ty v rámci vývoje kmene určeného jako bioindikátor znečištění, záhy 
se však staly prvními geneticky modifikovanými živočichy komerčně 
nabízenými jako domácí mazlíčci. Dnes je nabízeno pět barevných 
variant GloFish dánií pruhovaných – zelená Electric Green, červená 
Starfire Red, žlutooranžová Sunburst Orange, fialová Galactic Purple 
a modrá Cosmic Blue. Prodej i držení těchto ryb jsou v Evropské 
unii zakázány. GloFish obsahují uměle vložený gen pro fluorescenční 
proteiny, které vytváří jasnou fluorescenci při osvícení ultrafialovým 
nebo bílým světlem. Zelené GloFish obsahují zelený fluorescenční 
protein, červené obsahují protein z korálu a žlutooranžové protein 
z medúzy.

COYWOLF
Coywolf je neformální termín pro psího hybrida pocházejícího z koj-
otů , východních vlků a šedých vlků . Všichni zástupci rodu Canis jsou 
úzce geneticky příbuzní, a proto se mohou křížit. Jedna genetická 
studie ukazuje, že tyto dva druhy se geneticky rozcházely relativně 
nedávno (asi před 55 000–117 000 lety). Studie naznačují , že téměř 
všechny severoamerické populace šedého vlka mají určitý stupeň 
příměsí s kojoty , přičemž nejnižší úrovně se vyskytují na Aljašce a 
nejvyšší v Ontariou a Quebecu .
Kříženci jakékoli kombinace bývají větší než kojoti, ale menší než vlci; 
projevují chování přechodné mezi kojoty a druhem druhého rodiče. 
V jednom hybridním experimentu v zajetí bylo krátce po narození 
změřeno šest hybridních mláďat samce vlka severozápadního a sa-
mice kojota s průměrem jejich hmotnosti, celkové délky, délky hlavy, 
délky těla, zadní nohy délky, obvody ramen a obvody hlavy ve srov-
nání s těmi u čistých kojotích mláďat při narození. Navzdory tomu, že je porodila kojotí samice, byla hybridní mláďata 
při narození mnohem větší a těžší než běžná kojotí mláďata narozená a změřená přibližně ve stejnou dobu. Vytí těchto 
hybridů prý začíná podobně jako běžní šedí vlci s hlubokým silným hlasem, ale částečně se mění v kojotí vysoké štěkání. 
Ve srovnání s čistými kojoty tvoří kříženci východního vlka a kojota více kooperativní sociální skupiny a obecně jsou 
vůči sobě při hraní méně agresivní.  

připravili Martin a Šimon Staňkovi



1. Koleda,koleda ______ co to neseš ve džbáně?
2. Když letí _______, něco si přej!

3. Co táhnou Santovi sobi?
4. Většinou se děti na Vánoce nejvíc těší na _____.
5. K večeři budeme mít _____ s bramborovým salátem.

6. Ý
7. Jak se říka vánočním písničkám?
8. Kdo nosí vánoční dárky?
 9. Už se těším,až budeme péct vánoční _______!
TAJENKA: 
křížovku zpracovala Vendula Kostková
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 1.třída Eliška Šťastná
Mám moc ráda pohádku O růžence  
    
2.třída Karolína Šafaříková
Hannah Montana    

2.třída Adam Daněk
Želvy ninža     
 
3.třída Matěj Kudela
Avengers    
 
3.třída Gita Janáčova
Princezna ze mlejna    
  
3.třída Jonáš Filgas
Není to sice pohádka, ale mám rád 
cokoliv od Avangers    

4.třída Anna Kašparová
 Trollové    
 
4.třída Adam Kratina 
Mou nejoblíběnější pohádkou jsou 
filmy o Harry Potterovi   
  
5.třída Juliána Gricmanová
Stranger things    
  
5. třída Gabriela Maršálková
Stranger things   
  
5. třída Vojta Rapant
Squid game

Kří�ovka +anketka

Anketka:  Jaká je Vaše nejoblíbenější pohádka?

Zkuste vyluštit kří�ovku týkající se vánočních svátků

E
K

S
Y

K
Ý

K
J

P

připravily Tereza Kudelová, Zuzana Ptáčková a Karolína Kovářová 



Svátky a zajímavé dny
Znáte helloween? A nezapomínáte ani na dušičky?

                                                              11
připravily Nikol Zgabajová a Viktorie Muchová



,,Míšo, ty třešně jsou nějaké divné. Jestlipak si je umyla?“
,,Ano, a dokonce i mýdlem.“

Učitelka se ptá prvňáčka:
,,Tomášku, doma se taky modlíš před jídlem?“
,,Ne, to jen ve školní jídelně, maminka vaří dobře.“

„Oskare, řekni nám, co je to?“
„Prosím, paní učitelko, to je lebka.“
„Dobře, ale z čeho?“
„Ze zvířete.“
„Ale jakého zvířete?“
„Prosím, mrtvého.

Paní učitelka mi nechtěla uvěřit, že mám 36 
mazlíčků, tak jsem jí ukázala fotku akvárka. No... Ta 
koukala, jak jsem tam ty štěňata narvala

Paní učitelka ve škole: „Pepíčku, to už je tento týden 
počtvrté, co jsi přišel pozdě! Víš, co to znamená?“
Pepíček: „Hmm, že je čtvrtek, paní učitelko?“

Učitelka volá jednomu z rodičů. „Dobrý den, Váš syn 
neustále lže.“ Otec na to: „No, tak to je v tom fakt 
dobrej, protože já žádného syna nemám.“

Víte, že online hodiny jsou jako vyvolávání duchů?
učitelka: „Honzo, Honzo, jsi mezi námi? Jestli ano, ozvi se!“

                                                              12

Stránka pro naše nejmenší spolu�áky

Viktorie Vařáková a Teodora Kubíková
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Vánoce
Jak vypadají Vánoce v jiných koutech světa??
Vánoce slaví lidé po celém světě. 
Oslavy ale nevypadají všude stejně, 
každá země má své specifické tradice, 
dárky se nenadělují ve stejný den a 
nenosí je ani stejná postava. Jak 
Vánoce ve světě vypadají?

Německo
V sousedním Německu se oslavy 
Vánoc hodně podobají těm českým. 
Němci si potrpí na zdobení svých 
domů, betlémy a adventní věnce. 
Stejně jako u nás německé děti 
navštěvuje i sv. Mikuláš, který jim dává 
drobné dárky, pokud byly hodné. Na 
Štědrý den navštěvuje domácnosti 
Weihnachtsmann neboli Vánoční 
muž s dlouhými zrzavými vousy a 
naděluje dárky. Tradiční pokrmy se 
liší napříč regiony. Na vánočních 
tabulích najdeme smažené ryby, 
pečené kuře nebo kachnu. Největší 
hody ale probíhají tradičně až na Boží 
hod, nikoliv 24. prosince.

Francie
Ve Francii naděluje dárky Pere Noël 
neboli Otec Vánoc. Podobně jako 
Santa Claus rozdává dětem dárky do 
připravených punčoch nebo také do 
připravených bot. Častokrát je také 
schovává po domově nebo přivazuje 
na vánoční stromeček. Tradiční večeře 
trvá i několik hodin a obsahuje vícero 
chodů. Nejčastěji se podává pečená 
husa nebo krocan s kaštanovou 
nádivkou. Častokrát nechybí ani 
tradiční francouzské speciality, jako 
kachní foie gras nebo ústřice.

Itálie
Vánoční svátky začínají na 
Apeninském poloostrově tradičně až 

25. prosince papežovým požehnáním 
Urbi et Orbi (městu a světu). Ve stejný 
den se rodiny schází na slavnostní 
večeři, na které se podává pečené 
jehně, kuře nebo krocan. Nejznámější 
sladkou pochoutkou je panettone, 
vánoční bábovka s rozinkami a 
ovocem. Vánoční svátky slaví Italové 
hlavně setkáváním s rodinou a přáteli. 
Dárky přichází v některých částech 
Itálie na řadu až 6. ledna, kdy děti 
obdaruje čarodějnice Befana. V jiných 
částech se děti dočkají už na Štědrý 
den, kdy je navštíví Babbo Natale, 
postava podobná Santu Clausovi. 
Důležité jsou v Itálii také betlémy, 
které tu mají dlouhou tradici a zdobí 
prakticky každou domácnost.

Španělsko
Španělsko je stejně jako Itálie 
katolická země, proto se zde hodně 
dbá na duchovní tradice a oslavu 
Vánoc jako takových. Například 
Štědrý den (La Noche Buena) se 
slaví celý den, který vrcholí pozdní 
velkou večeří. K ní se podává kachna 
nebo jehněčí maso. Nesmí chybět ani 
velké množství místních sladkostí. 
Další zvyklosti se liší podle regionů, 
včetně toho, kdy a kdo nosí dárky. V 
některých oblastech se děti dočkají 
až 25. prosince. Tradiční je ale 
půlnoční mše, na kterou vyráží rodiny 
po slavnostní večeři.

Velká Británie
V Anglii nenaděluje dárky Ježíšek, ale 
Father Christmas, který se podobá 
americkému Santa Clausovi. Na 
Štědrý den děti věší nejčastěji ke 
krbu punčochu, ve které najdou 
na Boží hod dárky.Tradičním 
jídlem bývá v Británii krocan s 
ořechovou nádivkou a puding. 
Nepředstavujte si ale klasický 
pudink jako v Česku. Puding 
připravuje celá rodina dlouho před 
Vánoci a připomíná svým tvarem 
spíše bábovku. Ukrývají se v něm 
také drobné předměty (například 
mince nebo prstýnky). Který člen 
rodiny drobnost v pudinku najde, 
ten bude mít podle pořekadla celý 
další rok štěstí.

USA
Ve Spojených státech se rodiny 
schází na společné večeři 24. 
prosince. Podává se tradiční krocan 
s nádivkou a několika přílohami. V 
USA nosí dárky světoznámý Santa 
Claus. Brzy ráno 25. prosince sestoupí 
komínem a nadělí dětem dárky, a to 
nejen pod stromeček, ale také do 
připravených punčoch. Děti mu za 
to předem připraví sušenky a mléko. 
Američané si také potrpí na výrazně 
ozdobené a nasvětlené domy, někteří 
v dokonalosti výzdoby dokonce 
pořádají soutěže.

Rusko
Rusové slaví buď pravoslavné Vánoce 
na svátek Tří králů, nebo už na Nový 
rok. Rodiny se sejdou v posledním dni 
roku, obdarují se a jdou slavit další 
rok. Právě v ten den rozdává dárky 
Děda Mráz, který po Rusku cestuje 
z Čukotky a doprovází ho Sněhurka. 
Tradičně na vánoční tabuli převládá 
vepřová pečeně nebo plněné 
pšeničné taštičky. Doplňuje je salát 
podobný našemu bramborovému.

Austrálie
Vzhledem k časovému pásmu, ve 
kterém se Austrálie nachází, slaví 
místní Vánoce mezi prvními na 
světě. Podobně jako další země 
na jižní polokouli si Australané 
během období Vánoc užívají 
vysokých teplot a svátky tradičně 
tráví na pláži nebo jinde venku. Na 
slavnostní večeři si dávají například 
husu a kachnu, ale také mořské 
plody a saláty. Na Boží hod ráno 
je pak navštěvuje Father Christmas, 
stejně jako v Anglii. Redakce
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Tipy na stránky k procvičování 
učiva

Český jazyk: Matematika: 
www.umimecesky.cz 

www.umimematiku.cz 
www.mojecestina.cz 

www.matika.in 
www.pravopisne.cz 

www.matematika.hrou.cz

Anglický jazyk: Obecné 
www.skolakov.eu

www.umimeanglicky.cz 
www.onlinecviceni.cz 

www.helpforenglish.cz 
www.skolasnadhledem.cz 
www.jazyky-online.info

Tipy na dobré filmy, nebo seriály

NETFLIX
(od 7-12)-seriály

Alexa a Katie 
Team kaylie 

Princezna z cukrárny
Vánoční kronika

FILMY
Feel the beat 

Směska
DJ popelka,

Enola Holmesová
Předvánoční večer
Zpátky do divočiny

Yes day
Bestiář mladé chůvy

You tube
Hvězda na střední

Pubertacka
Správně praštěný holky

Super třída
Špioni

Kosmopes a turbo kočka
Jak vytrhnout velrybě stoličku

Pat a mat ve filmu

Hurá do pravěku
Můj přítel robot

Psí poslání

Tipy na dobrou knížku

Harry Potter a vězeň z Azkabanu. 
Harry Potter a Ohnivý pohár. 

O zahradě 
Harry Potter a Kámen mudrců 

Justýnka a asistenční jednorožec
Vačice, která se nesmála

20x Čtyřlístek
Rok v lese
Malý princ

Záhada hlavolamu
Únosce draků

Hledáte web na procvičování, nebo dobrý film, či knihu??
Tipy pro �áky + PF 2022

připravily Gabriela Janáčová a Tereza Kudelová


