Čertovský rej na naší škole
Novinářský kroužek
Dne 5.12.2011 se na našich školních chodbách rozléhal zvuk
čertovských řetězů, nad nimiž bděl ostrým zrakem dobrotivý Mikuláš se
svými andělskými pomocníky. Malí neposedové z 1. stupně zbystřeli a
pozorně nastražili svá ouška. V tu chvíli jejich hlavičkami zajisté projela
vlna obav a nejistot, jestli zrovna oni něco neprovedli během tohoto
období.
Zachránili je však vyučující, kteří je uklidnili a zavítali s nimi do
tělocvičny, kde na ně čekalo příjemné překvapení. Mažoretky pod
vedením paní učitelky Mileny Mudrové měly připravené pěkné
vystoupení a ani andílci s čerty se nenechali zahanbit. Při jejich
vystoupeních děti pookřály a některé si dokonce i zatancovaly.
Poté se žáci 1. stupně rozešli do svých tříd, kde byl pro ně
připravený program. Samozřejmě čertovský rej na ně nezapomněl.
Budliky, budliky......

Mikuláš
Jakub Štrom
Po roce k nám přijde zasanděl, čert a Mikuláš.
My všichni kdo zlobíme,
tak se čertů bojíme.
Mikuláš nás dobře zná,
k tomu knihu hříchů má.
Těšíme se na dárky,
učíme se říkanky.
Když je dobře umíme,
tak se čertů zbavíme.
Anděl ten nás chrání,
je to jeho poslání.

Vánoce

Vánoční svátky

Adéla Jáchimová

Martin Bažata

Dneska zase po roce
přicházejí Vánoce.
Na stole už hoří svíčky,
vyhlížíme ANDĚLÍČKY.

Vánoce jsou každý rok,
přivítejme nový rok.
Do nového roku
popřejme si trochu.

Pod stromečkem dárky leží,
Ježíšek je všechny střeží.
Pak zacinká zvonečkem,
potěší nás milým dárečkem.

Hodně štěstí, lásky, zdraví,
ať se nám všem stále daří.
Ať se splní tajná přání,
která vyplňují naše spaní.

Všichni mu pak poděkují
a ještě mu zamávají.

Krásný nový rok ………..

Štědrý den
Eva Černá, Ivana Račáková
Na Štědrý den při svíčkách,
táta tiše praví:
„Tak ať ten rok přežijem
ve štěstí a zdraví.“
Maminka se přidává:
„Buďte všichni šťastni,
táto, nechme řečnění,
raději svíčky zhasni.“
U stromečku na chvíli
zvláštní ticho nastalo,
až si Honza pomyslel,
už aby to přestalo.
Kraťoučkou pak písničkou
přivolali Ježíška,
všichni si pak vybavili
maličkého mužíčka.
Na dárky se vrhli vzápětí,
rozvazují mašli,
panuje v nich napětí,
vysněný dar našli.
Máma novou kuchařku,
Honza modrý svetr,
táta velkou vrtačku
a Jirka dlouhý metr.
Všichni byli nadšení
z vánočního večera,
ujídali cukroví
a pečeného kačera.

Vánoční dárek
Karel Pivnička
O loňských Vánocích jsem se rozhodl, že sám vymyslím a také koupím
vánoční dárek pro rodiče a bratra. Dárek pro maminku mě napadl nejrychleji.
Týden před Vánocemi jsem se vydal do města na nákupy. Jako první jsem
šel do obchodu s drogerií, kde jsem chtěl koupit kosmetickou soupravu pro
maminku. Dlouho jsem si nemohl vybrat z velkého množství sad od různých
výrobců.Nejvíce se mi zalíbil balíček od firmy Fa.
Další moje cesta vedla do knihkupectví, kde jsem taťkovi koupil
zajímavou knihu o rybaření. Už mně chyběl poslední dárek pro mladšího
brášku. V hračkářství mě zaujala společenská hra Activity.
Doma jsem všechny dárky pečlivě zabalil a předal rodičům. Těšil jsem se,
jak s nimi udělám všem radost na Štědrý den. To jsem ještě netušil, jaké
překvapení mě čeká při rozbalování dárků. Večer pod vánočním stromečkem
jsme zjistili, že kosmetický balíček, který jsem pro maminku pracně vybral, byl
určený pro muže.
Všichni jsme se mé záměně upřímně zasmáli a tatínek o těchto Vánocích
dostal ode mne dárky dva.

Milé děti, rychle běžte,
jehly, nitě popadněte.
Je čas něco zhotovit
a hodné rodiče potěšit.
Dárek radost udělá,
proto vyrábění volá.
Nikdo přece lenoch není,
všichni žáčci se rádi činí.
Pod stromečkem maminčina líc
rozzáří se ještě víc.
Ježíšek nás odmění,
hodně dárků nadělí.
My mu krásně poděkujem
a pěkné dárečky si užijem.

Vánoční příhoda
Martin Bažata
Minulý rok na Štědrý den jsme se s mým otcem, který je
myslivec, vydali obejít krmelce. Doplnili jsme v nich obilí, seno a
další pamlsky pro zvěř. Cestou jsme pozorovali dalekohledem srnky,
jak odhrabovaly sníh, aby se dostaly za potravou.
Jakmile nás zpozorovala sojka, začala svým křikem varovat
ostatní zvěř o našem blížícím se příchodu. Po dlouhé a vyčerpávající
chůzi závějemi jsme konečně došli k cestě vedoucí k našemu domovu.
Cestou domů jsme šli kolem stohu. Znenadání odtud vyběhlo
divoké prase. Celé bylo obalené slámou a na slunci vypadalo jako
zlaté. Když jsme dorazili domů, svěřil jsem mé mamince své kouzelné
zážitky z příjemné procházky.
Po vyprávění jsem si chtěl vzít něco k jídlu. Mladší bratr mě
však varoval, že neuvidím zlaté prasátko. Odpověděl jsem mu, že
jsem už jedno viděl. Potom jsme začali chystat slavnostní večeři.

Vánoce
Jakub Štrom
Znovu zase po roce,
blíží se nám Vánoce.
Moc se na ně těšíme,
pro kapra si běžíme.
Chutně si ho připravíme,
salát k němu upravíme.
Cukroví na talíř položíme,
stromeček krásně ozdobíme.
Nemůžeme se Vánoc dočkat,
musíme si však ještě počkat.
Než Ježíšek dárky zabalí
a spravedlivě je rozdělí.
Krásné Vánoce …………..

Vánoční příhoda
Adéla Jáchimová
Byl večer 23. prosince a já jsem nemohla usnout. Už jsem se velmi těšila
na Ježíška. Co mi zase přinese? Venku byla tma a poletovaly vločky.
Ráno jsem se probudila do krásného vánočního dne. Maminka začala vše
chystat. Pocukrovala vánočku, kterou jsme si hned nakrájeli k snídani. Připravila
cukroví na vánoční talířek. Na plotně voněl kuba a maminka dodělávala
bramborový salát. V televizi dávali hodně krásných pohádek.
Po obědě jsme se vypravili na zamrzlý rybník, aby nám den rychleji utekl.
Bruslili jsme a dováděli jsme celé odpoledne. Už se začalo stmívat, a tak jsme se
sbalili a vydali jsme se k domovu. Ještě jsme se museli připravit na slavnostní
večeři.
Tatínek měl za úkol chytit a zabít kapra, který nám plaval ve vaničce. Jaké
bylo naše překvapení, když jsme nenašli kapra. Nevěřícně jsme se dívali do
vaničky a nechápali jsme, kam mohl zmizet. Divili jsme se a ptali jsme se jeden
druhého: „ Kde může být?“ Tatínek šel obhlédnout dvůr a za chvíli na nás
zavolal: „ Tady leží. Je celý okousaný od našich zlobivých psů.“ Maminka se
vyděsila: „ Co budeme dělat? Kde seženeme jiného kapra?“ Tatínek však
pohotově zareagoval: „ V sousední vesnici bydlí rybář. Ten má čerstvé ryby
pořád. Dojedu za ním.“ Mamince se ulevilo, ale vyhledala naše dva psy a
pořádně jim vyhubovala.
Tatínek kapra přivezl a vše bylo zachráněno. Maminka připravila řízky a
já jsem zase slavnostně prostřela stůl. Za chvíli jsme mohli večeřet.

Vánoční přesmyčky pro naše školáčky
Kristýna Kordíková
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Poznáte pohádky
Novinářský kroužek
Blíží se čas Vánoc a s pohádkami se roztrhne televizní pytel. Všichni se
na ně těšíme a nemůžeme se dočkat, tak si aspoň pohádkově zasoutěžíme.
Poznáte, z jakých pohádek jsou tyto úryvky?
„ Babička bydlila na samotě, v chaloupce za lesem. Nechtěla se stěhovat
do vsi, v chaloupce za lesem si zvykla – co by si bez ní byli v zimě počali zajíci,
srnky a ptáčkové. Vždycky pro ně měla něco dobrého na zub nebo do zobáčku.
Jednou v létě maminka napekla více koláčů, odlila do láhve malinové šťávy a
řekla: „ Babička u nás už měsíc nebyla. Dones jí to a vyřiď jí, ať se k nám brzo
přijde podívat.“ Holčička vzala košíček a šla.“
………………………………
„ Žily jednou tři sestry, rodiče už neměly, samy si hospodařily. Aspoň si
to tak lidé myslili. Ale vpravdě hospodařila a domácnost vedla ta nejmladší.
Druhé dvě, Amina a Adlina, chodily jen nakupovat, rády se ukazovaly pěkně
oblečené. Když se jich lidé ptali na nejmladší sestru, mávly rukou…“
……………………………..
„ Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší
a tvářičky se jí rděly jasnou krví. Matka ji sotva stačila políbit, zavřela oči a
navždy usnula. Tak se králi nadobro pokazila jediná radost, na niž se celý život
těšil. Dívenka rostla a všichni ji měli rádi.
V tom království žila krásná kněžna. Nutili krále, aby si ji vzal za ženu.
Král poslechl a s tou kněžnou se oženil. Netušil, jaká zlá žena se z ní vyklube.
Měla jedno tajemství. Ráno, jak vstala, postavila se před zrcadlo a ptala se.“
…………………………….
„ Sotva vyřkla poslední slova, obloha zazářila barevnými hvězdami
ohňostrojů, kolem se rozezněla líbezná hudba a z paláce zazněl veselý jásot.
Kráska však pro nic z toho neměla ani oči ani uši, objímala drahou bytost, o niž
se tak bála. Když jí z očí vypadla poslední slzička a pohlédla na toho, koho
držela v náručí, srdce se jí zastavilo překvapením…………….. .“
……………………………..

Vánoční omalovánky
Novinářský kroužek

Hry o Evropě
Novinářský kroužek
1. V které zemi se pěstují obrovské lány tulipánů?
a) v Bulharsku
b) v Nizozemsku
c) v Portugalsku
2. Která země je kolébkou alpského lyžování?
a) Polsko
b) Norsko
c) Rakousko
3. Která evropská řeka je nejdelší?
a) Volha
b) Dunaj
c) Rýn
4. Které země spojuje nejdelší železniční tunel, jenž vede pod známým
kanálem La Manche (50,5 km )?
a) Francii s Velkou Británií
b) Francii se Španělskem
c) Francii s Itálií
5. Jak se jmenuje nejmenší stát na světě? Kde leží?
a) San Marino
a) uprostřed Říma
b) Vatikán
b) ve Francii
c) Monako
c) na Krétě
6. Kde se ještě vyskytují poslední evropští bizoni?
a) v Portugalsku
b) v Řecku
c) v Polsku
7. Poznáš evropské jazyky, jimiž byl pronesen pozdrav „ dobrý den“?
a) Hello!
b) Guten Tag!
c) Buenos días!
d) Zdrávstvuj!
e) Buongiorno!
Přejeme kouzelné vánoční posezení u našeho kvízu.

Krásné prožití vánočních svátků
a pohodový rok 2012

