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Hurá do Anglie

 neděli 22. 11. jsme v 15:15 vyjeli od školy. Autobusem přes 
Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii, kde proběhla Vkontrola pasů. Dále jsme pokračovali trajektem. Celá cesta 

trvala přibližně 20 hodin.  
V pondělí jsme dojeli do Hastingsu. Bydleli jsme v luxusním hotelu u 
moře. Nejprve jsme napsali testy, aby nás mohli rozdělit do skupin 
podle znalostí angličtiny. Potom jsme vyrazili na prohlídku města. 
Anglie je známá svým jídlem fish and chips, tak jsme ho také museli 
ochutnat. Večer jsme se už jen ubytovali.
V úterý dopoledne jsme měli tři vyučovací hodiny. V poledne jsme 
dostali obědový balíček a šli opět do města. Tentokrát jsme 
navštívili akvárium, kde se nám všem líbilo. Ryby nás zaujaly jak 
svým tvarem, tak i barvou. Následně jsme se zašli podívat na 
záchranářskou loď dobrovolníků, kde nám o lodi, ale i o jejich spolku 
pověděli hodně zajímavých informací. Před večeří nás čekala 

Pokračování na str. 2
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Školní časopis RAFLET Fotoreportáž

Když jsme na lodi pluli po Temži, 
viděli jsme i Tower Bridge.

Čajová párty aneb Čaj o páté. Naučili 
jsme se, jak se správně 

servíruje čaj a zákusek.

Napravo je vidět náš hotel a 
nalevo moře, od kterého nás 
oddělovala jen silnice .

Dopoledne nás vždy 
čekala výuka. Byli jsme 
na tři skupiny a každý se 
něco nového přiučil.

Nemohl i  j sme s i  
n e c h a t  u j í t  d v ě  
typ ické věc i  p ro  
Londýn. Červenou 
telefonní budku a Big 
Ben.

Ve středu jsme si udělali výlet do Brightonu, kde nás 
nejvíce zaujaly Seven Sisters,  krásná příroda a moře.

čajová párty. Paní, která vše připravovala, byla milá a pořád se jen 
usmívala. Nejprve nám vysvětlila, jak má stát dáma a jak pán. 
Následně se půlka z nás převlékla do kostýmů a přečetli jsme 
pravidla Čaje o páté. Potom nám paní ukázala, jak máme jíst 
buchtičku, která tam byla připravená, a jak si připravit čaj. Bylo nám 
řečeno, že vše musíme chytat pouze do tří prstů. A nesmíme 
zapomenout na malíček!
Ve středu jsme dopoledne měli školu a po třech vyučovacích 
hodinách nám bylo rozdáno vysvědčení. Odpoledne jsme jeli do 
Brightnu. Nejprve do přírodního parku a na bílé útesy Seven 
Sesters, kde vzniklo plno pěkných fotek, a následně na známé 
molo, na které jsme ale bohužel přijeli pár minut před zavírací 
dobou, takže skoro vše bylo zavřeno. Ale prohlídka samotného 
města stála za vidění. Večer už nás čekalo jenom balení.
Ve čtvrtek jsme museli vstát dřív a rychle se nasnídat. K snídani 
jsme měli švédské stoly a myslím, že asi každý z nás si aspoň 
jednou dal pravou anglickou slaninu. Po snídani jsme už museli náš 
krásný hotel opustit. Ale jeli jsme do Londýna! Lodí jsme připluli k 
Tower Bridge, dále jsme pokračovali a z lodi viděli London Eye a Big 
Ben. K tomu jsme přišli i blíž. Potom jsme pěšky procházeli Londýn. 
Na oběd jsme zašli do mexické restaurace, kde nám všem moc 
chutnalo. Poblíž China Town jsme měli rozchod na koupi suvenýrů. 
Pak už jsme jen spěchali na autobus. Cesta zpět byla stejná, stejně 
dlouhá. V pátek jsme kolem čtvrté už přijížděli ke škole.
Všichni jsme si výlet moc užili a nejradši bychom ho vrátili zpátky.

Jana  Kotingová, 8. B

Pokračování str. 1

Foto: Mgr. GabrielaVejvodová, fotoreportáž: 
Jana Kotingová a Alexandra Sirbu, 8. B



03

http://www.zs-raf.cz/casopis/2. číslo - listopad, prosinec 2015

Vážení učitelé, rodiče a milí žáci,
dovolte nám poděkovat všem dárcům, kteří nás na vánočním 
jarmarku dne 10. 12. 2015 finančně podpořili na naší celoškolní 
sbírce pro indického kamaráda S. Daniela. S Vaší pomocí se nám 
podařilo shromáždit 3.495,- Kč. Mockrát Vám všem děkujeme i 
za tu nejmenší finanční částku!
K těmto penězům připočítáme 780,- Kč za sběry plastových víček 
a 548,- Kč za sbírání pomerančové kůry, za které patří velké  
poděkování všem trpělivým sběračům. 
Spojením všech sil a snah se nám podařilo sesbírat 4.927,- 
Kč. Máme proto radost, že i letos opět můžeme našemu 
kamarádovi S. Danielovi přes organizaci Charitas Praha 
odeslat do Indie částku 4.900 Kč na jeho studia. Za Vaši 
podporu i každou finanční částku Vám patří naše velké 
PODĚKOVÁNÍ!
Dovolte nám proto popřát Vám krásné vánoční svátky a 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Kolektiv žáků 2. stupně a paní učitelka Ing. Danica Janková 

VI. vánoční jarmark a tradiční sbírka
Již po šesté se před naší školou konala velice úspěšná 
akce, na které mají možnost žáci všech tříd předvést, co 
všechno dokážou vyrobit. V jednotlivých stáncích mohli 
návštěvníci nalézt již osvědčené výrobky, které je sem 
každoročně lákají, ale i úplné novinky. A i letos bylo z 
čeho vybírat. Nechyběl ani svařák a klobáska, které k 
vánočnímu jarmarku patří. K tomu našemu navíc patří i 
sbírka na adopci.

A bylo co nabízet.

Nechyběla ani zvířátka.

Jarmark navštívil i Ing. Jiří 
Černý, vedoucí odboru 
š k o l s t v í ,  k u l t u r y  a  
památkové péče.

Originál dopisu a 
obrázek od S. Daniela

Foto: Mgr. Milena Zahrádková

Překlad dopisu najdete na str.14
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Den ve školce U Pejska a Kočičky
V tomto čísle Rafletu vám přinášíme další 
fotoreportáž, tentokrát ze školky U Pejska a 
kočičky. Každá třída měla jiný program, někde se 
malovalo, jinde byla angličtina a někde se dokonce 
slavily i narozeniny. Den s dětmi jsme si opravdu užily 
a sami se podívejte, jak to ve školce vypadalo... 
Nejprve jsme navštívily třídu paní ředitelky. 

Pokračování na str, 5

Než se všichni sešli, 
mohly si děti hrát s čím 
chtěly.

Potom si je paní ředitelka svolala, 
představila nás a děti nám vyprávěly něco o sobě. 

Na svačinu 
byla ovesná 
kaše a mléko.

Po svačině se v jedné 
třídě nacvičovala vánoční 
besídka, v druhé se slavily 
narozeniny.

Před obědem děti v různých 
odděleních tvořily výzdobu na 
Haloween.

Předškolní děti měly angličtinu.
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Den s dětmi ve školce strávily a fotoreportáž připravily: 
Eva Prchalová a Tereza Víšová, 9. B

Dokončení str. 4

Před obědem se šly děti ze všech 
oddělení vyvětrat ven.

A potom hezky do pelíšků odpočívat, 
poslouchat pohádku a spinkat.

A pak hurá na oběd.

Kdo neusnul, uklidil si věci a mohl si jít kreslit.



06

Školní časopis RAFLET Rozhovor

R o z h o v o r  s e  
zástupcem ředitele ZŠ 
Letců R. A. F. Mgr. 
Radkem Procházkou

1 Jak dlouho učíte? Chtěl jste být vždycky učitelem?
Od roku 1990, takže už to je 25 let. Asi ano.

2. Učil jste i na jiných školách? Jak se vám tam líbilo?
Ano, svou kariéru jsem začal jako vychovatel na SOŠ v Chrastavě. 
Už si nepamatuji.

3. Jak a kdy jste se dostal na funkci zástupce ředitele školy?
Byl jsem jmenován panem ředitelem. Ve funkci jsem 15 let.

4. V čem je rozdíl mezi prací učitele a zástupce ředitele?
Velký... Ve své podstatě zástupce ředitele musí propojovat vztahy 
mezi učiteli, ředitelem a žáky. S každým musím jednat jiným 
způsobem.

5. Co vás baví na práci učitele?
Že je každý den jiná. Práce učitele je prací tvůrčí, každá hodina je 
jiná. Baví mě odcházet z hodiny, která se povedla mně i žákům. 
Příprava na hodiny je ovšem čím dál náročnější, správný učitel 
musí umět používat takové metody a formy práce, které jsou 
prostředkem ke zvýšení zájmu žáků o danou probíranou látku.

6. Co vás baví na práci zástupce ředitele?
Organizování nových akcí, zabezpečování nových projektů. 
Setkávání s novými lidmi, diskuse s žáky, rodiči, učiteli. Věcné 
diskuse mne neobyčejně obohacují a motivují do dalších akcí. Už 
teď vím, na základě návštěvy jedné školy na Slovensku, že příští 
rok zkusíme v některých třídách  akci „Noc ve škole”.

7. Jak se cítíte v roli třídního učitele? Vykonával jste tuto funkci i v 
minulosti?
Práci třídního učitele jsem už vykonával mnohokrát. Práce s 8. A je 
velmi náročná, ale mám pocit, že většina mých žáků už pochopila, 
jaké jsou v práci třídního učitele mé priority. Velmi oceňuji také 
spolupráci s rodiči v této třídě, kde z jejich strany cítím velkou 
podporu.

8. Jak  jste spokojen s vybavením školy?
Osobně si myslím, že se škola, co se týká vybavení, za posledních 

pět let zlepšila, např. nové 
počítače v učebně PC 3, 
vybavení dalších učeben 
technikou.

9. Jak budete řešit nedostatek 
učeben v příštích letech?
Z postu zástupce nevím, ale 
zřejmě z odborných učeben 
budou třídy kmenové. A přemýšlí 
se, že z bývalých dílen by se 
udělaly nové třídy.

10. Pan ředitel učí zeměpis a má 
odbornou pracovnu. Vy jste 
č e š t i n á ř .  P r o č  n e m á m e  
odbornou pracovnu českého 
jazyka?
Na učebnu nejsou prostory a 
zatím není v plánu. Ale uvidíme. 
Třeba zpracujeme nějaký 
projekt.

11. V minulých letech se 
uskutečnila řada projektů. 
Plánuj í  se další  a máte 
představu jaké?
Budeme chtít spustit projekt - 
laboratoř. Přemýšlí se nad 
prostory kabinetu fyziky. Také se 
b u d o u  n a k u p o v a t  n o v é  
pomůcky.

12. Máte radost z toho, že jde 
vaše dcera ve vašich stopách?
Na jednu stranu mám a na 
druhou ani nevím. S žáky to není 
jednoduché a vznikají čím dál 
častější konflikty. Ale vlastně 
jsem rád. 

O rozhovor do dnešního čísla jsme požádaly zástupce ředitele 
Radka Procházku. Zajímalo nás, jak začínal svou učitelskou 
dráhu, jak je spokojen s vybavením školy atd.

Foto: Tereza Víšová, 9. B

Rozhovor připravily: Tereza Víšová a 
Eva Prchalová, 9. B
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A d v e n t  j e  j e d n í m  z  
nejkrásnějších období roku. U 
dětí je to doba spojená s těšením 
se na dárky. Ale i ony se často 
ptají samy sebe, byl jsem dost 
hodný, abych dostal to, po čem 
toužím?
Dospělým přeji, aby v době, kdy 
kolem nás zní reklama na věci, 
b e z  k t e r ý c h  z a r u č e n ě  
nemůžeme být šťastni, jsme si v 
sobě našli chvíli na udržení 
vnitřního ticha, které adventu 
sluší. Čas předvánoční a 
vánoční by měl být časem 
vzájemné blízkosti a setkávání. 
Nechme stranou, zda odpovíme 
na všechna přání poslaná po 
sociálních sítích či mobilních 
operátorech. Přijímejme radost, 
kterou nám dává osobní kontakt, 
rozzářená očička našich dětí. 
Užijme si nastávající čas, 
protože je příliš krátký na to, 
abychom si jej neužili.
S příchodem nového roku 
vstupují do života běžné starosti 
a povinnosti. 
Všem čtenářům Rafletu přeji do 
roku 2016 pevné zdraví, co 
nejčastější pocity štěstí a 
radosti. Přeji, aby každý z vás ve 
chvíli, kdy jej něco trápí, nalezl 
ve své blízkosti někoho, kdo mu 
bude oporou v nelehké chvíli, a 
sám v sobě nalezl dostatek 
vnitřní síly problém zvládnout.

Tak zněl název projektového dne 1. stupně, který se konal 10. 
prosince. I když počasí nasvědčovalo, že spíš začíná jaro, ne zima, 
žáci všech tříd se do tématu pustili s velkým nasazením.

Bílá zima, advent, Vánoce

Naše 4. A se taky snažila. Kreslili 
jsme, nalepovali, psali příběhy a 
básničky, vystřihovali obrázky a 
zajímavosti o Vánocích, adventu 
i bílé zimě, která si zase letos 
dává načas. Každý si přinesl 
různé zajímavosti, křížovky, 
vtipy, pohádky, básničky. Tvořili 
jsme plakáty a potom jsme svou 
práci prezentovali ostatním. 
Přitom jsme vyráběli dekorace, 
svícínky a krmítka pro ptáčky. Já 
si připravila vtipy, pohádku, 
vánoční zvyky a básničky. Práce 
byly hezké a den se nám vydařil.

Karolína Šimáčková, 4. A

2. A - naše výrobky, výroba andělů
Pokračování na str. 9Foto z projektového dne: Lenka Šemlejová

5. A - povídání o vánočních tradicích v různých evropských zemích, 
dekorace do třídy, příprava na jarmark, dokončování vánočních 
dárků pro rodiče.

3. B - vítězové soutěže 
o malovanou pohádku 
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Lesem vedla  cestička,
po ní šla Mařenka,
 vedla Jeníčka....
Ztratili se, bloudili, 
až světýlko zahlídli.....

Jako každý rok firma Model připravila pro 
děti podzimní soutěž - „Jak šel list do 
světa" - tentokrát soutěžily 2. a 3. třídy - za 
2. třídy se stal vítězem Filip Kutil (2. B) a 
ze 3. tříd vyhrála Anna Andrejsová (3. A). 
Gratulujeme a těšíme se na další soutěž...

Už se vrány slétají, listí běží po kraji.
Běží, běží do světa, už se těší nezbeda.

Soutěžíme s ModelemNa návštěvě 
u Ježidědka

Autor a foto 3x: Mgr. Věra Havelková

Ježíšek v 1. B

Dne 8. 12. se žáci 2. B a 2. C 
vydali do královského města 
Kutná Hora. Po příjezdu jsme se 
přesunuli do kostela Jana 
Nepomuckého, kde jsme si 
vyslechli krásné vánoční koledy 
a povídání o narození Ježíška. 

Betlémování 

Potom jsme se dostali do pekla, kde nám čerti 
předvedli různé lidové písně s vánoční tematikou. Na 
závěr jsme si v malé dílničce vyrobili vlastní svíčku, což 

nás velmi bavilo. 
Když už jsme byli 
v Kutné Hoře, 
neodolali jsme a 
u d ě l a l i  s i  
v y c h á z k u  k  
c h r á m u  s v .  
Barbory.

Výlet s obdobným 
p r o g r a m e m  
podnikly i třídy 2. 
A a 4. A. I jim se 
velice líbil.

Autor a foto: Mgr. Branislava Batalová 
a Lenka Šemlejová

Měli jsme besídku,
hráli si chvilinku,
taky zpívali a tancovali, 
něco na zub jsme si dali,
přišel taky Ježíšek,
měl bílý kožíšek.
nechal nám tam dárků 
pár,
pak odletěl v dááál…
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Foto: Sandra Vilková

Foto: Sandra Vilková

Foto: třída 6. A

Pokračování str. 7 2. B - vánoční přání s andělíčkem, vánoční zvyky, vánoční ozdoby

4. A - skupinová práce na téma Bílá zima, advent, Vánoce, výroba 
vánočních dekorací a krmítek

1. A - 
výroba na 
jarmark, 
nacvičování 
besídky, 
vánoční 
tvoření

1. B - vánoční stromeček, vánoční 
povídání, vánoční pohádky, tradice

3. A - vánoční dekorace, výrobky na vánoční 
jarmark, tradice a svátky ve světě, děti 
vytvářely plakáty

1. C -  svícny z 
jablíček a andělíčci

Kluci se rozhodně nedali děvčaty zahanbit.

Bílá zima
Bílá zima
je vždy prima.
Bobování, sáňkování,
nejlepší je koulování. 
To se všechno dobře dělá, 
když je země celá bílá. 
Ozdobit si stromeček, 
dostat pěkný dáreček. 
A pak jenom malý krok, 
při svítání nový rok.

Franta Koníček, 4. B
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Školní časopis RAFLET Práce žáků

Čertí pohádka 
Jednou se u starého pekelného mlýna narodil 
jeden čertí rošťák. Dostal jméno Robert. Když 
Robert dospěl, tak se stal asistentem Lucifera. 
Lucifer byl velmi přísný, ale s Robertem si 
rozuměli dobře. Jednou, když měl Lucifer 
narozeniny, chtěl mít všechno tak, jak to mají v 
pekle teď. Ale Robert, protože chtěl od svých 
dvou čertovských let všechno v pekle změnit, 
tak to udělal. Místo pekelné váhy dal 
houpačku. A místo ohně dal svíčky. Když 
Lucifer přišel a sedl si do svého křesla, tam 
uviděl tu ošklivou lidskou houpačku a lidské 
svíčky. Utrhl Robertovi ocas. Všichni čerti si o 
něm povídali: „A co když už nebude nikdy 
čert?” Robert se hned po kouzle proměnil v 
normálního člověka. Robert se před Luciferem 
alespoň stokrát klaněl, aby mu odpustil. Lucifer 
řekl: „Odpustím ti, jen když mi ze země 
přineseš královské koláčky.” Robert řekl, že 
udělá vše, aby měl zpátky svůj ocas. A tak tedy 
šel. Všude se na vesnici ptal, ale nikdo koláčky 
neměl. A tak se Robert rozhodl, že je upeče 
sám. A dal si na nich záležet. Ale když s koláčky 
běžel k Luciferovi, spadly mu do ohně. Robert 
byl smutný, ale protože byl odvážný, Luciferovi 
je přinesl. Tomu koláčky chutnaly, přestože 
byly spálené. Lucifer tedy vrátil Robertovi ocas. 
A na zemi nikdo nespal, protože měl Lucifer 
narozeninový večírek.      Simona Michlová, 4. A       

Čertovský příběh
Bylo jednou jedno peklo, kde žila spousta 
zlobivých čertů. Jedna z čertic jménem 
B u c i f á š k a  n a š t v a l a  
Lucifera tak, že ji vyslal na 
svět mezi lidské duše. 
Úkol měla takový, že 
musela přivést lstivého 
obchodníka  Tomáše 
Nováka do pekla, protože 
šidil obyvatele Elfíkova. 
Zlobivá čertice se jednou 
pozdě v noci vplížila k 
Novákům do chalupy. 
Tam bydlela jeho žena 
Gábina a Tomášův mladší 
bratr David. Bucifáška
si ale spletla mladého 

Čertovská pohádka        
Bylo jednou jedeno peklo a tam žila spousta 
čertů. Jeden z čertů se jmenoval Černé 
Kopyto. Kopytu se ostatní čerti smáli, protože 
byl velmi nešikovný a nic se mu nedařilo .Čert 

Černé kopyto z toho 
byl velmi smutný. 
J e d n o h o  d n e  s i  
Kopyto zavolal Lucifer 
– král celého pekla - a 
řekl mu, že mu dá úkol, 
který ještě žádný čert 
nesplnil. Kopyto má 
p ř i n é s t  d o  p e k l a  
mazaného, prolhaného 
a pěkně vykutáleného 
starostu obce Velká 
Lhota, který myslel jen 
na sebe. Vodu ze 
studně na návsi nechtěl 

lidem dát zadarmo, ale prodával ji za peníze. 
Čert Kopyto si s ním zahrál karty o jeho duši a 
protože byl široko daleko nejlepší hráč karet v 
celé pekelné říši, tak nad zlým starostou vyhrál 
a odnesl ho do pekla. Od té doby si ho všichni  
čerti v pekle vážili.         Vendula Fellerová, 4. A

O čertovi Dutohlavovi
Žil byl jeden čert a tomu říkali Dutohlav. Byl to 
nešika. Místo vidlí měl porcovací vidličku. Byl z 
Německa, ale přesunuli ho do Čech, protože v 
Německu nechtěli takového nešiku. Jednou 5. 
prosince na čertovském rejdění se dostal na 
řadu. A to se nemělo stát. Mikulášovi místo 
perníku dal pavouky. Děti z toho byly smutné. 
Dutohlav si řekl, že to napraví, a tak začal 
trénovat. Nakonec se z něho stal ten 
nejšikovnější čert v dějinách.

Jan Hrubý, 4. A

Nováka s jeho starším bratrem a do pekla 
odnesla Davida.
Když se tu novinu Lucifer dozvěděl, poslal 
čertici spolu s hodným a poctivým Davidem 
zpět do Elfíkovského kraje, aby přivedli 
správného člověka. Bucifáška se ze své 
neposlušnosti poučila a díky tomu už nikdy 
nemusela na lidský svět a mohla zůstat doma v 
teplíčku u ohně.               Nela Krejčíková, 4. A
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Čertí pohádka
Byl jednou jeden čert a jmenoval se Pepa. Měl 
moc rád laskominky. Občas Mikulášovi tajně 
vyndal z pytle lízátka, která měly dostat hodné 
děti. Jednou si toho Mikuláš všiml a zavolal na 
čerta krále pekel Lucifera. Lucifer mu zakázal 
na rok jíst všechny sladkosti. Čert to vydržel a 
polepšil se. Od té doby pomáhá Mikulášovi 
pozorovat a odměňovat děti podle toho, jak si 
zaslouží.                                   Lukáš Kos, 4. A

O čertovi Bručounovi
Jednou žil jeden čert, a ten se jmenoval 
Bručoun. Bydlel v Mikulášově vesničce. 
Jednou měl Mikuláš narozeniny a čert se 
rozhodl, že mu něco dá. Co třeba dort! Tak mu 
tedy dělal dort. Nakonec se mu nepovedl. A 
potom si řekl: „Čerti na oslavy nechodí bez 
dárků. A co, já mu ušiju mikulášovskou 
čepičku.” Měl moc propíchané ruce, ale stejně 
to dodělal. Šel na oslavu a Mikuláš byl rád, že 
čert přišel.                                Jiří Zbejval, 4. A

Pohádka o namalovaném čertovi
To jednou, zrovna na Mikuláše, neměl malíř 
Zdeněk co malovat. A tak si řekl, že když už je 
toho Mikuláše, nakreslí ho svému Honzíkovi. A 
nebo anděla? No, tak když je kluk zlobivý jako 
malý čertík, nakreslí mu čerta. Nejdřív mu 

nakreslí nohy. Jednu 
s botou a druhou s 
k o p y t e m .  P o t o m  
chlupaté tělo a ruce. 
Nakonec nakresl í  
hlavu s rohy. Zrovna 
př iběhl  Honzík a 
povídá: „Jé, tati, ty jsi 
nakreslil čerta? Ten je 
jako živý.” A to neměl 
Honza říkat. Čert 
z a k o u l e l  o č i m a ,  
zařinčel řetězem a 
vyskočil z papíru. 
Honzík se hrozně lekl 
a utekl za maminkou 

do kuchyně. Hned mámě vypráví: „Mami, 
mami, u táty je čert! Živý čert!” Máma nechtěla 
Honzovi věřit. Tak ji Honzík dovlekl k tátovi. 
Máma se vůbec nelekla a potichu, aby to nikdo 
nevěděl, vzala gumu. Čert si toho ale všiml. 
Dupnul kopytem a už tam nebyl. Máma, táta i 
Honzík si oddychli. Čert se objevil ve sklepě 
starého mlýna. Něco zasyčelo a na zem spadly 
dvě ohnivé koule. Rozprskly se a stali se z nich 
dva čerti. A hned na namalovaného čerta: „Ty 
jsi vyhrál závod, Kleofáši. Jsi první ve mlýně. 
Dostáváš od nás ohnivý odznáček 
nejrychlejšího čerta.” Čert sice nevěděl, že 
vůbec nějaký závod byl, protože celou dobu, co 
čerti závodili, on byl doma u Honzíka a malíře. 
Čert štěstím skákal. Jen co je na světě, už má 
jedno ocenění. Jak skákal, omylem dupnul 
kopytem a už byl zase zpátky u malíře. Honzík 
si první všiml, že je to jejich namalovaný čert. 
Vzal gumu a čerta vygumoval. Najednou 
zazvoní zvonek u dveří. Přišel Mikuláš a 
povídá: „Honzíku, byl jsi hodný? Za to ti něco 
dám.” Honza dostal sušené ovoce, malou 
dřevěnou hračku a čokoládovou postavičku. 
Čokoládovou postavičku - ČERTA!

Eliška Schwarzová, 4. A 

Čerti řádili i na Rafce
Dne 4. 12. k nám zavítali čerti s Mikulášem a 
andělem. Třídám rozdali malé dárečky, ale 
zlobidla důrazně napomínali. Kdo zlobil, musel 
své zlobení odčinit básničkou, říkankou nebo 
písničkou a musel slíbit, že už bude  hodný a že se 
polepší. Někteří měli namále.

Čerta na obrázku vytvořila Bára Válková, 4. A

Autor a foto: 
Petra Benešová 
a Alexandra 
Sirbu, 8. B
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Foto: Mgr. Radek Procházka

Jasmína Matúšková, 2.. A

Světlana Pištěková, 2. A

Nátálie Rajchlová, 2. A

Kristýna Hapujdová, 2. A

Dana Matúšková, 2. A

Houbová
Houby, houby, houbičky,
mají bílé nožičky.
Kloubouky zas mají pestré,
hlavně sbírej jen ty jedlé.
Muchomůrka červená,
ta ať si mě nežádá,
Jestli si jí děda zobne,
padne k zemi, už se nehne.
Bedla  jedlá, klobouk, hřib,
smaženice jde z nich líp.
Žampióny, zdravá hlíva, 
neschvátí mě žádná rýma.
V sobotu a v neděli,
dám si s dědou závody.
Kdo má dříve plný koš,
ten je král – Houbonož.

Vendula Fellerová, 4. A

Skřítek Lípáček
Bydlí v lípě. Oblečení má z 
listů lípy. Jeho nejlepší 
kamarád je ježek. Čepičku má 
z ořechu. Nos má z kamínku. 
Moc rád vyráběl a maloval. 
Měl moc kamarádů. Měl moc 
rád přírodu. Hrneček měl z 
čepičky z žaludů. I tělo měl z 
žaludů. 

Skřítek Kaštánek
Můj skřítek bydlí ve starém 
kaštanu. Má hlavičku z 
kaštanu, oblečení z listů. Na 
h l a v ě  m á  k l o b o u č e k .  
Procházel se po lese, našel 
houby a pak si je odnesl domů. 
Tam si je osmažil a pak je 
snědl a večer si šel lehnout.   

O dubovém mužíčku
Má hlavu z žaludu. Bydlí na větvi na dubu. Je to hezké 
stvoření, je hodný a krásný. Má hodně kamarádů, kteří 
jsou na něj hodní. Mám ho rád. Má hlavu ze skořápky a 
má ji pichlavou. Oči má z čepičky od žaludu. A teď 
zrovna spí!                                       Vašík  Honzák, 2. A

Kaštalínek
Můj skří tek se jmenuje 
K a š t a l í n e k .  B y d l í  v  
kaštanovém stromu. Má na 
hlavě čepičku z kaštanu. Má 
dlouhý nos a oblečení z listů. A 
pomáhá zvířátkům z lesa.

Skřítek Dubánek
Můj skřítek Dubánek bydlí v 
dutině starého dubu. Má tam 
krásně ustlanou postel a 
krásné kresby na kůře stromu. 
To je ale krásně, řekl si 
Dubánek. Kolem starého dubu 
roste spousta lesních plodů. 
Má tam kamarádku Dubínku a 
mnoho dalších kamarádek. 
Líbí se mu tam.

Jak šel  Kaštaníček k  
Dubánkovi na oběd 
Kaštaníček bydlel pod starým 
kaštanem. V neděli šel na 
oběd k Dubánkovi. Ten měl 
domeček v dubovém pařezu. 
Měli tam maliny, ostružiny a 
jahody. Moc si pochutnali.

Kaštanový skřítek
Můj kaštanový skřítek vypadá 
jako Kaštalínek. Bydlí v jírovci. 
Jeho tělo je oblečené v listové 
sukni. Má píchavou čepičku. 
Má dlouhý nos. Je hodný na 
všechny děti. A nemá žádné 
uši. Kaštalínek potkal veverku 
a pak ježečka, pak ještě potkal 
housenku. Je moc hodný. Listí 
padalo a padalo.
            Monika Kopřivová, 2. A

Příběhy o lesních skřítcích
Krásné příběhy o skřítcích s obrázky nám dali žáci 2. A.
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Kapr
Plave kapr ve vaně
a ptá se dosti naštvaně,
„Kdypak bude Štědrý den?
Já už chci z těch necek ven.”

Eliška Schwarzová, 4. A

Jana Pidmalivská, 9. B

Prosinec
V prosinci padá bílý sníh, 
hurá, budu jezdit na saních.
Všem sněhuláka postavím,
dětem tím radost připravím.
Těším se strašně moc,
už jen pár dní do Vánoc.

Adéla Tůmová, 2. B

Kočka na okně
Naše malá kočka
když otevře očka,
učeše si obočí,
na okýnko vyskočí.
Venku vládne paní zima,
kočička se na ni dívá.
Je jí dobře v teplíčku,
když si hoví v klubíčku.

Sníh
Vločky sněhové padají z nebe,
pokryjí vše i tebe.
A když na nos ti dopadne,
okamžitě roztaje.

Simona Mirgová, 2. A

Darynka Pidmalivská, 4. B

Co si přeji od Ježíška
Na zimní měsíce
já se těším nejvíce.
Sněží, sněží,
mráz k nám už běží. 
Děti venku koulují se
a cukroví voní v míse.
Cinkylinky zvonky zvoní 
a ve tmě jsou slyšet koledy vánoční.
Doufám že mi Ježíšek splní,
to co si nejvíce přeji.
AŤ SE CELÝ DALŠÍ ROK 
VŠICHNI JEN SMĚJÍ!

Eliška Schwarzová, 4. A

Dana Matúšková, 2. A

Foto: Mgr. Branislava Batalová

Darynka Pidmalivská, 4. B

Pracovní ruch o projektovém dnu
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Barbora Bímová, 5. B

Jana Pidmalivská, 9. B

Kateřina Čížková, 5. B

OBRÁZKOVÉ KŘÍŽOVKY

S

-
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B

J

T

Š

L

Poslední den v roce

Známá koleda

Bydliště kapra

Věší se na stromek

Věší se na lustr

Má svátek 24. 12.

Chodí s Mikulášem

Nosí dárky

Zpívá se o Vánocích

KŘÍŽOVKA Ondřej Špes, Adam Štecha, 9. A

Moji milovaní učitelé a všichni moji milí mladí 
přátelé,
posláním těch nejsladších polibků začínám tento 
dopis. Jak jste se tentokrát měli během letních 
prázdnin. Dozvěděl jsem se, že už čekáte na blížící 
se zimu. V naší zemi skončilo monzunové období a 
začala zima. V ranních hodinách se tvoří silné 
mlhy.
Během několika dnů začne prosinec a s ním se 
přiblíží naše nejoblíbenější svátky – Vánoce, které 
jsou zde s velkou tradicí oslavovány. Také už se 
připravujete na oslavu Vánoc? Z Vašeho 
finančního dárku se chystám si koupit nové 
oblečení, takže jsem Vám za něj velmi vděčný.
Nyní jsem studentem devátého ročníku a ve škole 
si vedu docela dobře. Pololetní zkoušky už máme 
za sebou, složil jsem je všechny. Nyní se připravuji 
na závěrečné zkoušky. Jelikož jsem na střední 

škole, musím pracovat opravdu velmi tvrdě. 
Kdykoli něco v některém předmětu nezvládám, 
požádám o pomoc mé učitele. Jsou velmi ochotní a 
umí výborně vyučovat. I Vás velmi prosím, abyste 
se pomodlili za mé vzdělání.
V měsíci říjnu mi teta ze sdružení opět nabídla 
účast v jednodenním kempu. Jel jsem velmi rád. 
Tentokrát zde byli všichni členové sdružení. 
Výchovní pracovníci s námi probírali pravidla 
slušného chování, dobré způsoby a zvyklosti. 
Druhá část byla nazvaná „Mise za čistou Indii“. 
Probírali jsme, jak je znečišťované životní prostředí 
Indie a jak bychom se sami mohli podílet na jeho 
zlepšení. Na závěr jsme hráli různé hry. Byl jsem 
rád, že jsem se kempu mohl zúčastnit.
Končím tento dopis přáním krásných svátků 
vánočních a všeho nejlepšího v novém roce 2016 
Vám i Vašim rodinám.
Váš syn S. Daniel           Dopis přišel 2. 12. 2015

Překlad dopisu od S. Daniela
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1.

N R T E V S Ě

O K O S N Í H

O V L O Č K Y

N J Á A M I Z

K A A N L V U

O V O L O K B

E L U B I C Y

S Á Ň K Y Ý E

2.

E C I P E Č Z

C O P Y O B Y

I R U K A R CH

V L Á R K U O
A L Á Š A S Č

K V Y K K L N

U E Ž Y L E U

R T Á B A K P

ZIMA OLOVO VÁNOCE

ZUBY SÁŇKY VLOČKY

OKO SVETR CIBULE

OKNO

SNÍH

VLNA

SPOJENÉ OSMISMĚRKY

ŠÁLA BRUSLE RUKAVICE

LYŽE KABÁT ČEPICE

KRÁL KAKAO PUNČOCHY
RUKA
COPY

TAJENKA: Znáte....... vánoční .........?

Jana Kotingová, 8. B

Barbora Bímová, 5. B

Vtipy 

Zlobí se paní Nováková na 
běžeckém okruhu v Linci: „Ta 
l i necká  ko lečka  j sem s i  
představovala trochu jinak!“

Vy t a h u j e  s e  P e p a  p ř e d  
manželkou: „Pod stromeček ti 
dám celý svět!” „To vím, určitě 
tam budu mít kapesní atlas!”

Vrátí se pán z vánočního 
nákupu, hledá peněženku a 
najde místo ní jen kartičku: 
„Veselé Vánoce přejí kapsáři!”

„Ti věštci měli pravdu, že roku 
2000 bude konec světa!” s 
hrůzou zjistil vánoční kapr pod 
paličkou.

Upozorňuje doktora před 
Vánocemi manželka: „A né, že 
zase jako minulej rok projdeš 
den předem všechny dárky pod 
rentgenem!”

OBRÁZKOVÁ KŘÍŽOVKA
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Redakční rada: 9. B - Eva Prchalová, Tereza 
Víšová, Lukáš Hořínek, Jan Sedláček, Jana Pidmalivská, 
Kateřina Stejskalová, 9. A - Ondřej Špes, Adam Štecha, 
Pavlína Voháňková, 8. B - Petra Benešová, Jana Kotingová, 
8. A - Bára Chovancová, Adéla Polívková,  7, C - Aneta 
Běhounková, Jan Hubálek, David Kus, Martin Kus, Jan 
Skořepa, 6. B Aneta Holcová, Eliška Šulcová, 5. B - Bára 
Bímová, Natálie Kurfürstová, Kateřina Čížková

N H N Ě D Á A P

Á A O Ě D O D Z

V L K N R I M P

O L O Ý A A Č Y

Ž O I D K D E N

N W Ř S Á L P A

A E V E T I I T

R E Í S CH Í C Š

O N T T Í Y E A

K A R T Á B A K

OKO

RAK

LISTÍ

DRAK

VÍTR

DÝNĚ

HNĚDÁ

ČEPICE

KABÁT

ORANŽOVÁ

HALLOWEEN

KAŠTANY

OŘECHY

Spoj písmenka podle abecedy

Přejeme všem čtenářům krásné a pohodové 
prožití vánočních svátků, pod stromečkem ať 
každý najde, co si nejvíc přeje, a v novém roce 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů. A deváťákům, 
ať se všichni dostanou na svou vybranou 
školu. 
V novém roce na shledanou!

Vaše redakční rada

Ještě jedna podzimní Jana Kotingová, 8. B

Barbora Bímová, 5. B

Natálie Kurfürstová, 5. B

Pomůžeš pejskovi nalézt pod 
stromečkem kostičku?

BLUDIŠTĚ

OBRÁZKOVÁ KŘÍŽOVKA

OBRÁZKOVÁ KŘÍŽOVKA
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