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Vánoční jarmark: letos už osmý!
- a jak jsme ho celý připravovali -

Obsah čísla
Vánoční jarmark
Fotoreportáž
Anketa Vánoce
Rozhovory

N

echce se tomu ani
věřit, ale skutečně
jsme letos
připravili už 8.
sídlištní vánoční jarmark.
Tato akce před budovou
školy, kde žáci Rafky
prezentují své vánoční
výrobky a nechybí ani
vystoupení a občerstvení, už na nymburském sídlišti prakticky
„zlidověla”. Bylo to vidět i ve čtvrtek 7. prosince podle velkého zájmu
veřejnosti. Návštěvníci jarmarku nešetřili chválou na nápaditost a
šikovnost žáků. Ti už v průběhu listopadu se svými vyučujícími
vymýšlejí a vytvářejí vánoční dekorace, ozdoby, přáníčka, svícny a
další výrobky, které si mohou všichni příchozí odnést a vyzdobit si
jimi svůj domov.
Letos jsme se rozhodli, že nakoukneme i do zákulisí a na stránkách
Rafletu ukážeme, jak se takový jarmark připravuje, kolik to dá práce
a úsilí.
Pokračování na str. 2

Okénko ředitele
Akce školy a ŠD
Práce žáků
Zábava
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Takhle se pracovalo v sedmičkách

Fotoreportáž
Žáci vyráběli stromky a svícny z těstovin a z
kávy. Používali tavné lepicí pistole a
korpusy ze čtvrtek a kartonu. Někdy (hlavně
při práci s kávovými zrnky) si u toho pěkně
spálili prsty. Těstoviny se na závěr musely
přestříkat barvou ve spreji a bylo hotovo.

Pokračování na str. 3
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Pokračování str. 2

Zapichování, to byl hit
u čtvrťáků, páťáků
i u těch starších

Zapichování vatových
t a m p o n k ů n a
odličování do
stromečků, koulí nebo
věnečků z polystyrenu,
to byl oblíbený nápad.
Pro tuto výzdobu se
rozhodly děti hned v
několika třídách. Ve 4.B
věnečky ještě
dozdobily mašličkami a
perličkami, podobně i v
7. A a B a také v 9. C.
Zajímavě pak ozdobily
polystyrenové koule
děti v 5. C, které na
korpusy nalepovaly
šnečky z papírových
ubrousků, doprostřed
přidaly perličku nebo do
koulí zapichovaly
pomocí špendlíků
barevné stuhy.

Pokračování na str. 8
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Těšíme se na Vánoce - anketa o představách a vánočních přáních
Vánoce, přestože jim předchází
shon, pečení cukroví,
gruntování celého bytu, máme
všichni rádi. Největší napětí
nastane na Štědrý den, kdy se
nemůžeme dočkat, které z
vysněných dárků najdeme pod
stromečkem.
Našim nejmenším spolužákům
jsme položili tři otázky týkající se
právě Vánoc. Nejoriginálněji
odpovídali na otázku, jak si
představují Ježíška.
1. Co si přejete k Vánocům?
2. Jakou pohádku sledujete o
Vánocích nejradši?
3. Jak si myslíte, že vypadá
Ježíšek?

Zuzka Novotná, 1. B
1. Mobil, plyšového koně a živého
chameleona.
2. My Little Pony.
3. Nosí bílé šaty, na zádech zlatá
křídla a nad hlavou svatozář.

Petr Rais, 1. B
1. Lego a nový tablet.
2. Simpsonovi.
3. Je to dospělý pán, který nosí
červenou čepičku, má bílé vousy a
hůl.

Emička Vaizová, 1. C
1. Panenku a DVD s Popelkou.
2. Popelku.
3. Představuji si ho jako malého
kluka s červenou čepicí, hnědýma
očima a bílými vlasy.

Honza Komora, 1. A
1. Hry a hračky.
2. Sám doma.
3. Myslím si, že vypadá jako
starý pán, který nosí bílou
čepici a nosí nám dárky v

Dan Čihula,1. C
1. Vojáčky s tanky na ovládání.
2. Mrazíka.
3. Nosí červený oblek, má pěkné oči
a světle černé vlasy.

Nikol Slepková, 1. A
1. Oblečení a mazlíčka.
2. Popelku.
3. Nosí červenou čepičku.
Markéta Očenášková, 2. A
1. Mobil.
2. Lásku nebeskou.
3. Je to starý pán, který má hnědé vlasy.

Pokračování na str. 5

2. číslo - listopad - prosinec 2017
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Verča Kuklová, 2. B
1. Mobil a panenku.
2. Šípkovou Růženku.
3. Ježíšek je jako bílý králík, který
nosí v krabici na zádech dárky.
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Kuba Hrabal, 2. D
1. Lego.
2. Sám doma.
3. Má bílé vousy, nosí červenou
čepici, černý pásek a černé boty.

Tadeáš Vomastek, 2. C
1. Knížku, auto a autodráhu.
2. Popelku.
3. Vypadá jako malé miminko
s černými vlasy.
Anketu připravily: Leontýna Veselá, 9. C
a Veronika Elišková, 8. A

Co o Vánocích? Neseďte doma, tvořte, sportujte, cestujte
PEČTE: Například vínové cukroví

ZA ZVÍŘATY: Nakrmte třeba krokodýly

250g hladké mouky
250g Hery (másla)
5 lžic bílého vína
2 žloutky
Těsto nechat dvě
hodiny odležet.
Poté vykrojit
(libovolný tvar).
Pečeme na 175°C asi 10 minut. Nakonec obalíme
v moučkovém cukru.
Veronika Elišková, 8. A

Dokonce i o svátcích můžete zavítat do Krokodýlí
ZOO Praha. Tato ZOO je umístěna v pražských
Holešovicích, adresa je Tusarova ulice 1548/39.
Otevírací doba je v sobotu 23. prosince od 10 do
17.30 hodin, v 10.30 a ve 14.00 se dokonce
můžete podívat na komentované krmení
krokodýlů. V neděli 24. prosince mají otevřeno od
10 do 15 hodin a v 10.30 a ve 14.00 je opět
komentované krmení krokodýlů. V pondělí 25.
prosince je zavřeno. Od 26. 12. do 29. 12.
otevřeno každý den od 10 do 15 hodin. Sobota
30. prosince otevírá od 10 do 17.30 (10.30 a 14.00
komentované krmení
krokodýlů), neděle
31.
prosince od 10.30 a 14.00
komentované krmení
krokodýlů.
Jan Zelenka, 6. B

JEĎTE NA VÝLET: „Staromák” je fajn
Vyrazte do Prahy. Na stromek na Staroměstském
náměstí je už tradičně nádherná podívaná.
Můžete tam nakoupit i dárky na poslední chvíli, ale
hlavně si můžete vychutnat vánoční atmosféru
hlavního města a třeba i trdelník.

TROCHA POHYBU: Co takhle brusle
Zimní stadion v Nymburce má
během svátků otevřeno pro
veřejnost 23. 12. od 14 do 16 hodin,
24. 12. od 10 do 12 hodin, 25. 12 od
14 do 16 hodin, 26. 12. od 13.30 do
15.30 hodin, 28. 12. od 15 do 16.45
hodin, 29. 12 od 15 do 16.45 hodin
a 30. a 31. 12. od 14 do 16 hodin.

PŘÍRODA: Myslete i na lesní zvěř
Zvířata v lese jako srnky, veverky, zajíci, koroptve,
bažanti, divoká prasátka vám budou vděčná, když
jim přinesete něco na zub. Nejlépe ke krmelcům.
Doneste mrkev, jablka, tvrdý chléb nebo rohlíky,
veverkám pár oříšků a ptáčci budou mít radost z
hrsti slunečnicových semínek. V žádném případě
ale nenoste zbytky od stolu!
Redakce
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Rozhovor

Rozhovor s hokejisty
nymburského mužstva
Protože k zimě neodmyslitelně patří hokej, který je velmi
oblíbeným sportem, rozhodly jsme se tentokrát zaměřit svou
pozornost právě na něj. Hokejová sezóna už začala a nyní je v
plném proudu. Samozřejmě, že i naše město má svůj hokejový
tým NED Hockey Nymburk, který vede trenér Pavel Bičiště. V
současné době hraje 2. ligu ČR. Protože i my máme k hokeji
blízko a tento sport se nám líbí, vyzpovídaly jsme útočníka
Jana Smejkala a brankáře Michaela Formánka. O vyjádření
jsme požádaly i trenéra.

Jan Smejkal
Ne, já na tohle už nevěřím.
Hokejový útočník nosící na dresu číslo 44. Letos hraje v Zkoušel jsem to několikrát a
nymburském týmu 3. sezónu. Nikdy si neprošel extraligou juniorů. nikdy mi to nevyšlo.
Je studentem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
5. Máte v týmu zámořského
1. Jak jste se dostal k hokeji?
spoluhráče, jak se vám s ním
hraje a komunikuje?
K hokeji jsem se dostal asi tak, že jsem dostal hokejku a brusle a
rodiče mě vzali na led.
Tak s mojí komunikací je to horší,
ale snažím se s ním občas
2. Co pro vás hokej znamená?
prohodit pár slov, které jsem
pochytil. Jinak je to super
Tak určitě je to pro mě zábava. Kdyby mě to nebavilo, tak ho určitě pohodový kluk.
nehraju, ale je to určitě něco, co mám rád, dělám to celý život a hraju
nejlíp, jak umím. A když jsem za to placený, tak je to jenom hezký.
6. Jak to zvládáte všechno
časově?
3. Kdo z hráčů je vám nejblíže a proč?
Časově je to hodně náročný.
Těch hráčů je hodně. Nejblíž mi je asi Jarda Vostřák a Daniel Ráno vstanu, jedu do školy a pak
Arnošt, se kterými chodím do školy.
ze školy rovnou sem a odsud
zase do postele a takhle je to
4. Blíží se Nový rok, dáváte si nějaká předsevzetí?
pořád dokola.

Michael Formánek
Hokejový brankář nosící na dresu číslo 2. Nastoupil do
nymburského týmu jako nováček letošní sezóny z Jindřichova
Hradce.
1. Jak jste se dostal k hokeji?
K hokeji jsem se dostal v pěti letech. Můj kamarád hrál vlastně hokej
a já jsem to chtěl hrát taky. Nejdřív jsem hrál v útoku, ale pořád jsem
se stavěl do brány. Už je to nějaký pátek, asi 19 let, a pořád mě to
baví.

Pokračování na str. 7
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2. Co pro vás znamená hokej?
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5. Jaké máte pocity před
zápasem?

Hokej je pro mě asi všechno. Ten sport prostě miluju a nedokážu si Vždy jsem před tím zápasem
představit, že bych hrál něco jiného.
trochu nervózní, ale jakmile si
sáhnu na puk, tak věřím, že ten
zápas dopadne dobře.
3. Jak se vám líbí v nymburském týmu?
Tak v nymburském týmu se mi líbí docela dost. Minulý rok jsem 6. Jak to všechno zvládáte
působil v Jindřichově Hradci a tady odsud znám hodně lidí. Přivedl časově?
mě sem Honza Stehlík, který mi před sezónou volal, jestli bych sem
nechtěl jít, tak jsem si říkal, že to zkusím. Mám to blízko z domova.
Já to zvládám docela dobře,
jelikož pracuji v rodinné firmě a
vlastně
můžu jít z práce kdykoliv
4. Blíží se Nový rok, dáváte si nějaká předsevzetí?
chci. Stíhám to většinou
všechno.
Bohužel taky na to nevěřím.

Vyjádření trenéra na hráče
Honza Smejkal k nám před třemi lety nastoupil jako velmi mladý. V
kabině byl pokaždé tichou myškou a s nikým se moc nebavil, ale
stejně jsme ho všichni měli rádi. V první sezóně se mu moc
příležitostí v zápasech nedostalo, většinou se do hry dostal na dvě
střídání. Bohužel náš tým před play-off postihla chřipka a zdravých
hráčů bylo málo, musel jsem Honzu tedy postavit do útoku. V playoff ukázal svoji hráčskou duši a začal střílet jeden gól za druhým.
Nyní je stálou součástí formace a dobrým kamarádem všech. A
doufám, že to tak všechno bude nadále.
Michael Formánek nahradil bývalého brankáře Jardu Brázdila,
který nám odešel hrát do Francie. V té době náš tým sháněl hráče
do brány a slyšel jsem, že Michael pomohl Jindřichovu Hradci před
pádem do nižší soutěže. No a Honza Stehlík mu zavolal a přivedl ho sem. Při zápasech je to velký
nervák a často kolem sebe kope,
ale našemu týmu pomohl k
několika vítězstvím.
Chtěly bychom poděkovat
trenéru Pavlu Bičišťovi za
umožnění rozhovoru a
poskytnutí názoru na hráče. A
dále taky hráčům Janu
Smejkalovi a Michaelu
Formánkovi za vstřícný přístup
při rozhovoru. Přejeme mnoho
dalších úspěchů.
Poznámka: Zámořský spoluhráč
se bohužel musel z rodinných
důvodů vrátit do Ameriky.
Rozhovory připravily: Veronika
Jirásková, 8. B, Štěpánka
Foto: archiv klubu Švadlenková, 7. B
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Pokračování str. 3

Vánoční vyrábění se neslo ve znamení andělů všeho druhu
S nápady na výrobu andělů si
žáci naší školy opravdu pohráli.
Vyráběli anděly z kornoutků
papíru (5. C), vtipně z korkových
špuntů od vína (7. B), andělíčky
z těstovin a korálků (2. A), velmi
hezký nápad měly děti ve 4. A,
kde využily obyčejný bílý papír
srolovaný do ruliček a sestavily
asi nejzajímavější anděly i s
dárky. Někteří žáci anděly i
háčkovali jako v 7. B.

Živí andílci na jarmarku připomněli dobročinný rozměr akce
Opět jsme získali peníze na vzdělání hocha z Indie
Letošní jarmark se nenesl jen v duchu Vánoc, ale i v duchu
charitativní činnosti. Před takřka šesti lety si naše škola adoptovala
prostřednictvím společnosti Arcidiecézní charita Praha v rámci
jejich projektu Adopce na dálku tehdy desetiletého indického
chlapce S. Daniela. Každoročně mu posíláme 4 900 Kč, ze kterých
se mu platí školní pomůcky a ze zbylých peněz pak i pobyty na
kurzech a táborech organizovaných misijní organizací, kde se učí
praktické dovednosti života na venkově (ochrana vodních zdrojů,
plánování investic…). I letos se nám díky výtěžku z jarmarku
podaří S. Daniela podpořit. Neposíláme mu však jen peníze, nýbrž
i dopisy, na které nám odpovídá. Díky tomu máme možnost si s ním
povídat o jeho prospěchu a zjistit i spoustu zajímavých věcí o jeho
zemi a kultuře. Pro všechny zájemce: dopisy jsou vystaveny u
hlavního vchodu do školy a také na nástěnce v 2. patře pavilonu
U3.
Jan Skořepa, 9. C
Pokračování na str. 9
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Pokračování str. 8

Nápady a šikovnost všech účastníků byly motorem jarmarku

Nápaditými výrobci byli třeba žáci 2. A, kteří tvořili svícny ze
skleniček, polepili je vystřiženými domky a obalili v umělém
sněhu. Prvňáci vsadili na svícny z ovoce a zapichovali do
nich sušené plody a voňavé koření. Originální byl nápad 7.
A, kde děti vyráběly svícny z přírodnin jako jsou větvičky a
sisalový provázek. V řadě tříd také děti vytvářely různá
přáníčka. Netradiční byly „zlatonky” z Harryho Pottera, s
nimiž přišla 7. B. Krásně vypadaly hvězdy z papíru od žáků
4. A či pletené kulíšky, ozdoby z keramiky a jiné zajímavé
výtvory. Nechyběly ani dobroty v podobě sušeného ovoce
a oříšků nebo perníčky. Starší žáci pomáhali se stavbou a
dekorací stánků na jarmark. K atmosféře Vánoc přispěla
výtvory i výzdobou prostor školy také družina i paní
uklízečky, které s přípravami pomáhaly a ukázaly šikovnost
například při výrobě do květů skládaných papírových koulí.
Nápadů i nadšenců bylo opravdu mnoho a všem, kteří se
na akci podíleli, patří velké uznání.
Fotoreportáž připravily Mgr. Z. Léblová a Mgr. M. Zahrádková
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Malování nás baví
Kalendář je hravý

Erika Langová, 6. A

Vendula Fellerová, 6. A

Simča Michlová, 6. A
Šesťáci malují v hodinách
výtvarné výchovy originální
kalendáře. Každý měsíc nakreslí
zajímavý obrázek, který se
vztahuje k danému měsíci a
který jim hlavně připomene něco
důležitého právě pro ně.
Mgr. Zdena Červová
Vendula Fellerová, 6. A

Jakub Papírník, 6. A

Veršovánky o zimě byly pro děti zábava
Zima
Na podzim nám listí padá,
v zimě sněhuláka stavím ráda.
Do ruky si vezmu lyže,
rampouch se mi dobře líže.
Ježek spinká pod chrastím
a já večer kapra sním.
Rolničky nám zacinkají
krásnou hudbu světu dají.
Ježíšek nám přiletí
s dárky pro děti.
Kometa se u nás staví,
všechny lidi pěkně zdraví.
Čertík z pekla přijel vozem
a já z toho spadla na zem.

Andělíček z nebe přišel,
po cestě nám poklad našel.
Hodné děti v postýlkách
ani jedno na nohách.
To jsou naše Vánoce, přijdou
zase po roce.
Alice Škochová, 5. C

Koloběžka
Jede, jede zimní koloběžka,
má zmrzlá kolečka.
Jede, jede po ledě,
kdo ví, kam až dojede.
Vojta Dvořák, 2. C

Sáňkovačka

Sníh padá za oknem,
děti křičí: „Sáňky ven!”
Dolů jedem z kopečka,
Rampouch visí ze střechy
tam nás čeká babička.
a vymýšlí neplechy.
Maminka nás všechny láká,
Má však zmrzlé nožičky,
postavíme sněhuláka
hlavičku i ručičky.
a tatínek z práce jede,
A tak jenom viset musí,
sladkou odměnu nám veze.
kdo chce, ať to taky zkusí.
Marek Janků, 5. C
Lili Kotherová, 2. C

Rampouch
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Zimní den na 1. stupni zavoněl badyánem, došlo i na lyže
Ve středu 13. prosince se na prvním stupni
uskutečnil projektový den nazvaný Zimní den.
Všechny třídy z prvního stupně si povídaly o
adventu a Vánocích. Také vyráběly různé výtvory.
Vojta Havlina, 4. C
Vyráběli jsme vánoční hvězdičky a krásný
vánoční recept, na kterém byla přilepená skořice a
badyán. Moc jsem si to užila.
Alena Svobodová, 4. C
Rozdělili jsme se do skupinek a povídali si o
adventu, Vánocích, lidových zvycích a zimní
přírodě. Vyráběli jsme, povídali si a kreslili jsme.
Tento den byl docela príma. Hodně mě to bavilo.
V láďa Torn, 4. C
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Akce ŠD

Školní časopis RAFLET

Pečení perníčků
Vánoční pečení cukroví
Pečeme, pečeme perníčky
na vánoční koledy.
Všude svítí hvězdičky
a všichni jsme veselí.

Děti ze školní družiny se moc těší na Vánoce. Od 27. listopadu do 1.
prosince jsme chystali dárečky na vánoční jarmark, zdobili jsme
chodby, třídy a také pekli perníčky. Někdo vyvaloval těsto, někdo
vykrajoval, a když paní vychovatelka dala perníčky do trouby, to
byla vůně…

Vydržíme do Vánoc,
těšíme se na dárky.
Zavoláme Ježíška,
přiletí až z Polárky.
Polárka je hvězda,
svítívá až k nám,
přinese všem štěstí
hlavně kvůli vám!
Děti z 1. A, 1. B

Ježíšek
Letí Ježíšek na nebi,
přistává k nám z výšky,
my jsme doma u stolu
a prohlížíme knížky.

Cesta za pokladem 2017

Divadlo v družině

V úterý 7. 11. se děti ze všech oddělení ŠD, rozděleny do
skupin, vydaly na cestu za pokladem spojenou s
poznáváním a sledováním změn podzimní přírody. Během
tohoto putování, vyzbrojeny mapou, potřebnou pro orientaci
v terénu, děti plnily zadání v pracovních listech, poznávaly
živočichy, sbíraly přírodniny, určovaly dopravní značky a
dodržovaly dopravní předpisy. Na mapě byla vyznačena
cesta vedoucí k jednotlivým stanovištím i k pokladu. Z této
pouti se nakonec všichni ve zdraví vrátili, a tak mohli
společně hledat poklad ukrytý na hřišti ŠD. Truhlu plnou
zlatých čokoládových dukátů a barevných diamantů se, s
malou nápovědou, podařilo zdárně najít, společnými silami i
vykopat a rozdělit mezi všechny hledače. Odpoledne plné
napětí a dobrodružství se vydařilo a příjemně jsme si ho
užili.

Ve středu 15. 11. a ve čtvrtek 16. 11. nás v
družině navštívila paní Ivana Boháčová se
svým divadélkem - živou čarodějnicí, loutkou
Honzíkem, Šikulkou a dráčkem Mráčkem.
Zájem byl veliký, proto byly děti rozděleny do
dvou skupin. Během představení bylo naše
„malé“ publikum vtaženo a zapojeno do
celého děje a své herecké umění si s pomocí
čarodějnice vyzkoušeli i někteří žáci. Celý
příběh byl zábavnou formou pomocí
maňásků, papírového draka a zpětné vazby
zaměřen na naslouchání, pomoc, přátelství a na navazování a rozvíjení mezilidských vztahů.

2. číslo - listopad - prosinec 2017
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Andělské zvonění
Ve čtvrtek 30. 11. proběhlo ve dvou odděleních
naší družiny zábavné odpoledne plné tance,
soutěží a her. Děti se oblékly do masek čertů,
Mikulášů nebo andělů, které si samy ve ŠD nebo
doma s pomocí rodičů
v y r o b i l y. V j e d n o m
oddělení dováděli
prvňáčci a ve druhém
druháci společně se
třeťáky a zapojili se
dokonce i někteří čtvrťáci.
Každý zúčastněný si
vymyslel své originální
jméno a představil se
ostatním. V následné
promenádě byly nejlepší
masky porotou, složenou z paní vychovatelek,
vyhodnoceny a oceněny sladkou odměnou.
Všechny masky se dětem moc povedly a
odměněny byly ty nejvíce nápadité a masky, při
jejichž výrobě se náležitě vyřádily jak děti, tak
někteří dospělí. A že bylo z čeho vybírat. Tolik malých pekelníků, Mikulášů a andělů najednou se jen
tak nevidí. Rozhodování to tedy nebylo vůbec jednoduché. Odpoledne plné vánočních básniček,
koled, písní a tanečků, prokládané originálními hrami, soutěžemi a sladkými odměnami, rychle uteklo,
a protože se nám všem moc líbilo, těšíme se za rok zase všichni NA SHLEDANOU!

Výlet do Hrusic za kocourem Mikešem a jeho „tatínkem”
Ve čtvrtek 26. 10. vyrazily v rámci projektu „Pomoc
rodičům“ paní vychovatelky ze ŠD s dětmi na
celodenní výlet do Hrusic za jejich slavnými rodáky chytrým kocourem Mikešem, černým jako uhel, a
jeho „věhlasným tatínkem", malířem, ilustrátorem,
spisovatelem, tvůrcem pohádkových postav,
národním umělcem Josefem Ladou. A proč právě
do Hrusic? Přece proto, že se zde Josef Lada
narodil a kraj mezi loukami, na nichž se pasou
ovečky a koně, měl moc rád. Z tohoto důvodu jeho
hrdinové prožívají svá dobrodružství právě zde, v Ladově kraji. Lada svoji rodnou vísku mnohokrát
a moc krásně namaloval. Hrusice zná téměř
každý od dětství - tady přece kocour Mikeš rozbil
krajáč smetany a vydal se do světa vydělat
peníze na nový. V Hrusicích vznikla i většina
Ladových pohádek a příběhů - Bubáci a
hastrmani, Nezbedné pohádky, O chytré kmotře
lišce, Straky na vrbě. Nejznámější z nich jsou ale
jistě příběhy O Mikešovi. S sebou jsme přivezli
krásné kresby k vyhlášenému 7. ročníku
výtvarné soutěže ke 130. výročí narození Josefa
Lady, které děti naší školy kreslily v družině a v
hodinách výtvarné výchovy.
Podklady za ŠD dodala Lenka Šemlejová

14

Zajímavosti

Školní časopis RAFLET

Josef Lada oslavil v prosinci 130 let od svého narození
- přinášíme několik zajímavostí z jeho života i tvorby Když se řekne
Josef Lada, každý
si vybaví jeho
obrázky českého
v e n k o v a ,
malebnou krajinu
ve všech ročních
obdobích, kostelík, vesnické
domky, pasáčky krav, babky s
nůší, vodníky, ponocné a také
zvířátka. Ti menší vzpomenou
kocoura Mikeše a kmotru lišku,
odrostlejší zase půvabné
ilustrace Švejka. Významný
český výtvarník v prosinci oslavil
dvojí výročí, 130. výročí
narození a 60. výročí úmrtí.
- během 2. světové války byl na pro divadla (například pro Národní
indexu (zakázaný), mnoho svých divadlo) i pro film (Hrátky s čertem);
- Josef Lada se narodil 17. prosince
děl směnil za jídlo a potřeby pro tvořil karikatury do časopisů
1887 v Hrusicích; od roku 1986 je
život kvůli existenčním potížím
zde zřízen Ladův památník
- samostatné i kolektivní výstavy
- byl ženatý, měl dvě dcery, mladší měl nejméně v 15 zemích
- když mu byl rok, nešťastně zakopl
Eva zahynula v 17 letech při
a upadl na otcův knejp (ševcovský
bombardování Prahy, starší Alena - jméno Josef Lada nese asteroid
nůž, otec byl švec) a od té doby
se stala uznávanou výtvarnicí
17625, který 14. ledna 1996 objevili
neviděl na pravé oko
hvězdáři v Ondřejově
- v roce 1947 byl jmenován
- škola ho nebavila kromě
národním umělcem
- ilustroval více než 110 knížek pro
přírodopisu a kreslení
děti a dospělé; pro dílo Jaroslava
- je známý hlavně jako ilustrátor Haška nakreslil přes 1350 obrázků;
- původně se měl stát malířem
dětských knih, byl ale také poslední knihou, kterou doprovodil
pokojů, vyučil se knihařemspisovatel (Nezbedné pohádky); ilustracemi, byly Drdovy České
zlatičem, výtvarná studia na
kromě toho tvořil kostýmy a scény pohádky
umělecko-průmyslové škole v
Praze nedokončil
VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA!

Věděli jste, že...

- většinou kreslil zpaměti bez skic a
poznámek, v obrázcích zpodobnil i
své přátele a sousedy z Hrusic

Pojďme si připomenout oblíbeného
autora pokusem o rekord, kdy co nejvíce
dětí přinese do školy v jeden den knížku
Josefa Lady. Uděláme si společné foto.
Akce bude na začátku příštího roku.
VÝSTAVA „LADOVY SEDMIČKY” V PRAZE
Výstava „Sedmičky Josefa Lady” se koná v Galerii Tančící dům v
Praze do 1. dubna 2018. Ve čtyřech patrech Tančícího domu je
vystaveno na 400 autorových děl. Expozice představuje
nejznámější Ladovy obrazy, ilustrace, ale i osobní věci. Otevírací
doba je denně od 9 do 20 hodin.
Stranu připravila Mgr. Zdeňka Léblová
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Historické toalety a nočníky
Byli jsme 9. 11. 2017 v Muzeu historických toalet a
nočníků, kde jsme zpracovávali pracovní listy a
ještě jsme něco vytvořili.
My jsme 3. B školy RAF Letců,
vypravili jsme se autobusem na výlet. (exkurzi)
Výlet (exkurze) to byl
do Prahy za nočníkem stříbrným.
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A pak ještě Péťa Klazarová
sestavila následující slovní
hříčku.
S jednou židlí sranda byla,
já jsem si na ni totiž sedla,
pak ji paní zvedla
a já se strašně lekla,
protože jsem na záchod sedla!!!
Foto: Mgr. Věra Havelková

Viděli jsme toaletu z dřívějšku
i z dnešku.
Všechny byly nádherné,
přitom taky úžasné.
Ať byl velký nebo malý,
potřebu si vykonali,
ať to byl Napoleon
nebo faraón,
chudý uhlář
nebo bohatý hospodář.
Protože se už blížila zas ta dlouhá noc,
tak jsme spěchali moc a moc. Žáci 3. B

Mikuláš naděloval
Jako každý rok už je zvykem, že
na naší škole chodí 5. prosince
Mikuláš. Obchází s čerty a
andělem celý první stupeň a
rozdává sladké odměny. Děti
musí zazpívat písničku. Zlobivé
děti slíbí, že už nebudou zlobit
nebo zapomínat školní
pomůcky, jinak si je příští rok
čerti odnesou do pekla v pytli.
Leontýna Veselá, 9. C

Hrajeme šachy

23. listopadu se naše škola
zúčastnila okresního kola
šachové soutěže. Náš tým ve
složení Matěj Krumpholc, 6.
A, Aleš Balšánek, 6. C, Tomáš
Vinkler, 8. A, Martin Kus, 9. C,
Vladimír Jirsák, 9. C byl
sehraný. Bojovali jsme například proti Hořátvi, Sadské a dalším
družstvům. Sice jsme se nedostali do přední linie, ale získali jsme
cenné zkušenosti a nálada nás po celý turnaj neopustila.
Vladimír Jirsák, 9. C, foto: Jaroslava Adamcová
Foto: Leontýna Veselá, 9. C
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Medailová série v krasobruslení

Foto: rodinný archiv

V loňském roce jsme vás seznámili s žákyní naší
školy Karolínou Hradeckou. Nyní chodí do 7. B a
stále se věnuje krasobruslení. Protože dosáhla
věkovou hranici třinácti let, závodí v kategorii Žačky
B. Od začátku nové sezóny absolvovala tři závody –
v Náchodě, v Novém Městě nad Metují a ve Dvoře
Králové. Na svém kontě z nich má jednu bronzovou a
dvě zlaté medaile. Blahopřejeme jí a držíme palce,
aby v této sérii medailí pokračovala i v dalších
závodech. Karolína zve naše čtenáře na jubilejní 30.
ročník soutěže Nymburská stuha, který se koná 21.
ledna 2018. Více informací o závodu najdete na webu
krasobruslařského klubu Nymburk.
Redakce

Můj strejda hasič
dostal čestnou medaili

Foto: rodinný archiv

Okénko ředitele

V dnešní hektické době máme
často pocit, že nic nestíháme.
Stále musíme něco řešit,
bohužel, často to jsou problémy,

Ve středu 25. 10. jsem byl na výletě s babičkou a strejdou
Františkem. Chtěl bych se s vámi všemi podělit o zážitky z
tohoto dne.
Ráno jsme brzy vyrazili směrem na Prahu a dál na zámek
Zbiroh. Je to hrad přestavěný na zámek ve městě Zbiroh v
Plzeňském kraji. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní
památka ČR. Právě na tomto zámku byla předávána ocenění u
příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu
Hasičským záchranným sborem České republiky.
Můj strejda plk. František Hep byl jedním z oceněných. Obdržel
od generálního ředitele Hasičského sboru ČR „Čestnou
medaili“ za dlouholetou činnost u hasičů, kde začínal před 50
lety jako hasič ve směně, později se stal velitelem a nakonec
vykonával funkci ředitele územního odboru. V současné době
není již profesionálním hasičem, ale věnuje se především
dobrovolným hasičům v okrese Nymburk.
Pokud máte někdo zájem se podívat na celé předání medailí,
najdete ho na stránkách gř hzs.
Ondřej Janouch, 4. B

které si uměle vytváříme sami. Čeká nás nový rok, rok 2018.
Kdy jindy bychom měli najít čas Hodně lidí ví, jak důležité pro
na zvolnění a zklidnění životního naši zemi byly tzv. osmičkové
roky. Přeji všem čtenářům
tempa než v čase vánočním.
Tento čas je časem očekávání a Rafletu v novém roce hodně
radosti. Radosti z přítomnosti zdraví, štěstí,
blízkých, které někdy šidíme na pohody, a ať si
čase, ale také radosti z n a k o n c i
rozzářených dětských očí při osmičkového
r o k u
rozbalování vánočních dárků.
Vánoce jsou také časem můžeme říci,
s e t k á v á n í a o d p o u š t ě n í . že to byl rok
Každému z nás se někdy zdá, že pozitivních
se nám stala křivda a že je k nám změn, rok
někdo nespravedlivý. Zkusme si splněných
najít cestu i k lidem, o kterých si s n ů a
myslíme, že vůči nám byli někdy přání.
nespravedliví.
Obrázek nakreslil Jakub Papírník, 6. A

2. číslo - listopad - prosinec 2017
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Vzpomínka na Halloween - strašidla na zahradě i ve škole
Ve středu 1. listopadu paní učitelky z MŠ U Pejska a kočičky pořádaly na školní zahradě tematickou
halloweenskou párty. Už před pátou hodinou večerní zde stála fronta plná natěšených dětí v různých
kostýmech v doprovodu svých rodičů. Některé kostýmy byly tak povedené, že jsme se jich lekli! Paní
učitelky z MŠ si pro malá strašidýlka připravily kopu soutěží a následných odměn. Zahrada byla
ozdobena ve strašidelném duchu, nechyběl ani klasický halloweenský motiv vyřezávaných dýní. Po
první půlhodině už na děti dolehl strach, ale i přes to si to náramně užívaly. Na párty nechyběl ani stůl
se spoustou sladkých dobrot v podobě různých buchet a teplého ovocného čaje na zahřátí. Kolem
18:30 se děti pomalu začínaly rozcházet s úsměvem na tváři a se svými odměnami domů.
Samozřejmě jsme malá a velká strašidla nezapomněli vyzpovídat.
Klára Hudecová, 9. C

Anketa: Čeho se
bojí strašidýlka?
Netopýra!

Sedmáci koledovali „Trick or Treat”

Otázky:
Co se ti líbilo nejvíc?
Čeho ses nejvíc bál/a?
Jaká odměna se ti líbí nejvíc?
Odpovědi:
Týnka
Hledání pavoučka v pavučině.
Jak na mě vybafnul netopýr.
Největší radost mi udělaly
sladkosti.
Theodor
Všechna strašidla se mi moc
líbila.
Nebál jsem se ničeho!
Nejlepší ze všeho byly sladkosti.
Mája
Nejlepší byl netopýr.
Já jsem se bála všeho.
Diplom byla nejlepší odměna.
Otázky pro paní ředitelku:
Jak moc se děti bály? A po
pravdě.
Jak si to tu užíváte?
Co vás tu baví nejvíc?
Odpověď paní ředitelky:
Některé děti se bály, některé se
nebály, ale vždycky jenom
malinko.
Báječně a děti si to užívají s
námi.
Setkání s rodiči a možnost
promluvit si s rodiči.

Foto: Bc. Pavel Douděra
Ani ve škole jsme na Halloween nezapomněli. Žáci angličtiny ze
sedmé třídy s panem učitelem Pavlem Douděrou uspořádali 31.
října halloweenský průvod v maskách a vypravili se za kamarády na
první stupeň. „Převlékli jsme se za strašidelné bytosti a s koledou
„Trick or Treat” jsme trochu postrašili malé děti. V některých třídách
jsme i něco vykoledovali,” okomentovali akci sedmáci, kteří si
strašení užívali.
Štěpánka Švadlenková, 7. B
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1)

1
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24. - 26. 12.

4
A

3)

8

7

4)
5)

T
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7)

Autor křížovky:
Veronika Elišková, 8. A

8)

Odpověď: Zlaté _____________ uvidíš, když nebudeš jíst celý den maso.

KŘÍŽOVKY

N

1.

S
S

2.
3.
4.
5.

V
S
Č

6.

1.

Doplň text koledy: Nesem vám….

2.

Jezdí se na nich v zimě.

3.

Padá v zimě.

4.

Vánoční pečivo.

5.

Bývá pod ním největší tma.

6.

Zimní pokrývka hlavy.

Eliška Řeháková, 7. B

D

1.
2.

M

3.

S

4.
5.

1. Obydlí
2. V zimě je velký…
3. Vánoční strom

Vtip o zimě
Honzíček zavolá maminku, aby jí
ukázal, jakého udělal sněhuláka.
„Je moc hezký, ale proč nemá
nos? Dala jsem ti přece mrkev...”
„To je pravda, ale sněhuláci
mrkev nejedí.”

4. Mikuláš, … a anděl

Č

5. Vánoční ryba

K
Křížovku připravil, vtip a obrázek vybral Lukáš Kos, 6. A
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OBRÁZKOVÁ KŘÍŽOVKA

1. Bez barev a bez palety
na zdech kreslí bílé květy
jeden známý malíř, nechce za
to ani halíř.
2. Lehká jako peříčko, nemá
ráda teplíčko. Tančí něžně,
snad i lehce, roztát v kapku
vody nechce. Potká-li své
sestřičky, svět je bílý celičký.

2

1

4
3

3. Co roste směrem dolů?
Připravila Anička
Doanová, 6. B
Správné odpovědi najdete
na str. 20.

BLUDIŠTĚ

Hádanky připravila a obrázky nakreslila a vybrala
Daryna Pidmalivská, 6. B

NAJDI ROZDÍLY

Najdi pět rozdílů.

Nakreslila: Zuzka Prchalová, 7. B

VTIPY O VÁNOCÍCH
Je štědrý večer, a ty jsi mi nedal pod stromeček
žádné šaty.
Nedal, nezapomeň, že je dneska
Adama a Evy.
„Mámo, padá hvězda!“ křičí
Pepíček.
„Tak si něco přej.“
„Ale z vánočního stromku!“
Na Štědrý den bylo teplo. U
nás na balkóně bylo šest
stupňů a bramborový salát.

Pomozte veverce najít stromeček.
Připravil Jiří Zbejval, 6. A
Něco jsem ti koupil k Vánocům, ale nevím, co to
bylo a kdo mi to v té tlačenici ukradl.
Vtipy a obrázek vybral Jan Zelenka, 6. B
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1. Doplň název koledy Tichá ...
2. Návleky na ruce
3. Štědrovečerní pokrm
4. Zdobí se na Vánoce
5. Otec Ježíška
6. Betlémská ...
7. Nosí dárky

KŘÍŽOVKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

7.

2.

1. Jablko je ...
2. Najdeme ho pod stromečkem
3. Lyžujeme na něm
4. Na Vánoce pečeme vanilkové ...
5. Smyslové orgány zraku
6. Hlavní přísada kokosek
7. Zmrzlá voda visící z okapů

3.
4.
5.
6.
7.

1. Cukroví promazávané marmeládou 1.
2. Město, v němž se nachází naše škola
2.
3. Jinak „houska”
4. Postava doprovázející Mikuláše
3.

4.
V zimě chodíme do lesa krmit
zvířátka. Pomozte králíčkovi, Křížovky připravily Veronika Mrňavá a Štěpánka
Švadlenková, 7. B
aby se dostal ke své mrkvičce.
Přejeme všem čtenářům pohodové vánoční svátky,
ty pravé dárky pod stromečkem, příjemnou
rodinnou atmosféru provoněnou cukrovím,
jehličím, smaženým kaprem a bramborovým
salátem a v novém roce hodně zdraví, štěstí,
úspěchů a spokojenosti.
Redakce

Redakční rada:
9. C - Klára Hudecová, Petr Káninský, Jan Skořepa,
Leontýna Veselá, 8. B - Veronika Jirásková, Bára
Novotná, 8. A - Veronika Elišková, 7. B - Bára Bímová,
Kateřina Čížková, Lucie Hájková, Natálie Kurfürstová,
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Správné odpovědi: 1. mráz, 2. vločka, 3. rampouch
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