
Ohlédnutí za Vánocemi

Jarmark

Fotoreportáž

Mikuláš

Anketa 

O vánočního kapra

Práce žáků

Akce školy a ŠD

Kulatá výročí

Jak se stát mistrem 
republiky

Zábava

Obsah čísla

RAFLET

2. číslo
 listopad-únor  

2019/20

výrobní náklady: 5 Kč

Desátý jubilejní vánoční jarmark

Fotoreportáž na str. 2

Foto: Luboš Lang, 9. B
e to až neuvěřitelné, ale ve středu 11. prosince se před školou 
uskutečnil již 10. vánoční sídlištní jarmark. Žáci ZŠ Letců RAF Jnabízeli návštěvníkům své výrobky, například sněžítka, 

keramické ozdoby, různá vypodobnění andílků, svícny všeho 
druhu, různé ozdoby na stromeček, adventní závěsy, perníčky a 
mnoho dalšího. 
Letos již podruhé obohatil nabídku i stánek mateřské školy Větrník. 
Protože právě probíhá její rekonstrukce, některé třídy „bydlí“ v 
budově základní školy. Nabízené výrobky vznikaly pod rukama dětí 
a rodičů. Výtěžek z tohoto stánku poputuje na realizaci zahrady 
mateřské školy. 
Jako každý rok malé i velké lákala ohrádka s živými zvířátky a 
velkému zájmu se těšil i stánek s občerstvením. Průběh jarmarku 
oživily tóny vánočních koled. Program zpestřilo hudební vystoupení 
kroužku flétniček. Své umění předvedly také mažoretky.
Díky krásnému počasí byla účast velice pěkná. V průběhu jarmarku 
uspořádali žáci základní školy sbírku. Částka 5000,- Kč byla 
zaslána na charitativní projekty v rámci Adventních koncertů České 
televize. Redakce

Ohlédnutí za Vánocemi
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Desátý
jubilejní

sídlištní vánoční 
jarmark

Foto: Luboš Lang, 9. B
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Další ohlédnutí patří Mikulášovi - na Rafce chodil 5. prosince
Mikuláše doprovázel samozřejmě anděl a dva čerti. Ti sice 
naháněli hrůzu a měli s sebou pytel na zlobivé děti, ale nakonec do 
pekla nikoho neodnesli, protože všichni hříšníci slíbili, že se 
polepší. S hodnými dětmi byli kamarádi. Některé třídy si připravily 
vystoupení, jiné se nechaly s návštěvou vyfotografovat, za 
některými musel Mikuláš až do tělocvičny. 

Foto: Luboš Lang, 9. B
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Také anketu tohoto čísla věnujeme Vánocům. 

Jak vzpomínáme na Vánoce 

1. Co máte nejradši na Vánocích?
2. Jaký byl pro vás nejlepší dárek?
3. Je nějaký dárek, který jste si přáli a nedostali 
jste ho?

Kateřina Záveská, 1. A
1. Že jsme všichni spolu.
2. Z tabletu.
3. Žádný není.

Tomáš Zemek, 1. A
1. Že jsme všichni spolu.
2. Z pokémonů.
3. Žádný není.

Tereza Vizváry, 1. B
1. Dárky.
2. Z domečku pro panenky.
3. Tablet.

Zuzana Šafaříková, 
1. C
1. Že padá sníh.
2. Ze skateboardu.
3. Žádný není.

Jakub Mattern, 
1. C
1. Stavění 
sněhuláka.
2. Ze čtyřkolky.
3. Žádný není.

Karolína Labutová, 
2. A
1. Dárky.
2. Z pejska Sambi.
3. Draka Bezzubku.

Adam Bittner, 2. A
1. Dárky.
2. Z kulečníku.
3. Nerf pistoli.

Natálie Hejtmanová, 
2. B
1. Dárky.
2. Z počítače.
3. Žádný není.

Tomáš Beneš, 
2. B
1. Stromeček.
2. Policejní auto.
3. Tablet.

Gabriela Billá, 
2. C
1. Dárky.
2. Ze Star Wars 
trika.
3. Žadný není.

Tomáš Hetver, 2. C
1. Dárky.
2. Z šipek.
3. PlayStation 4.

Alena Jílková, 3. A
1. Že jsme s rodinou.
2. Z Hoverboardu.
3. Žádný není.

Melichar Chaloupka, 
3. A
1. Že jsme s rodinou.
2. Z modelu letadla.
3. Žádný není.

Vojtěch Grešula, 3. C
1. Štědrovečerní večeři.
2. Z GoPro kamery.
3. Nevím.

Pokračování na str. 5
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Dokončení str. 4

Eliška Ševčíková, 
3. C
1. Že jsou rodiny 
pospolu.
2. Ze zájezdu do 
Egypta.
3. Chytré hodinky.

Antonín Peřina, 
4. A
1. Advent.
2. Z koloběžky.
3. Lego vlak na 
dálkové 
ovládání.

Zuzana Zbejvalová, 
4. A
1. Rozbalování 
dárků.
2. Z Apple Watch.
3. Žádný není.

Ema Müllerová, 4. B
1. Dárky.
2. Z repráku.
3. Žádný není.

Matouš Nosek, 
4. B
1. Dárky.
2. Z plyšáka.
3. Žádný není.

Leontina Kotherová, 
4. C
1. Dárky a že jezdíme 
na hory.
2. Z čepice na 
lyžování.
3. Žádný není.

Alex Viniklář, 4. C
1. Řízek a 
bramborový salát.
2. Z repráku na 
Bluetooth.
3. Žádný není.

Marie Vorlíčková, 
4. D
1. Že jsme všichni 
spolu.
2. Z knihy.
3. Žádný není.

Marek Fiferna, 4. D
1. Když se všichni 
sejdeme a dárky.
2. Z bezdrátových 
sluchátek.
3. Žádný není.

Veronika Doktorová, 
5. A
1. Cukroví.
2. Z Pennyboardu.
3. Žádný není.

Matěj Uhlář, 5. A
1. Dárky.
2. Ze sluchátek.
3. Žádný není.

Petr Kasala, 5. C
1. Vánoční stromeček.
2. Z Lega.
3. Žádný není.

Adéla Kašparová, 
5. C
1. Že jsme všichni 
spolu.
2. Z koloběžky.
3. Žádný není.

Matyáš Rys, 1. B
1. Dárky.
2. Nintendo Switch.
3. Mobilní telefon.

Anketu připravily: Valentýna Kůrková, 7. A, Veronika Víšová, 7. B
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Projektový den O vánočního kapra
Poslední den před vánočními 
prázdninami patří na druhém 
stupni projektovému dni O 
vánočního kapra. Třídy soutěží 
ve sportovních disciplínách, ve 
znalostní a vědomostní hře a 
tvoří. Letos si měly vybrat 
melodii jakékoli písně a složit 
nový vánoční text. Jejich práce si 
můžete zazpívat.

6. A Vánoce si užijem
Melodie: Rolničky
Hurá, je pátek, blíží se svátek,
ve škole nám zazvoní a je začátek.
Budou Vánoce, nejlepší v roce,
cukroví nám zavoní, Ježuch zazvoní.
[: Vánoce, Vánoce, to je prima čas.
6. A vám vzkazuje, užijem si zas.:]

6. C Prázdniny s cukrovím
Melodie: Rolničky
Prázdniny tu jsou, učení je hrou,
děti zpívaj koledy, čekaj na ledy.
Sláva padá sníh, neláká nás jih,
vytáhneme lyže, sáně, 
zavoláme: hurá na ně. 
Rohlíčky, rohlíčky, kdopak vás má rád,
dětičky maličký nebo Santa Claus.
Trubičky, trubičky, co to chutná v nich,
vanilka a oříšky a poctivý sníh.
(Text upraven redakcí)

6. D Ježíšek chodil dnes
Melodie: Skákal pes 
Chodil dnes Ježíšek, 
skákal z domu na dům,
spletl si domeček 
a divil se dárkům.
Ježíšku, co děláš, 
už jsi tady zvonil,
Povídal: „Nevím 
sám.“
Hop a už tu nebyl.

8. A Naše vánoční parta
Melodie: Kočka leze dírou
Vánoce jsou opět na dohled, na dohled,
[:jsme ve škole dneska naposled.:

Nachystali jsme si cukroví, cukroví,
[:my jsme dobrá parta, to se ví.:]

Ve dvanáct k nám 
přijde Ježíšek, Ježíšek,
[:nazdobili jsme mu 
stromeček.:]

Už je toho hodně pod 
stromem, pod 
stromem,
[:copak letos asi 
dostanem.:]

Někteří z nás byli zlobiví, zlobiví,
[:Ježíškovi se to nelíbí.:]

Už budeme hodní, slibujem, slibujem
[:a ve škole si to užijem.:]

My jsme přece parta, to se ví, to se ví,
[:my jsme všichni žáci suproví.:]

]

7. A Skákal sob
Melodie: Skákal pes
Skákal sob přes potok,
přes sněhovou loučku.
Šel za ním Ježíšek,
s dárky pomaloučku.

Stromek dám, hvězdu mám,
zdobím vám ho stále.
Sakra, krám, naříkám,
šup a skáču dále.

7. C Vánoční prázdniny přicházejí
Melodie Vánoce: Vánoce přicházejí
Ref.: Vánoční prázdniny přicházejí, těší se sedmá Cé,
po roce vánoční prázdniny přicházejí, (letos) dlouhé a 
veselé.
Proč si tříďas říci nedá, tluče Marka v kuchyni.
A pak, běda, marně hledá Pelce ve skříni.

Jé, Ref.:
Bez Mišáka, tvrdil táta, na lyžáku nelze být.
A pak Káťa s bavorákem prorážela sníh.
Tyhle děti neměly by péct cukroví celou noc.
Potom vezou Miškovskýho na pohotovost.
Jé, Ref.: 
Jednou v roce na silvestra Majda flašku popadne,
její vinou máma zuří hned na začátku dne.
Kačí vida Adam přidá „dnes nemáme úkoly“,
ty nám totiž vždycky zničí školní mejdany.
Jé, Ref.: 

v třídě dusné Šrámek usne k blaženosti mé.

Ref.:

Štědrá Pája vždycky dává dárků celou hromadu,
Nereptáme, i když máme blbou náladu.

A když ví se, co se píše, všichni tvoří 
taháky,

Z Douděry se klíží zraky, z dějáku chce 
toho moc,
když se vzepřeš, nedá ti klid zas až do 
Vánoc.
Jé, Pokračování na str. 7Obrázky zdroj: Internet
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Pokračování str. 6 8. B Vánoční párek
Melodie: Last Christmas
[:
ale další den jsem ho vyhodil ven.:]
R: Vloni byly Vánoce faaajn,
ale tenhle den
zdál se mi divný seeeen.
Ježíšku, proč jsi nepřišel ty?
Santa mi dal zas jenom paaarky.
R: Vloni byly Vánoce faaajn…

Ježíšek mi dal dárek,

8. C Vánoce s pohodou
Melodie: 
Už jen pár dnů do Vánoc,
možná se těšíme až moc.

Vzájemně si dáváme dárky,
proto milujeme tyto svátky.
Nespali jsme celou noc,
už v nás žije duch Vánoc.
Až se stromeček rozzáří,
budeme mít úsměv na tváři.
Venku padá sníh,

slyšíme dětský smích.
Ve vaně nám plave kapříček,
okýnkem k nám vletí Ježíšek.
Láska nás letos nebolí,
dáváme si pusu 
pod jmelím.
Vánoce trávíme s 
pohodou,
s tou naší jedinou 
rodinou.

Last Christmas

9. A Balada o Ježíškovi
Melodie: Skákal pes
Skákal Ježíšek 
přes svůj pelíšek, 
přes betlémskou louku,
sledoval ho Herodes, 
známý kruťas, vrah a běs,
v krvi celou ruku.
Ježíšku na křížku, 
proč tu visíš náhle,
řek bych vám, pravdu mám,
proč prolévat krev krále.
Lidi na světě, na týhle planetě,
proč se stále 
přete,
život není o 
hádkách
ani žádná 
pohádka,
nad láskou si bděte.

9. B Když jde malý kapr spát
Melodie: Když jde malý bobr spát
Než jde malý kapr spát, kapr spát, kapr spát,
šupiny si svlíká rád, svlíká rád, svlíká rád.
Do misky se položí, položí, položí,
pak se pěkně obalí, usmaží se.
Prosím vás, buďte tak dobří, 
dejte pozor na  kosti kapří,
raději hned po dobrém vyndejte je 
příborem.
Stromeček se postaví, postaví, 
postaví,
Ježíšek ho ozdobí, ozdobí, ozdobí.
Dárečky nám nadělí, nadělí, nadělí,
večeře se připraví, připraví se.
Prosím vás, buďte tak dobří, 
dejte pozor na  kosti kapří,
raději hned po dobrém vyndejte je příborem.

6. B Vánoce už jsou tu zase
Melodie: Rolničky
Sakra, kde je sníh, je jen náledí,
táta už má zpoždění, někde sebou 
švih.
Máma zase řve, co to tu jíte,
ten kapr byl k večeři, to snad nevíte.
Ref.:Vánoce, Vánoce už jsou tu zase,
a já zas přiberu jako to prase.
Stromečky, stromečky kupujeme zas,
dárečky sháníme na poslední čas. 
Vůně cukroví, pěkný stromeček,

vánočka a jablíčka, už zvoní zvoneček.
Ježíšek je tu, dárky nám nese,

každý z nás se na ně už s radostí třese.
Ref.:

(Text upraven redakcí)

7. B Pohádkové Vánoce
Melodie: Rolničky

Vánoce, Vánoce už jsou tady zas, 
zdobíme stromeček ve vánoční čas.
Zvonečky, zvonečky už zvoní u nás, 
perníčky provoní adventní čas náš.
Sněhuláka stavíme, na hory se těšíme, 
pohádky pak zhlédneme, na chvilku si 
schrupneme.
Ježíšek pak přiletí, dárky hned nám 
nadělí, a potom v úterý purpura nám 
zavoní.

Obrázky zdroj: Internet
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Za žáky druhého stupně nezůstali v době adventu 
pozadu ani naši mladší spolužáci. Můžete si 
přečíst, jak si představují čerty, jak se těšili na 
Vánoce a jaké umí napsat a nakreslit pohádky. 

Čerti v představách žáků prvního stupně a další příběhy

Čert Belzebub
Belzebub je velký čert, který se trochu podobá 
člověku. Na hlavě mu vyčnívají dva špičaté rohy, 
pod kterými trčí velké uši. Jeho červené oči nám 
nahánějí hrůzu. Vzadu pod huňatým a špinavým 
kožichem visí dlouhý ocas. Na konci jedné 
chlupaté nohy má kopyto. Jeho doupětem je peklo 
hluboko pod zemí, odkud pro hříšné duše není 
návratu. Čert ze všeho nejvíce miluje nicnedělání 
a požírání pekelně ostrých dobrot uvařených v 
kotli. Rád se hádá, hraje karty, děsí lidi a taky dost 
hlučí. Pomocí kouzel a zaklínadel se umí 
p řeměňova t  nebo  
n ě c o  v y č a r o v a t .  
Doslova nesnáší peří, 
kříž a jakoukoliv práci. 
Jeho hlavním úkolem 
j e  o d n é s t  
n e n a p r a v i t e l n é  
hříšníky do pekla. 
Belzebub se přátelí i s 
jinými čerty nebo i s 
j i nými  zápornými  
bytostmi, které žijí v 
lese.
  Ema Rástočná, 4. C

Čert Hubert
Můj čert se jmenuje Hubert. Je vysoký jako já. 
Nosí roztrhané kalhoty a má špinavý kožich plný 
blech. Hubert má černé lstivé oči, velký nos a 
ošklivé zuby. Na hlavě mu vyrostly rohy a místo 
nohy mu vyrostlo kopyto. Čert žije v pekle a 
vyskytuje se mezi lidmi, co lžou, kradou a podvádí. 
Čert nejraději lenoší v pekle na 
slámě. Rád hraje karty a straší 
malé děti. Přeměňuje se na lidi 
nebo zvířata. Občas chodí ven 
chytat hříšníky. Čert je líný, 
hádavý, lstivý a podlý. Je 
hodně závistivý. Nechce se 
mýt a neudržuje pořádek. 
Přátelí se s dalšími čerty a 
pekelnými bytostmi.
              Václav Matějka, 4. C

Čert Okoblumbas
Čert je chlupatý od hlavy až po paty. Ošklivé občas 
žluté zuby čouhají z jeho huby. Jeho obličej lemují 
kudrnaté černé vlasy. Na hlavě mu rostou rohy a 
na jedné noze kopyto. Ocas za ním zametá a nosí 
roztrhané tričko i kalhoty. Může mít i knír. Je jasné, 
že čert žije v pekle, ale někdy vyleze i na zem pro 
hříšné duše, které zlobí. V pekle mají velké kotle, 
kam hříšné duše strkají. Třeba zrovna tenhle čert 
se pohybuje v kuchyni. V kuchyni používá hrnce. 
Vaří v nich například žabovku, to je polévka ze 
žabích srdcí. Nebo ujídá z ostatních hrnců. Když 
ho načape Luciper, ten řádí. Taky rád hraje karty, 
když prohraje, tak dupe jako slon. Velice rád 
straší, dělá si z toho srandu. Unáší darebáky, kteří 
zlobí. Přemění se v netopýra, kocoura, vránu 
nebo myslivce. Čert je líný, hloupý, nic mu nečiní 
radost, lstivý, závistivý a netrpělivý. Kamarádí s 
ostatními čerty, hejkaly, čaroději a skřítky.

Kněžínková Anežka, 4. C

Čert Rohchlup
Rohchlup je vysoký a v ramenou široký 
majestátný čert rodu myšosklepního. Jeho rohy 
jsou dvakrát zatočeny směrem dolů, celé jeho tělo 
je pokryto hustou černou chlupatou srstí. Má 
dlouhý do copu stočený dvojocas a na levé noze 
kopyto velikosti 54. Rohchlup se narodil v myší 
noře, ale trvalé bydliště má ve sklepení pekla. Čert 

rodu myšosklepního se celý 
den stará o havěť všeho 
druhu, kterou pak pouští na 
svět, aby otravovala hodné 
lidi. Čert je ve své povaze milý 
a hodný a s láskou se stará o 
své štíry, housenky, krysy, 
netopýry a další oškliváky. Ti 
jsou zároveň jeho jedinou 
společností v samotě čerta 
Rohchlupa.
                    Adam Slavík, 4. C
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Foto: Sandra Vilková

Foto: Sandra Vilková

Foto: třída 6. A

Těším se na Vánoce
Těším se, těším, že přijdou zas
Vánoce bílé, ten krásný čas,
stromeček máme ozdobený,
dárečky pod ním zabaleny.
Vánoce, Vánoce přišly už k nám,
v jesličkách malého Ježíška mám,

Vánoční stromeček
Vánoční stromeček v lese voní,
stříbrný zvoneček na něm 
zvoní.
Houpá se zvoneček na dlouhé 
niti,
vánoční stromeček plane a 
svítí.

Denisa Školníková, 4. C

Medvídek zachraňuje Vánoce
Byla jednou jedna holčička, která měla plyšového 

medvídka. Blížily se Vánoce. 
Medvídek se strašně moc těšil. 
Jednou jeli pro stromeček a 
holčička si medvídka vzala s 
sebou. Potom jí omylem vypadl 
z kapsy. Medvídek byl smutný. 
Tak bloudil a šel sněhem a 
najednou vidí dům, ale nebyl to 
jen tak obyčejný dům, ale byla to 

Ježíškova továrna na hračky a stáj pro soby a jeho 
sáně. Medvídek zíral. Vešel dovnitř, ale nikdo tam 
nebyl. Bylo to divné. Ale potom tam našel skřítky. 

V únoru se u nás ve třídě  2. C začaly dít zvláštní 
věci. Občas něco zavrzalo, věci nebyly na svých 
místech a chvílemi se zdálo, že nás i někdo 
pozoruje. Nakonec jsme přišli na to, že máme v 
naší třídě celou rodinu skřítků. Tak jsme vám je 
namalovali. Protože není skřítek jako skřítek… 

Text, fotografie: Mgr. Pavlína Peřinová

Není skřítek jako skřítek

Ti mu řekli, že Ježíšek má problém. Že má málo 
skřítků, že mu jeden chybí. Medvídek říká: „Já 
bych vám mohl pomoct.“ Skřítci říkají: „To bychom 
byli rádi, pojď za námi, jdeme za Ježíškem.“ Šli, šli 
a Ježíšek byl nadšený. A tak už měli všechny 
skřítky na dárky. Byl Štědrý den. Holčička byla 
smutná, že nemá medvídka. A 
Ježíška napadlo, že si ho vezme 
s sebou do sání a dá ho holčičce 
pod stromeček. Sedli do sání a 
jeli. Ježíšek roznesl dárky a 
medvídka vrátil zpět domů. A 
Vánoce byly zachráněny.
                    Adéla Šigutová, 4.C 

vánoční koledy do ticha zní,
Ježíšek maličký spinká a spí.
        Anežka Kněžínková, 4. C

Každoročně se vybrané třídy naší školy účastní 
národního testování Scio. On-line vyplňují testy z 
matematiky, českého jazyka, obecně studijních 
předpokladů a anglického jazyka.
Obě naše deváté třídy, které se testování 
zúčastnily 4. a 6. listopadu, v nich dosáhly 
vynikajících výsledků. V českém jazyce i v 
matematice patří mezi 30% nejlepších škol v 
republice, které se do testování zapojily. Máme v 
nich devět žáků, kteří patří mezi 15 % nejlepších v 
testu obecně studijních předpokladů, osm v 
matematice a deset v českém jazyce. V anglickém 
jazyce by podle testů devatenáct žáků získalo 
známku jedna, osmnáct dvojku. Celkem  bylo 
testováno 48 žáků.
Z výsledků svých žáků měly radost nejen třídní 
učitelky, ale i vyučující testovaných předmětů (AJ - 
M. Bernardová, P. Douděra, V. Říhová, ČJ - Z. 
Léblová, M. Zahrádková, M - Z. Tomešová). Práci 
žáků i učitelů ocenilo i vedení školy na 
pedagogické radě. 
Na oficiálních stránkách  si můžete 
vyzkoušet, jak takový test třeba na přijímací 
zkoušky může vypadat.
Teď už jen můžeme popřát všem deváťákům, kteří 
v dubnu zasednou k přijímačkám naostro, aby se 
jim dařilo stejně, aby se dostali na vybranou školu.

Redakce

www.scio.cz

Velký úspěch deváťáků

http://www.scio.cz
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Lyžařský kurz sedmých tříd

Lyžařský kurz se uskutečnil hned po vánočních 
prázdninách v Albrechticích v Jizerských horách. 
Zúčastnilo se ho čtyřicet žáků sedmých tříd.

Naši instruktoři (A. Brynychová, V. Špicarová, 
R. Miškovský, M. Popek).

Výroba hraček v 
továrně DETOA.

Skupinové foto po dlouhé túře na běžkách.

Běžkařské dovednosti 
našich žáků nás velmi 
pobavily.

Společné hry na penzionu „Vem si na 
sebe vše, co tu máš”.

Skupinové foto na vrcholu Tanvaldského Špičáku. 
Všichni jsme se naučili lyžovat.

Podklady dodala: 
Aneta Brynychová



11

http://www.zs-raf.cz/casopis/2. číslo - listopad 2019 - únor 2020

Na 13. února se děti z 1. B  těšily. Šly do divadla. Vybrali jsme pohádku O líném Honzovi v podání 
divadelního souboru Hálek. Příběh mládence, který leží na peci a nechá se od maminky převracet z 
boku na bok, všechny rozesmál. Ve škole jsme si společně příběh převyprávěli a namalovali k němu 
pěkné obrázky.                                                                                                     Mgr. Zdenka Červová

1. B v divadle 

Pavlína Hříbková, třídní učitelka 3. C
Předsevzetí si žádné nedávám. Do nového roku 
mám obvykle jen přání, aby byli všichni kolem mě 
zdraví a v pořádku.

Hana Zubíková, třídní učitelka 1. A
Na novoroční předsevzetí nevěřím. Kdo chce 
něco podniknout nebo dokázat, může začít 
kdykoliv.

Předsevzetí do nového roku
Známe to snad všichni. S příchodem nového roku 
chceme být lepší než v tom odcházejícím, a tak si 
dáváme předsevzetí, o kterých jsme přesvědčeni, 
že je splníme, že budeme štíhlejší, budeme mít 
lepší známky... Jak  jsou na tom žáci a učitelé naší 
školy? Namátkou jsme některým položili pár 
otázek.

1. Kolik jste si dali předsevzetí? Jaké například?
2. Jaké předsevzetí si myslíte, že na 100% 
splníte?
3. Které vám asi nevydrží?
4. Jaká předsevzetí jste měli minulý rok? A které 
jste splnili?

Marek Homolka, 6. C
1. Dvě. Nehádat se se sestrou.
2. Vyhrát fotbalovou sezónu.
3. Asi že se nebudu hádat se 
sestrou.
4. Žádné jsem neměl.

Kryštof Agh, 6. C
1. Tři. Nemít na vysvědčení 4 a 
starat se o kočku.
2. Zhubnout 5 kg.
3. Starání se o kočku.
4. Koupit si domácího mazlíčka. 
Toto předsevzetí.

Barbora Bímová, 9. B
1. Přečíst všechny knihy, 
které jsem dostala k Vánocům.
2. Předsevzetí z první otázky.
3. Žádné.
4. Více trénovat na hasiče. 
Žádné.

Jedno. 

Pokračování na str. 15
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Foto: Mgr. Radek Procházka

 Školní družina pořádá
 

VELIKONOČNÍ 
JARMARK 

7. 4. 2020 

Od 14. 00 hod. do 17.00 hod. 
Srdečně Vás zveme 

Ve středu 19. 2. se ve školní 
družině uskutečnil masopustní 
karneval. Byly zde zajímavé 
masky, například kostlivci, orel, 

Masopustní karnevalšašek, bílá paní a spousta 
dalších krásných masek.  
Karneval se konal ve třech 
třídách. Zněly zde diskotékové 
hity, soutěžilo se a děti fandily. 
Nechyběl ani tradiční „vláček“ 

masek po chodbě družinového 
pavilónu. Když nadešel konec, 
děti skandovaly, že ještě né né 
né. Moc nás těší, že děti byly 
nadšené a užily si to.
Autor a foto: Marcela Hradecká 
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Pexeso - populární paměťová 
hra, kterou zná snad každé dítě. 
Pestrobarevné obrázkové 
kartičky, které nikdy nezklamou. 
A právě v této společenské 
obrázkové hře si zabojovaly 
v š e c h n y  d ě t i  v e  s v ý c h  
odděleních ŠD. Náš tradiční 
turnaj se letos konal od 3. 2. 
2020 do 18. 2. 2020. Každou 
volnou chvilku děti využily k 
souboji a procvičování paměti, 
postřehu a pozornosti a užily si 
spoustu napětí, zábavy a 
legrace. 

 Protože ale 
víme, že „není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se“, všichni byli 
spokojeni a někteří již dokonce 
začali trénovat na další ročník. 

Boj to byl napínavý a 
atmosféra velmi „živá“. Střídala 
se radost i zklamání.

Pexesiáda

Vítězové toho letošního klání si odnesli drobné věcné ceny a ti 
méně úspěšní alespoň sladkou odměnu. Všem děkujeme za účast 
a vítězům gratulujeme.                                          Vychovatelky ŠD

Foto: Marcela Hradecká, vedoucí vychovatelka

Dne 30. 1. se ve školní družině uskutečnila nová 
netradiční akce „Zimní olympiáda naruby“. Děti 
(olympionici) soutěžily v několika zvláštních 
disciplínách. Například házení sněhovou koulí 
vyrobenou z papíru, slalomem na lyžích (lyže z 
kartonu), jízda na saních (deky jako sáně) a lední 
hokej (posloužily nám tenisáky a florbalové hole). 
Akce se vydařila, všichni olympionici odcházeli 
domů spokojeni, plní dojmů, se sladkou 
odměnou a diplomem za účast. 

V rámci projektového týdne ve školní družině s 
názvem „Zvířata v zimě“ jsme podnikli v úterý 14. 
ledna přírodovědnou vycházku na blízkou 
Lidušku. Pozorovali jsme vodní ptáky a 
diskutovali o jejich krmení, které je v současné 
době zakázané. Procházku jsme zakončili na 
hřišti školní družiny pozorováním ptáků 
poletujících nad námi.

Zimní olympiáda naruby

Zvířata v zimě

Autor a foto: Marcela Hradecká
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ˇŠkolní družina v čase adventním - ohlédnutí za rokem 2019
Jako každý rok, tentokrát 2. prosince, se ve školní 
družině uskutečnilo Andělské zvonění. Děti se 
velmi těšily, v jednom okamžiku se nám proměnily 
na čerty, anděly a nechyběl ani Mikuláš. 
Odpoledne plné her, diskotékové hudby a 
sladkostí rychle uteklo.

Ve středu 27. 11.  se školní družina vydala na výlet 
do Prahy Toulcova Dvora na program Vánoce na 
statku, který byl financován z Šablon II. Děti se 
zapojily přímo do představení věnovaného 
lidovým tradicím. Po svačince je čekala dílnička. V 
pěti skupinách tvořily výrobky spojené s 
Vánocemi. První skupina stromeček z papíru, 
druhá řetěz ze slámy a čtverečků stuhy, třetí 
zdobila vánoční perníčky, čtvrtá tvořila svíčku ze 
včelího vosku a pátá pekla z kynutého těsta čerta. 
Všechny výrobky si děti odvezly domů. Nakonec 
jsme si prohlédli na statku domácí zvířata a prošli 
se po Toulcově dvoře. Načerpali jsme vánoční 
atmosféru a plni zážitků se vrátili domů.

V úterý 17. 12. se na schodišti školní družiny 
shromáždily děti ze všech oddělení (cca 180). 
Chtěly si zazpívat několik známých vánočních 
koled. Ale sbor byl tak početný, že se nepodařilo 
začít zpívat najednou. V omezeném počtu jsme 
slavili úspěch s koledami Půjdem spolu do 
Betléma, Tři králové, Nesem vám noviny, Štědrej 
večer nastal, Rolničky. Příští rok se zase 
rozdělíme na skupiny a znovu si koledy 
zazpíváme.

Materiály připravila Marcela Hradecká, ved. vych.

Od 25. 11. do 29. 11. 19 proběhl ve ŠD Adventní 
týden. Od pondělí se postupně plnila okna, 
chodba a třídy zimními a vánočními motivy. Kdo 
bude mít nejdelší papírový řetěz? Děti se pustily 
do soutěžení a hotové řetězy ozdobily chodby. 
Družinou zněl zpěv vánočních koled, které děti 
nacvičovaly na akci Zpívání na schodech. Žáci 
klubu a družiny též vytvářeli drobné dárečky na 
vánoční jarmark.



http://www.zs-raf.cz/casopis/
15

2. číslo - listopad 2019 - únor 2020

Od října 2018 začal Vítek chodit střílet na střelnici v 
Libichově, nejdříve jen pro zábavu, a pak se začal 
účastnit závodů v Česku i v zahraničí. Věnuje se 
lukostřelbě z holého luku na terče a také 3D 
lukostřelbě. Jedná se o střelbu v terénu na makety 
zvířat. Za rok 2018-2019 se mu podařilo uspět na 
Mistrovství České republiky v terčové lukostřelbě, kde 
se stal nejen mistrem republiky, ale ještě se mu 
podařilo nastřílet republikový rekord. V létě 2019 se 
zúčastnil Mistrovství Evropy ve slovenském Varíně ve 
3D lukostřelbě, kde skončil na 2. místě, a stal se 
vicemistrem Evropy. Povedlo se mu získat i zlatou 
medaili na závodech v Rakousku též ve 3D lukostřelbě 
a ze závodů v rámci České republiky si vždycky nějakou medaili přivezl. Zatím se mu daří a já doufám, 
že to bude i nadále. Letošní rok už máme za sebou opět Mistrovství republiky v halové lukostřelbě 
terčové, které se konalo 1. 2. - 2. 2. v Kostelci na Hané, kde se umístil na 3. místě. Mimo závodů po 
republice ho čeká v srpnu také Mistrovství světa v maďarském Szekszardu. Tak věříme, že se mu 
povede opět získat nějakou medaili.                                                             Štěpán Szecsenyi, tatínek

Jak se stát mistrem republiky - Vít Szecsenyi (8. B) a lukostřelba

Jiřina Koláčná, třídní učitelka 5. A
1. 
je v mladém věku a odškrtávala na vánoční 
jmenovce – vždycky před půlnocí na Silvestra. 
(Např. budu víc sportovat, vzdělávat se, zhubnu, 
nebudu se tolik rozčilovat atp.)
2. Budu se stále víc věnovat vnoučatům.
4. Neměla jsem žádné písemné, ale jen tak jsem si 
slíbila, že budu žít zdravě a vynechám bílé pečivo. 
Splnila jsem celkem úspěšně to výše uvedené, 
nedávám si nesplnitelné.

Už si předsevzetí nedávám, ale dávala jsem si 

Pokračování str. 11 Aneta Brynychová, třídní učitelka 6. C
Všechny otázky bych shrnula do jedné odpovědi 
(snad to nevadí). Novoroční předsevzetí si 
nedávám. Většinou si po celý rok dávám nějaké 
cíle či úkoly, které chci splnit v daném okamžiku či 
po část roku. Jelikož ještě studuji, tak jsou mé cíle 
zaměřené především na plnění školních 
povinností a blížící se státní zkoušky. Další cíle se 
týkají oblasti sportu, a to zejména mažoretek, 
které v Nymburce trénuji. Největším snem 
samozřejmě bylo dostat děvčata na mistrovství 
světa, což se mi tento rok podařilo. Nyní již 
přemýšlím nad další sezónou a těším se, jak 
budou děvčata úspěšná.

Anketu připravily: V. Kůrková, 7. A, V. Víšová, 7. B

Vzpomínáme na slavné 
spisovatele a jejich 
kulatá výročí

V lednu a v únoru jsme si na druhém 
stupni připomněli dvě kulatá výročí 
našich významných spisovatelů. Od 
narození Karla Čapka uplynulo 130 
let, od narození Boženy Němcové 
dokonce 200 let.
V hodinách jsme sledovali filmová 
zpracování jejich děl, seznamovali 
jsme se s jejich životem a na závěr žáci 
zpracovávali pracovní listy, kde měli 
za úkol vyhledávat některé informace 
z různých zdrojů.                   Redakce
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Zábava

Redakční rada: 9. B -  Karolína Aubrechtová, Kateřina 
Čížková, Luboš Lang, Štěpánka Švadlenková, 7. B - Veronika 
Víšová, 7. A  - Veronika Hermanová, Zuzana Hubálková, 
Valentýna Kůrková, 6. B - Adéla Bajerová, Tereza Karbanová, 
Nicol Landyšová, Adéla Skořepová, Mgr. Zdeňka Léblová, Mgr. 
Milena Zahrádková

KŘÍŽOVKY

1. Na stromeček věšíme.
2. Poslední měsíc v roce.
3. Na Vánoce zdobíme.
4. K bramborovému salátu jíme.

Slova k vyškrtání:

Vánoce      Betlém
Ježíšek      Čokoláda
Dárky         Adam
Vánočka    Eva
Cukroví      Lyže
Stromek     Kapr
Vajíčko      Dar 

Tereza Karbanová, 6. B

VTIPY

1. Slepice snáší.                                           
2. První měsíc v roce?
3. Potřeba pro zimní sport.
4. V zimě padá.
5. Roste na jehličnatých stromech.
6. Místo kapra lidé jedí.
7. Na Vánoce dostáváme.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

V V V Á N O Č K A E

A S E S T R O M E K
J E Ž Í Š E K L É V

Í Á N V Á N O C E O
Č C E O A Š L P A L

K A P R S D Á R K Y
O D T K R A D N Ý Ž

N A O U V V A Ý R E
O M K C B E T L É M

1. Na Štědrý den má svátek.
2. Příloha k rybě na Vánoce.
3. Měsíc, který má 28 nebo 29 dní.
4. Zmrzlá kapka vody.
5. V době adventu zapalujeme.
6. Kde se narodil Ježíšek.

„Šéfe, mohl bych zítra dostat 
volno? Žena potřebuje doma 
pomoct s vánočním úklidem,'' 
ptá se Rudolf v práci.
,,To ses zbláznil, Rudo? Víš, jak 
jsme na tom před Vánoci, kvůli 
takové pitomosti ti volno dát 
nemůžu!’
,,Díky, šéfe,'' uleví se Rudovi, ,,já 
věděl, že je na tebe spolehnutí!'’

Letos žádné Vánoce 
nebudou. Řekl jsem 
Ježíškovi, že jsi byl 
celý rok hodný. Umřel 
smíchy.

„Honzíku,“  povídá 
děda, tak co jsi dostal 
letos k Vánocům?“
„Dostal jsem nový 
počítač,“ pochlubí se 
vnouček.
„Počítač?“ zamyslí se dědeček. 
„A jak počítá?“

„Letos jsem celé Vánoce prožil v 
bílém,“ chlubí se kamarád 
druhému.

„To jsi byl na horách?“
„Ne, ale v sádře!“

„Hej, ty petardy, cos mi prodal, 
nefungují!“
„Jak to? Vždyť jsem je předem 
zkoušel…“

Prvního ledna se ptá matka 
s y n a :  „ U ž  j s i  z a s e  n a  
Facebooku? Kdys tu byl  
naposledy?“
Syn: „Vloni, mami, vloni…“

N o v o r o č n í  
p ředsevze t í :  
„ K o n e c  
trapných hádek 
se  sousedy,  
nikdy už žádný 
kravál v domě, 
stěhuju se na 
samotu.“

Po Novém roce Pepíček ve 
škole něco odpálil, hrozná rána, 
všude kouř. Učitel se rozčiluje: 
„Pepíčku, ty nevíš, že se ve škole 
nesmí  použ íva t  zábavn í  
pyrotechnika?!“
„Vím,“ odvětí ledově klidný 
Pepíček, „ale tohle mám z 
muničního skladu!“

Ve škole měli žáci za úkol napsat 
s lohovou 
p rác i  na  
téma Jak 
j s e m  
s t r á v i l  
v á n o č n í  
prázdniny.
Honzík 
napsal: 
„Děkuji, 
výborně.“

Obrázky nakreslila Veronika Hermanová, 7. A
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