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      DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Dopravní výchova se konala 24. října. Zúčastnili se jí žáci 2.,3.,4. a 5. 

ročníku. Na dopravní výchově jsme se dozvěděli moc nových a 

zajímavých věcí. Na dopravní výchovu nás dojel učit pan učitel 

z domečku ve Veselí nad Moravou. 

autor článku: David Kozel



PROJEKT 28. ŘÍJNA

Žáci 4. a 5. ročníku udělali projekt k 28. říjnu. Vyrobili z papíru strom (lípu) – 

národní strom České republiky, kde byli dva prezidenti - Tomáš Garrigue 

Masaryk a Václav Havel. Každý dělal to, co měl. Někdo psal naši hymnu, někdo 

maloval vlajku, někdo zase státní pečeť.. Žáci 5. ročníku napsali referát o 

Tomáši Garrigueovi Masarykovi. Dělali jsme to ke 104. výročí vzniku 

Československého státu. Projekt se líbil celé třídě.

                                                       

                       

                                                                                     autor článku: Jakub Bila



VÁNOČNÍ  TVOŘENÍ
Vánoční tvoření bylo 18. 11. v 17:00 v naší škole. Na vánoční tvoření jsme mohli přijít s rodiči.

Já jsem tam s rodiči šel a moc jsme si to užili.
Bylo tam hodně dětí i s rodiči, já, moje rodina, Tomáš Křen, Beáta Jurčeková a její tatínek se

sestřičkou a spousta dalších dětí.
Na Vánočním tvoření jsme vyráběli: andílky, sněhuláky, svícny, lodičky. Jedli jsme výborné

moučníky, které napekly některé maminky a pili jsme vánoční punč, který uvařila paní
učitelka Eliašová.

Vánoční tvoření se mi velmi líbilo a nejvíce svícny a andílci.

autor článku: Martin Břeň



MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
V neděli 27. listopadu se v naší tělocvičně konala MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA. Žáci základní školy si

připravili scénku o pekelné škole. Vystupovali všechny ročníky. Holky z 1. a 2. ročníku byly 

Káče a kluci malí čertíci. Čtvrťačky byly paní učitelky a páťáci byli čerti a Lucifer a Luciferka. 

Žáci 5. ročníku prodávali  na jarmarku naše školní výrobky. Vystupovaly také děti 

z MATEŘSKĚ ŠKOLY a ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY i ty měly krásné vystoupení. Část výdělku 

z jarmarku jsme věnovali charitativní akci -  Domu pro Julii v Brně. Rodiče děti odměnili 

velkým potleskem.

  

                                                                                                autor článku : Jakub Bíla



NÁVŠTĚVA  MIKULÁŠE A ČERTA 

VE ŠKOLE
5. prosince nás ve škole navštívil Mikuláš, anděl a čert. Anděl nám rozdal sladkosti. Čert si 
chtěl do pekla někoho odnést. Vybral si Erika. Ale neodnesl si ho. Mikuláš nám řekl, že se 
máme všichni polepšit v chování. Příští rok se přijde podívat, zda jsme se zlepšili. Ale to už 
budeme ve Strážnici. Nakonec jsme se s nimi vyfotili a oni odešli.

   

autor článku: David Brožovič



ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Ve středu 7. 12. jsme měli ve škole akci Česko zpívá koledy. Nezpívali jsme jen my žáci, s 

námi si mohli zazpívat všichni, kdo znali slova.  Zpívali jsme koledy za doprovodu kytary, 

houslí, klavíru, dřívek a také trianglu. Občerstvit jsme se mohli cukrovím, které jsme napekli a

školním čajem z bylinek z naší školní zahrady. Nebyli tam jen rodiče, ale i široká veřejnost. 

Moc se nám to všem líbilo.

autorka článku: Amálie Šimšová



UKONČENÍ PLAVÁNÍ
Od konce září jsme jezdili 2. tř., 3. tř., 4. tř. a 5. tř. na plavecký výcvik ve Bzenci.

V pátek 9. 12. jsme ho ukončili. Na posledním plaveckém výcviku byli závody. Vždy se 

závodilo po skupinách. Na prvních místa se umístili: Aneta Kašná, Tomáš Kašný, Tomáš Křen 

a Klára Neumannová. Každý, kdo se umístil  na jednom ze tří míst, dostal medaili a diplom.

Na plavání se všem žákům velmi líbilo.

       

      

                                                                          autor článku: Lea Šustrová



NÁRAMKY
Chcete říct, jak si udělat  stylové náramky, které můžete dát někomu jako dárek?

Tak já vám sdělím postup.

1. Připravíme si: zažehlovací korálky, plech a speciální gumičku na náramky.

2. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů a na nízký plech si naskládáme korálky tak, aby 

stály.  Korálky  budeme  péct 5 min a můžeme tak dělat více plechů.

Potom si korálky navlékneme na gumičku podle představy.  

A máme hotovo. Ať se Vám vaše nové náramky líbí. 

                       

 

               

                                                                                                                 autorka článku: Tereza  Smetková



Nejlepší vanilkové rohlíčky

A tady máte recept na nejlepší vanilkové rohlíčky…i s fotonávodem…

Budete potřebovat: 

280 g hladké mouky                                    200 g másla nebo sádla

80 g cukru moučka                                        80 g mletých ořechů

2 žloutky

Na obalení rohlíčků:

cukr moučka a vanilkový cukr dle potřeby

Dobrou chuť…….

                                             

      



Rozhovor s paní učitelkou
Soňou Halovou

Otázky pro paní učitelku:

1.

Jakou barvu máte ráda?      Červenou

2.

Jaký film máte ráda?    Dobrý ročník

3.

Jaké jídlo máte ráda?  Řízky

4.

Jaké zvíře máte ráda?  Kočky

5.

Co ráda děláte? Čtu knížky a chodím do kina

A teď bonus!!!!!!!!

6. 

Co má ještě ráda paní učitelka? Syna, teplé počasí, veselé lidi a svou třídu     

                                                  

                         

Paní učitelko Halová, děkuji za Váš rozhovor.

                                                                                                                       

  autor článku: Jiří Chmelík



ZDOBENÍ  VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
1. Vánoční stromeček postavíte do stojanu a dáte ho do místnosti tam, kde by měl přes 
vánoce stát. 

2. Pak si přichystejte vánoční osvětlení. Dříve než jej dáte na stromeček, tak jej rozprostřete 
na zem a zapojte do elektřiny. Jestli vše svítí, můžete začít s instalací na stromeček. Ze světel 
si najděte pravý střed a ten umístěte pod naprostý vrchol. Pak každé rameno dejte na 
protilehlou stranu. Ideální je, když na každém velkém patře jsou svíčky, jak vepředu, tak I 
vzadu.

3. Po svíčkách si přichystejte čokoládové ozdoby. Nejprve ozdobte velkými figurkami. Ideálně
na každou velkou větev. Zadní část můžete vyřešit i menšími ozdobami.

4. Potom přicházejí na řadu skleněné a jiné rozbitné ozdoby. Ty největší koule se dávají dolů. 
Postupujte s velikostmi až nahoru.

5. Řetězy dnes už nejsou pouze chlupaté, vyrábějí se taky z jiných materiálů např: korálkové, 
vločky, z papíru, popcornu, slámy, těstovin, dřeva, oříšků atd. Opatrně je rozprostřete po 
celém stromečku.

6. Vrchol vánočního stromečku ozdobte  hvězdou nebo špičkou podle vašich možností.

7. Na konec dozdobte stromeček třásněmi.

A tady máte inspiraci, jak má vypadat takový vánoční stromeček.

                                                                                                                autor článku: Tomáš Křen



KŘÍŽOVKA

1

2.

3.

4.

5.

Tajenka: _ _ _ _ _

1. Kdo slaví svátek 4.12 (zdrobněle)

2. Může být stolní, nástěnný nebo adventní

3. Ovocný strom spojený s vánoční tradicí

4. Vánoční ryba

5. Předvánoční období

A trošku si polámejte svoje hlavičky:

   

                                                                                                           autor křížovky a rébusu: Erik Svoboda



A co říci na závěr? 

Přejeme Vám krásné a požehnané vánoce a do 
nového roku 2023 Vám přejeme hlavně hodně 
zdraví, štěstí, spousty krásných zážitků nejen 
ve škole a paním učitelkám pevné nervy…

Vaši redaktoři z páté třídy….


	DOPRAVNÍ VÝCHOVA

