
 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec 2019 

 

Rok 2019 se pomalu chýlí ke svému konci a pro mnohé nastává jedno 
z nejoblíbenějších období celého roku. V našich kuchyních voní vánoční cukroví, 
v rádiích slyšíme Last Christmas nebo Vánoce na míru a okénka adventních 
kalendářů se rychle otevírají jedno za druhým… Ano, je to tak, na dveře nám 
klepou Vánoce. 

Proto nám, naši milí čtenáři, dovolte zpříjemnit vám poslední dny roku 2019 čtením 
časopisu Školníček a zároveň vám všem popřát radostné Vánoce! Užijte si 
kouzelné chvíle u stromečku a načerpejte během prázdnin dostatek energie na 
nová dobrodružství v novém roce! Ten ať je pro vás plný smíchu a radosti ❤
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Ze života školy… 

Den otevřených dveří 
Tato akce proběhla ve středu 13. listopadu 2019. Rodiče měli možnost přijít a 
podívat se na své děti, jak se jim daří v daném předmětu. Den otevřených 
dveří se u nás ve škole koná už nějaký ten rok. Na tuto akci, která bývá 
oblíbena hlavně na prvním stupni, se každý rok sejde hodně rodičů.  

Pernštejni – Leonardo da Vinci 
Dne 21. listopadu 2019 k nám přijeli dva pánové z Pardubic. Představili nám život a díla 
slavného umělce, který se jmenoval Leonardo da Vinci. Po představení jsme měli možnost 
vyzkoušet si umělcovy vynálezy. 

Cestovatelská přednáška – Galapágy 

Pan Tomáš Kubeš k nám jezdí už dlouhou dobu a vždy si pro nás připraví program zaměřený 
na jeden z koutů světa, který navštívil. Tentokrát jsme byli na přednášce o Galapágách 
(„želví ostrovy“ v Tichém oceánu) a Ekvádoru. 

Souostroví v Tichém oceánu bylo kdysi domovem pirátů a velrybářů. Dnes tyto ostrovy 

obdivují turisté a přírodovědci díky unikátním druhům zvířat, o která člověk doslova 

zakopává na každém kroku. Je možné se tu setkat s tuleni, želvami, žraloky, leguány 

zvanými Iguany. Hnízdí tu modronozí terejové, albatrosi, fregatky, tučňáci, volavky, 

plameňáci a mnoho dalších druhů. Tento neuvěřitelný kout proslavil svojí teorií Charles 

Darwin a dosud zůstává nezaměnitelným koutem světa. Součástí přednášky byla i návštěva 

Ekvádoru. Navštívili jsme hlavní město Quito, sopku Cotopaxi nebo vyhlášenou lagunu 

Quilotoa.                                          zdroj: www.tomaskubes.cz 

Vánoční jarmark 

Na Vánočním jarmarku dne 7. prosince žáci 
pod vedením svých učitelů opět ukázali své 
dovednosti a svou šikovnost. Na tuto akci se 
připravovali a pilně vyráběli nejen dva dny před 
samotným jarmarkem. Vydělané peníze 
putovaly do třídních fondů a žákům poslouží ke 
školním akcí nebo třídním výletům. Na tuto akci, 
která se konala již podesáté, přišlo hodně 
rodičů, příbuzných, ale i dalších lidí, kteří nás 
chtěli podpořit. Všem děkujeme za účast! 
 



Slavné dny: Den studentů (17. listopad) 
1939 – po pohřbu studenta Jana Opletala se v reakci na demonstrace 28. 10. rozhodlo 
vedení Nacistického Německa pro uzavření českých vysokých škol na tři roky. V noci z 
16. na 17. listopadu provedly nacistické bezpečností složky razie v Praze, Brně a Příbrami s 
cílem dopadnout vedoucí studentských organizací. Devět představitelů studentských 
vůdců bylo bez soudu popraveno v Ruzyňských kasárnách. Celkem 1200 zatčených 
studentů bylo poté převezeno do koncentračního tábora, odkud jich byla většina 
propuštěna koncem roku 1942, zbytek pak v lednu 1943. Nepřežilo 35 studentů. 

1989 – připomínka 50. výročí nacistických represí přerostla v demonstraci proti 
komunistickému režimu. 17. listopadu se sešli studenti pražských vysokých škol. Nacházelo 
se tam přibližně 500 až 600 lidí, ale jejich počet poměrně rychle narůstal, státní bezpečnost 
odhadovala počet účastníků na 15 000, ale hovoří se i o 50 000. Tato manifestace 
pokračovala pochodem na Vyšehrad ke hrobu Karla Hynka Máchy. Po skončení oficiální 
části demonstrace se dav neplánovaně vydal do centra města. Po sedmé hodině přišel 
rozkaz, že dav se má na vhodném místě zablokovat. Po zatarasení mostu odbočil dav na 
Národní třídu. Když bylo čelo demonstrace zastaveno, účastníci si sedli na zem před 
pořádkové jednotky. Dívky začaly spontánně zasunovat za štíty příslušníků pohotovostního 
pluku květiny. Přibližně 10 000 demonstrantů tak bylo uzavřeno mezi dva policejní kordony. 
Demonstrující pokračovali v pokojné a nenásilné demonstraci za provolávání hesel jako 
„Máme holé ruce.“ V této části demonstrace byl ještě demonstrantům umožňován 
jednotlivě volný odchod. Později už nebylo možné místo opustit a veřejná bezpečnost 
začala demonstranty surově bít obušky. Někteří účastníci byli následně zatčeni. 

Události, které následovaly další listopadové a následně prosincové dny, se zapsaly do 
dějin jako „sametová revoluce“, během které byla ukončena vláda jedné strany a v naší 
zemi byla obnovena demokracie. Celý politický převrat se obešel bez krvavého průběhu. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Advent 
 

 Doba očekávání, čas příprav na vánoční svátky. 

 Jde o poslední čtyři týdny před Štědrým dnem. 

 Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby 

a hodování. 

 

 S adventním obdobím je spojeno mnoho tradic:  

 

Adventní věnec – ozdobný věnec se čtyřmi 

svíčkami, každou prosincovou neděli zapálíme 

jednu svíčku 

 

Adventní kalendář – každý den v prosinci otevřeme jedno 

okénko, rychleji tím utíká čekání na Štědrý den 

 

Adventní trhy – některá města pořádají tzv. 

adventní trhy, na kterých se většinou prodávají 

věci týkající se Vánoc 

 

Čas, kdy se peče vánoční cukroví – většina lidí 

v toto období peče vánoční cukroví, aby na 

vánoční svátky měli co mlsat 

 



 

Zábava: Osmisměrka 

Najdi co nejvíce zvířat: 

P A V I Á N K H A D 

E Á E L E S O A N A 

S O V A J R L V A Ň 

M B E C E P I R K E 

V Ý R L E V B A O K 

O K K A P R Ř N N S 

S Ů A R A A Í K D O 

A Ň A Z O K K R A B 

 

Zábava: Andělské bludiště 
   



Osobnosti měsíce: Mgr. Alena Ficalová 
1. Chtěla jste být vždy učitelka? „Ano.“ 

2. Jaká jste byla podle Vás studentka? „Na ZŠ jsem byla vzorná, na gymnáziu to bylo se 

mnou horší.“ 

3. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu? „Protože tady žiju a mám to tu ráda.“ 

4. Jaké jsou Vaše záliby? „Největší zálibou jsou mé vnučky. Potom náš německý ovčák a 

zahrádka.“ 

5. Jaké předměty jste na ZŠ měla nejraději? „Samozřejmě matematiku.“ 

6. Chtěla byste něco změnit na naší škole? „Ne.“ 

7. Jste spokojená s elektronickou žákovskou knížkou? „Ano, ušetří to spousta práce.“ 

8. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? „Tři kamarádi od Remarquea.“  

9. Hrála jste někdy na nějaký hudební nástroj? „Hrála jsem na kytaru.“ 

 

Osobnosti měsíce: Martina Císařová 
1. Chtěla jste být vždy učitelka? „Ne, chtěla jsem studovat psychologii.“ 

2. Jaká jste byla podle Vás studentka? „Bezproblémová, učení mě bavilo.“ 

3. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu? „Přistěhovala jsem se sem s manželem.“ 

4. Jaké jsou Vaše záliby? „Dříve jsem ráda šila, teď ráda cestuji.“ 

5. Jaké předměty jste na ZŠ měla nejraději? „Bavily mě všechny předměty, neměla jsem 

ráda fyziku a na gymnáziu matematiku.“ 

6. Jaký předmět je pro Vás doteď nepochopitelný? „Fyzika je pro mě dodnes 

nepochopitelná.“ 

7. Chtěl/a byste něco změnit na naší škole? „Myslím, že se pořád něco mění a zlepšuje.“ 

8. Jste spokojená s elektronickou žákovskou knížkou? „Nepoužívám ji, ale věřím, že je 

dobrá.“ 

9. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? „Mám více oblíbených knih, ale teď zrovna čtu knihu 

od Ivany Kroull.“ 

11. Hrála jste někdy na nějaký hudební nástroj? „Hrála jsem 10 let v hudební škole na 

klavír.“ 



Osobnosti měsíce: Mgr. Zdeňka Zbudilová 
1. Chtěla jste být vždy učitelka? „Ano (hlavně v MŠ a na ZŠ), na VŠ jsem zjistila, že je to asi 
správná volba.“ 

2. Jaká jste byla podle Vás studentka? „Zpočátku dobrá. Pak to šlo občas „do kopru“.“ 

3. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu? „Chodila jsem sem na ZŠ, ráda jsem tu nastoupila 
potom i jako učitelka.“ 

4. Proč jste se rozhodla pro toto povolání? „Mám ráda děti, obzvlášť ty, co chtějí něco 
umět a vědět. 

5. Jaké jsou Vaše záliby? „Ráda čtu, zpívám a přiznám se, že potají občas mastím karty na 
PC .“ 

6. Jaké předměty jste měla na ZŠ nejraději? „Hudebku, výtvarku, češtinu a chemii.“ 

7. Jaký předmět je pro Vás doteď nepochopitelný? „Nevím, asi matematika, i když se mi 
líbí. Nechápu, že ji někdy nechápu .“ 

8. Chtěla byste něco změnit na naší škole? „Asi trochu víc slušnosti v případě některých 
žáků.“ 

9. Jste spokojená s elektronickou žákovskou knížkou? „Snažím se, celkově mě to baví.“ 

10. Jaká je Vaše nejoblíbenější knížka? „Mám různá období, teď čtu nejraději cestopisy 
Ládi Zibury.“ 

11. Hrajete na nějaký nástroj? „Klavír (ZUŠ) a kytara (jsem samouk).“ 

 


