
 

 

  

Vánoce 

Vánoce jsou křesťanské svátky, které oslavují narození Ježíše Krista. Souvisí s nimi 

mnoho tradic. Mezi nejvýznamnější patří vánoční stromeček, zpěv koled či zdobení cukroví, 

což asi všichni dobře znáte, a proto Vám raději prozradím něco o Vánocích v cizině. Nutno 

brát v potaz, že se Vánoce neslaví všude, například v islámských zemích, jako je např. 

Turecko, Sýrie nebo Egypt, se Vánoce neslaví. 

U nás, v České republice, dárky nosí Ježíšek, jehož podoba je jí známá. Ale například 

ve Spojených státech amerických má úkol rozdávat dárky Santa Claus, v sousední Kanadě a 

Velké Británii nosí dárky podobný muž jako Santa Claus, který se nazývá Otec Vánoc. 

V USA, Kanadě a Velké Británii se běžně na štědrovečerním stole objevuje krocan a vánoční 

pudink. V Belgii či v Nizozemsku se spíše než Vánoce slaví svátek sv. Mikuláše, zde Vánoce 

slouží k setkávání rodin a přátel než k předávání dárků. V Německu jsou Vánoce podobné 

těm našim - českým. 

Jan P. (7.B) 



Galerie-op/pop Art 

Dne 1.11. jsme šli s naší paní učitelkou Jedličkovou  

do liberecké galerie. Cílem naší výpravy bylo dozvědět se 

zajímavosti o umění zvané Op a pop art. V galerii nám bylo 

vysvětleno, že op art je o optických klamech, zabývajících se 

kinetickými znaky a zanechávajících náznak iluze. A Pop art značí 

moderní vyobrazení různých obrazů či sošek. Zajímá se o lidi, 

zvířata a přírodu.  

Celkem jsme měli možnost vidět 60 obrazů a 19 sošek. Moc 

se nám výlet líbil. Občas se nám motala hlava a ze všeho nejvíce se 

nám líbila výtvarná dílna, ve které jsme si mohli vyzkoušet dané 

výtvarné techniky v praxi, jako je např. skládání mozaik a práci s 

barevným sklem. 

Pavla a Míša H. (8.A) 

S úsměvem jde všechno lépe 
Omylem spadne učitelka do pekla. Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek, kam 

se uchýlí, v klidu sedí a pozoruje celé dění. Vtom přijde na kontrolu sám Lucifer. Když spatří 

učitelku, zděšeně se ptá: „Ženská, co Vy tady děláte? Vy patříte do nebe a tady je peklo!“„To je 

peklo?“ Diví se paní učitelka. „A já myslela, že je velká přestávka.“ 

 

Nová paní učitelka říká své třídě: „Teď se mi pěkně představíte. Třeba ty, chlapče, jak se 

jmenuješ?“ „Já jsem Prokop Buben.“ „Na to jsem se neptala, pověz mi, jak se jmenuješ!“ 

Michal P. (8.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Do školy s baterkou 

Co je to baterka? 

Baterka je večerní hra, kterou zažívaly děti 2. a 3. 

tříd. Letošní ročník byl zaměřen na Večerníčka a cílem 

celého programu bylo vyhrát na každém stanovišti kousek 

obrázku, poskládat ho a získat tak celou jeho podobu. 

Oříšek pro děti byl, že celá škola byla potmě a děti tak 

musely chodit s baterkou.  

Programu se zúčastnili učitelé celé školy a 

dobrovolníci ze 7. a 8. třídy. Děti byly z programu 

nadšené stejně jako učitelé a my. Doufáme, že se bude 

program opakovat i v dalších letech. 

Áďa (8.A); Tereza (8.B) a Sabča (7.B) 



Odkud pochází jídlo z naší školní jídelny? 
Také vás vždy zajímalo, odkud pochází jídlo z naší školní jídelny? Nás ano, a proto se náš 

tým vydal podívat se do vývařovny na Základní škole Dobiášova, kde to všechno začíná. Zeptali 

jsme se hlavní kuchařky na pár otázek a prošli si celý areál od jídelny přes sklady až po kuchyň. 

Kolik členů obsahuje kuchařský personál? 

- ,,Mám na svědomí dvanáct kuchařek, ale každý den přijde jiný počet. A k tomu je tu také až 

čtrnáct učňů, kteří se po dvou týdnech střídají.“ 

Do kolika škol je jídlo od Vás rozváženo? 

- ,,Dohromady vaříme pro tři školy, z toho jste jedna vy. Dále pro tři školky a pár firem.“ 

Kolik denně připravíte zhruba dohromady porcí pro všechny odběratele? 

- ,,denně vaříme 1400 porcí.“ 

Dovážíte do škol přesné množství, které je objednané anebo o něco víc? 

- ,,Vždy něco navíc.“ 

Jídelníčky máte stanovené anebo si je vymýšlíte? 

- ,,Od ministerstva školství máme tabulky, podle kterých musíme do každého jídla dát určitou 

surovinu. Jinak si jídla vymýšlím sama.“ 

Jídlo na další den připravujete den předem anebo až v den, kdy se má jídlo konzumovat? 

- ,,Den předem připravujeme pouze maso, jinak vždy až v den konzumování.“ 

Používáte k přípravě jídel čerstvé suroviny anebo používáte polotovary? 

- ,,Vše je čerstvé a se stoprocentním obsahem ovoce či zeleniny. V zájmu zdraví dětí 

k dochucování používáme jen sůl a přírodní koření, žádná umělá dochucovadla.“ 

Máte možnost vařit jídla pro děti se speciálními dietami (bezlepková strava, diabetes,..)? 

- ,,Ano, máme na to i speciální kuchařku, která vše poctivě váží. Suroviny na přípravu tohoto jídla 

musíme mít oddělené.“ 

Dostáváte zpětnou vazbu na kvalitu jídla? 

- ,,Ovšem, ze všech škol.“ 

Tato exkurze byla velice zajímavá a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Chtěli bychom 

poděkovat hlavní kuchařce a hlavní paní vedoucí z vývařovny Dobiášova za jejich ochotu, 

příjemné přivítání a za zodpovězení všech našich otázek. Chceme podotknout, abyste si začali 

vážit obědů, není lehké je připravit. 

Aneta a Sára (8.B) 

 

  



Stránka plná zábavy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honza S. a Tadeáš (7.A) 

 

 

Osmisměrka 

 

 

 

 

 

 

Daniel a Walter (6.A) 

  



Ve dne 29. listopadu proběhlo okresní kolo soutěže škol v šachu. Tohoto kola se zúčastnili žáci 1 až 

5. tříd a 6. až 9. tříd pod vedením pana učitele Roberta Janča. I Přes velice silnou konkurenci 

ostatních libereckých škol se naším reprezentantům z 6. až 9. tříd podařilo  zvítězit a postoupit tak 

do krajského kola. Tímto děkujeme účastníkům Kubovi Rýglovi, Tomášovi Halamovi, Janu 

Schierovi, Ondrovi  Gizovi. Turnaje se dále zúčastnili Lukáš Le Duc, Philip Marzulo, Matyáš Sokol, 

Martin Kipor, Julius Jankovič, Adam Pustka, Václav Vaníček, Michal Fotr. 

 

Příběh do autobusu 

O sněhulákovi 

Kdysi dávno v jedné vesnici žil chlapec, který neměl žádné kamarády, a proto si každý rok, 

stavěl sněhuláka, aby si měl s kým hrát. Jako každý rok, den před Vánocemi, byl večer venku a 

stavěl si svého sněhového kamaráda, jenže tentokrát netušil, že sněhulák po jeho odchodu ožije. 

Sněhulák, když ožil, se šel zeptat do nedalekého lesa, u kterého byl postaven, kdo jej stvořil. Ptal 

se ptáků, ptal se zvířat, ale nikdo nevěděl, kdo je jeho stvořitelem. Až po dlouhé době se objevil 

červík, který mu řekl: „Sněhuláku, tebe postavilo dítě z támhleté nedaleké vesnice.“ Když to 

sněhulák uslyšel, otočil se a utíkal do vesnice, aby poznal svého stvořitele. Plížil se, schovával se, 

ale nakonec dorazil k domu, ve kterém dítě žilo. Zaklepal na dveře. Když mu otevřeli chlapcovi 

rodiče, lekli se. Ale sněhulák začal vysvětlovat: ,,Nebojte se mě, já jsem přišel poznat kluka, který 

mě postavil.“ Rodiče tedy zavolali svého syna, který jakmile spatřil sněhuláka, velice se 

zaradoval, oblékl se a šel si se sněhulákem hrát ven. Při jejich hraní si jich všimly i ostatní děti, 

které mu začaly závidět a požádaly ho, jestli by si s nimi mohly hrát. A protože chlapec souhlasil, 

měl od té doby spousty kamarádů. 

Michal P. (8.B) a Jan V. (6.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V příštím čísle se můžete těšit na další vtipy, křížovku, rozhovor s paní učitelkou Pochobradskou a mnoho 

dalších zajímavých informací. 


