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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY 

 

Vážení čtenáři, 

aktuálně máme období osobní přítomnosti ve školách, proto je nutné rychle vydat první 

číslo našeho školního časopisu dříve, než nám to epidemická situace opět nedovolí… 

Bláznivé jarní a podzimní měsíce, novinky v organizacích běžného dne pro všechny – 

pro děti, rodiče, zaměstnance školy. Média na nás chrlí každý den katastrofické 

scénáře „odborníků“ od nezvládnutí probírané látky až po budoucí nevzdělance, kteří 

si nevydělají ani na kus chleba. Vážení, pokusím se do vašich duší vnést trochu klidu… 

Čtete někdy výroční zprávy školy? Pokud ne, je to velká chyba, obsahují totiž zajímavá 

data, která nám mohou pomoci na celou věc nahlédnout z jiné strany. Za jeden 

průměrný školní rok se na naší škole zamešká mezi 8000 a 9000 hodin. Na jeden 

měsíc povinné školní docházky to je přibližně 850 zameškaných hodin. To je poměrně 

dost a já se ptám, zajímalo to někoho v minulosti? Psaly se na toto téma sáhodlouhé 

články? Skončily děti nějak špatně? Ne, vše je řádně omluveno pod taktovkou 

zákonných zástupců. A to vůbec nezmiňuji přecpaný obsah Rámcového vzdělávacího 

programu, z něhož si pár let po absolvování základní školy pamatujeme stěží 30%. Co 

ovšem umíme celý život, je čtení, psaní a zvládáme základní počty – tedy látku 1.                   

a část 2. třídy. Tam je největší kámen úrazu, to nelze nahradit sebelepším počítačem 

na světě. Ale nebojte se, na zvládnutí těchto tří úkonů mají děti 9 let. ☺ Záměrně 

přeháním, ale každý asi pochopil, co tím chci říct.  

Distanční výuku nechápejme jako pauzu ve vzdělávání, naopak. Dnešní doba dovoluje 

používat nástroje, o kterých se v dobách mého studia na základní škole nikomu ani 

nezdálo a zároveň je nutné si uvědomit, že prezenční výuka není samospasná                         

a nefunguje zcela automaticky. To, že děti „chodí“ každý den do školy, ještě 

neznamená, že funguje trojúhelník dítě – pedagog – rodič. Tři balónky malou krabičku 

s nápisem „vzdělání“ vynesou lehce až do oblak, ale stačí, aby se jeden vypustil, nebo 

dokonce prasknul a celý náklad letí k zemi. Přefouknete jeden balónek na úkor 

ostatních, opět stejný scénář… V tomto ohledu není rozdíl mezi prezenční  

a distanční výukou. A dohromady 4 měsíce zavřené školy nám jasně ukázaly, jaká je 

to pravda.  

Co chci těmito řádky říct? Nebojte se jakékoliv formy vzdělávání, každá má své výhody 

i nevýhody. Co zůstává stejné a nejdůležitější, je přístup. A protože náš přístup ke 

vzdělávání je čistě pozitivní (i když jsme si zažili i jiné „pozitivní“ věci ☺), vybudovali 

jsme novou učebnu dílen. Svůj prostor si zde najdou i kroužky Keramiky a Dovedných 

rukou. Kompletní stavební rekonstrukce plus nové vybavení v hodnotě přesahující 2,5 

milionu slibuje po multifunkční učebně přírodních věd úžasný bonbónek, který bude 

naší další chloubou. Pomalu se blíží školní rok, kdy se mezi povinné předměty 

základních škol dostane předmět zcela nový – Technika. Jak se zařídí celá řada škol, 

která se starých dílen zbavila, vybavení rozprodala nebo vyřadila a prostory začala 
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využívat úplně k jinému účelu, skutečně netuším. Ale vím, že naše škola je perfektně 

připravena. Jakmile nám vládní omezení dovolí uspořádat Den otevřených dveří 

v nových školních dílnách, přesvědčíte se sami. Držte nám palce při dalších aktivitách! 

  
za celý tým pracovníků ZŠ a MŠ Liběšice 

J. Táborský, ředitel školy 
 

 

 
AKCE ŠKOLY 

      

PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠD - HISTORYPARK 
V pátek 11. září 2020 v rámci šablony 2. projektového dne mimo ŠD jsme s žáky 

navštívili HistoryPark v Ledčicích. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a každá skupina 

absolvovala bloky Experimentální archeolog, Stroj času, Archeolog badatel                       

a Keramika v pravěku. Žáci se v rámci projektové výuky dozvěděli o historii keramiky  

a potom si zkusili vytvořit vlastní sošky nebo nádobí. 

Vyzkoušeli si práce archeologa, kdy dělali vykopávky. Zkusili určit, z jakého období je 

kostra a artefakty v hrobu. Dozvěděli se, proč se mrtvým dávaly do hrobu různé 

předměty. Zakreslovali do záznamu artefakty, jak je v hrobu našli a seznámili se                 

s historií lidí v pravěku. Projektový den se vydařil a líbil se nám i dětem. Vřele 

doporučujeme na rodinný výlet.      

       Naděžda Umanová 
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PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠD - MÝDLÁRNA 
25. září 2020 jsme absolvovali projektový den mimo ŠD. Navštívili jsme MÝDLÁRNU 

RUBENS v Růžové u Děčína, kde se vyrábí mýdla pouze ze 100 % přírodních látek            

s bylinkami a jejich esencemi. Žáci se seznámili s historií výroby mýdel, sami si ozdobili 

pomocí rádýlek, vykrajovátek a nožíků mýdlo, které poté vložili do košíčku a nazdobili 

si ho. Venku jsme si prohlédli bylinkovou zahrádku a byli jsme seznámeni s bylinkami 

a jejich účinky. Žáci se naboso prošli po chodnících, které byly ve vnitřních                             

i venkovních prostorách. Nakonec si žáci měli možnost nakoupit v obchůdku. 

Denisa Šulevková 

 
   

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT 

Světový den zvířat (World Animal Day) se slaví každým rokem  

4. října v den svátku svatého Františka z Assisi, patrona zvířat, 

který celý svůj život zasvětil péči o nemocná a opuštěná zvířata.       

Druháčci nemohli ani dospat, jak se těšili. Do školy si totiž přinesli své domácí 

mazlíčky. Připadali jsme si trochu jako v ZOO, protože jsme ve třídě měli několik 
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morčat, křečků, dvě činčily, potkana, kanárka, užovku červenou, slepičku a králíka. 

Venku na nás pak společně s rodiči čekali čtyři pejsci, tři kočičky a křepelka. Tu radost 

jsme si nenechali jen pro sebe, navštívilo nás i několik tříd z 1. i 2. stupně. Ale nebyla 

to jen skvělá podívaná a pomazlení se s živými tvory. Každý měl připravené informace 

o zvířátku a zkušenosti s chovem domácího mazlíčka. Všem se nám tento den moc 

líbil a budeme se těšit zase za rok. Děkujeme rodičům, kteří byli dětem nápomocni 

nebo si udělali čas a přivezli větší domácí mazlíky. 

Mgr. Gabriela Sokolová 
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FYZIKA V RUKÁCH CHEMIKA 
Po dlouhé době jsme se dne 1. října 2020 vydali se žáky II. stupně na exkurzi do 

Litoměřic. Jeli jsme na vědeckou show s názvem "Fyzika v rukách chemika". Tuto akci 

si pro nás připravili na litoměřickém gymnáziu a žáci měli příležitost zhlédnout pokusy 

se suchým ledem, kapalným dusíkem a mnoho dalšího. 

Také si mohli zakoupit domácí zmrzlinu nebo balónek naplněný heliem. Ovšem 

největším přínosem akce bylo, že část výtěžku získá litoměřický Hospic! 

Mgr. Václava Militká 

 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

4. prosinec 2020 by byl vzhledem k současným okolnostem "normální" den. Deváťáci 

ale nechtěli přijít o svou tradiční mikulášskou nadílku, a tak jsme přemýšleli, jak dodržet 

stávající opatření a přitom nadílku umožnit. Nakonec jsme část přesunuli ven a část 

proběhla mimo prostor třídy, popř. s rozestupy více jak 5 metrů. Bylo to složité, ale 

splnilo to účel. Deváťáci byli rádi, že jim tradiční akce neutekla mezi prsty, a ostatní 

žáci a děti v MŠ byli zase spokojení, protože o oblíbenou akci úplně nepřišli. Doufejme, 

že příště už bude mít mikulášská nadílka normální průběh...  

Mgr. Jan Táborský 
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SLAVNOST SLABIKÁŘE 

Letošní slavnost, pro děti z první třídy a jejich rodiče, proběhla 8. prosince 

2020 netradičně. V duchu současných omezení jsme kombinovali aktivity ve třídě           

s on-line přenosem přímo na monitory rodičů. Nejprve museli všichni zamávat 

maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům do kamery a teprve poté jsme mohli začít. 

 Prvňáčci pomáhali vodníkovi plnit pět úkolů a zachraňovat rybičky. Na úkolech jsme 

si vyzkoušeli, co všechno již umíme, a tudíž jsme byli pro vodníka velmi důležitými 

pomocníky. Vše se podařilo, rybičky byly zachráněny a zachránci mohli konečně získat 

svůj první slabikář.  Každý ze zachránců ještě získal pamětní list a diplom zachránce. 

Poslední hodinu jsme si nazdobili perníčky, které nám upekla paní Šmatová, které 

tímto moc děkujeme. I přes nástrahy, které nám tato doba přinesla, jsme si slavnost 

moc užili. Zážitek ve třídě samozřejmě nelze plnohodnotně nahradit, ale i přesto 

využilo tuto možnost 15 z 19 rodičů, což je příjemné číslo.  

Mgr. Markéta Vlková 
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ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA 

 

 

Tajenka __________________________________________ 

Sebastian Vavřík 

 

NUDÍTE SE V KARANTÉNĚ? 
mám pro vás pár filmů 

 
1. Nedotknutelní 
2. Coco 
3. V hlavě 
4. Jumanji: Vítej v džungli! 
5. Velká šestka 
6. Úžasňákovi 
7. Deadpool 
8. Millerovi na tripu 
9. Sirotčinec slečny Peregrinové 
10. Norbit 

Matěj Kocourek 
 
https://www.kinobox.cz/zebricky/nejlepsi/filmy/komedie/deset-lethttps://ocko.tv/nejlepsi-komedie-filmy-u-kterych-budete-umirat-
smichy.A180919_151348_ocko-clanky_dech/3 

 

https://www.kinobox.cz/zebricky/nejlepsi/filmy/komedie/deset-lethttps:/ocko.tv/nejlepsi-komedie-filmy-u-kterych-budete-umirat-smichy.A180919_151348_ocko-clanky_dech/3
https://www.kinobox.cz/zebricky/nejlepsi/filmy/komedie/deset-lethttps:/ocko.tv/nejlepsi-komedie-filmy-u-kterych-budete-umirat-smichy.A180919_151348_ocko-clanky_dech/3
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COVID 19 S NADHLEDEM 
 

 
 

 
Matěj Kocourek 

 
VÁNOCE NA MÍRU 

Ewa Farna 

 
Postavím vodu na čaj, 
ulice venku zní tak tiše, 
je pět a večer už začal, 
jen práskaní ohně je 
slyšet. 
Konečně zase spolu, 
na oknech námraza 
a my, u jednoho stolu, 
na loňský rok jsme 
navázali, 
vychází první hvězda, 
hezčí den v roce neznám. 
 

Ref.: Jestli si můžu něco 
přát, 
v balicím papíru Vánoce 
na míru, 
jestli si můžu něco přát, 
probudit zas to dítě v nás. 
 
Už nelítáme tam a zpět, 
ve vzduchu je to tajemné 
cosi, 
sníh zakryl všechen 
spěch 
a zvony se rozléhají nocí, 

vychází první hvězda, 
hezčí den v roce neznám 
Jestli si můžu něco přát, 
v balicím papíru Vánoce 
na míru. 
Jestli si můžu něco přát, 
probudit zas to dítě v nás. 

Uuh-uuh-uuh-uuh 
 
           Elena Lekavá 
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NÁZORY UČITELŮ NA DISTANČNÍ VÝUKU 

výsledky ankety 

 

 

           

 

 

Posílá většina žáků úkoly včas?

ANO 9

NE 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Je pro vás lepší distanční nebo
prezenční výuka?

distanční 0

prezenční 8

ani jedno mi
nevadí

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jak se průměrně denně
zdržujete opravou úkolů a
zpětnou vazbou pro žáky?

2-5h 6

6-8h 2

9-12h 1

skoro celý den 1

0
1
2
3
4
5
6
7

Chtěli byste později
nakombinovat formy učení?

ANO 0

NE 3

SPÍŠE ANO 2

SPÍŠE NE 5

0
1
2
3
4
5
6

Vadí vám, že od sebe mohou žáci
úkoly opisovat?

ANO VADÍ 2

NE NEVADÍ 0

Podvádí jen sami
sebe

7

0
1
2
3
4
5
6
7
8
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NÁZORY ŽÁKŮ NA DISTANČNÍ VÝUKU 

 

       

    

Romana Militká 

Vyhovuje vám distanční výuka?

ANO 3

NE 5

Částečně 7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zhodnoťte, jaké množství úkolů
vám učitelé dávají

Hodně 2

Málo 0

Někteří hodně a
někteří málo

11

Je mi to jedno 1

0

2

4

6

8

10

12

Máte problém se vstáváním?

ANOOO 6

NE 5

ANI NE 4

0

1

2

3

4

5

6

7
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JAK TO CHODÍ U NÁS VE ŠKOLCE 

 

  Je zvláštní, že do budovy, která nevypadá jako perníková chaloupka, není 

začarovaná, se i přes to většina dětí těší. Ačkoliv se to začátkem září nemusí tak zdát, 

děti si ke školce v drtivé většině případů vypěstují velmi dobrý vztah. No a bodejť ne, 

vždyť konečně zjistí, že jsou šikovné i bez maminky za zády. 

  Zatímco se rodiče otáčejí v zaměstnání, aby na živobytí bylo, a myslí přitom na tu 

svoji drobotinu, která je vystavena novým životním „nástrahám“, ve školce čas plyne 

svým příjemným tempem. Ráno se všechny děti sejdou u hraček, a zatímco jim pod 

rukama roste hrad z kostek a autíčka jezdí až k Měsíci, spontánně rozvíjejí dětská 

přátelství, z nichž některá mohou trvat i desetiletí. Ještě během rána jsou všechny děti 

vyzvány ke svačině, která jim dodá energii na další činnosti.  

  Po hraní následuje čas poznávání, kdy se k malým zvědavcům dostávají informace 

z úst paní učitelek. Kolikrát bývá hodně veselo, obzvlášť když se zpívá a tančí a každý 

hledá svůj rytmus. Následuje procházka, jejímž cílem se může stát jak zahrada, školní 

hřiště plné prolézaček, tak příjemně uklidňující les. Po procházce přichází na řadu 

oběd, který chutná a zasytí. Pak už se jde do pyžámek, k pohádce a spát. Předškolní 

děti už jen chvíli odpočívají a pak se jdou věnovat činnostem, které je připravují na 

školní režim. Po probuzení na všechny čeká odpolední svačina, po níž si děti mohou 

opět hrát, než pro ně přijdou jejich dosud ještě „bohové“ a vezmou si je domů. 

  Plynulý provoz mateřské školy, jako mnohé další, je v dnešní době Covidu nejistý. Již 

minulý školní rok nám dokázal, jak pochybná je budoucnost všeho plánování. Naše 

akce tedy s rozvahou promýšlíme, nelze však s jistotou říci, že se stoprocentně 

uskuteční. Tradiční akce, jako je zpěv koled při rozsvěcování vánočního stromečku 

nebo vystoupení v kostele, necháme volně vyplynout z aktuální epidemické situace. 

Veškerý provoz školky a veškeré konané akce jsou a budou zcela podřízené 

nařízením, která vydává Ministerstvo školství. 

  Zpřísněná opatření, která byla vydána, jsme museli dodržovat a dodržujeme je                 

i nadále. Doufáme, že se nám i přes veškerá omezení daří v naší školce vytvářet 

prostředí, ve kterém se všichni cítíme dobře, zapomeneme na veškeré starosti                 

a budeme mít zbytek roku plný nových zážitku, přátelství a že náš rozjetý dětský vlak 

již nic nezastaví. 

Jana Žišková 
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ZAČÍNÁME SPOLU 

Základní myšlenkou vzdělávacího programu Začít spolu je umožnit dětem zažít 

výchovu a vzdělávání s respektem na jejich osobnost. Děti ze třídy „Broučků“ se tedy 

skrze prožitkové učení, kdy si nejlépe zapamatují to, co aktivně zažijí, učí novým 

dovednostem a získávají nové poznatky. Většina těchto dětí přišla do mateřské školy 

poprvé v září. Přivítala je nově upravená třída, laděná do optimistické žluté a oranžové 

barvy. Se stejným optimismem jsme se pustili i do společného poznávání. 

Začínáme spolu zpívat, cvičit, scházet se v ranním kruhu na pozdravení, povídání si      

o počasí, motivaci k dalším činnostem. Byli jsme už i na dlouhé procházce, kde 

k poznávání využíváme místní prostředí a okolí školky. Naše témata byla spojena 

s podzimem, úrodou, přírodou. Zaseli jsme si semínka z jablíček, ochutnali jsme různé 

druhy ovoce i zeleniny. Pekli jsme jablečný koláč, z mrkve jsme si udělali salát. 

Tvoříme samostatně, paní učitelka je jen pomocníkem, který nám ukazuje možnou 

cestu a směr, ale do našich výtvorů nezasahuje. K tomu, aby nám spolu bylo dobře,  

jsme se seznámili s pravidly, která se snažíme dodržovat. Procvičujeme jemnou 

motoriku, grafomotoriku, ale pomocí různých pohybových chvilek i hrubou motoriku. 

Snažíme se spolupracovat a domlouvat se, tudíž si spoustu výrobků domů 

neodnášíme, protože jsou společným dílem. Bohužel nás na nějaký čas rozdělila 

epidemiologická opatření, ale protože náš program spolupracuje s rodinou, zapojili 

jsme do činností i děti, které musely nějakou dobu zůstat doma.  

Bc. Mariana Kovalová 
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BRAMBOROVÝ DEN 
 
 V týdnu od 3. - 7. října 2020 jsme si v naší MŠ v rámci vzdělávací nabídky povídali 

o bramborách. Poznávali jsme brambory pomocí hmatu, zraku i chuti, učili jsme se 

básničky a písničky o bramborách a všechny doplňkové aktivity byly tematicky 

zaměřené na brambory. Děti si dokonce upekly bramborák, který si samy za pomoci 

učitelek připravily. Celý týden vyvrcholil „Bramborovým dnem“, kde se děti staly 

výtvarníky a vytvářely různé postavičky, zvířátka z brambor a přírodnin. Fantazii se tu 

opravdu meze nekladou, děti mají velkou představivost. 

Pavlína Filandrová 
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MODRÁ KAŇKA DO POHÁDKY 
 

    Dne 7. října se třída předškoláků v naší školce pod vedením dvou žákyň deváté třídy 

přenesla do pohádkového světa. Tento den to bylo konkrétně do perníkové chaloupky, 

kde děti pomáhaly Jeníčkovi a Mařence. Dívky jim nejprve přečetly celý příběh, aby 

navodily tu správnou atmosféru tajemna a napětí, zda nakonec čarodějnice děti 

dostane, anebo se našim hrdinům podaří vrátit zpátky domů. Pro zpestření společného 

dopoledne si dívky připravily i doprovodný program, kde si děti vyzkoušely svou paměť, 

ale také smysl pro detail v jednotlivých úkolech. Velkou odměnou pro děti byla 

perníková medaile s tematickou omalovánkou, která děti nesmírně potěšila. Společně 

strávený čas jsme si všichni užili a děti se už moc těší na další odvážlivce, kteří si pod 

vedením paní učitelky Trnkové připraví další pohádku         a na chvilku se s nimi tak 

vrátí do toho bezstarostného a krásného světa. 

Bc. Renáta Šindelářová 
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LOUČENÍ S LÉTEM, 

VYHODNOCENÍ CELOROČNÍHO PROJEKTU  

"CVÍČÍME SE SOKOLEM“ 

 

V měsíci září jsme pro děti z mateřské školy uspořádali na školní zahradě zábavné 

sportovní dopoledne. Připravili jsme několik soutěžních disciplín. Během školního roku 

děti podle věkových kategorií plnily jednoduchá cvičení motivována zvířátky. Tento 

projekt byl vyhlášen po celé republice. Pro děti v předškolním období je pohyb                   

a zvládání základních pohybových dovedností velice důležitý. Děti si procvičovaly 

základní a jednoduché cviky hravou formou podle připravené metodiky "Cvičíme se 

Sokolem". Odměnou za jejich snažení byl diplom        a medaile s obrázkem Sokola. 

Bylo nám líto, že nám tento projekt ztížila karanténní opatření a provoz MŠ byl                   

v omezeném režimu. Děti si zábavné cvičení na školní zahradě užily a jejich radost          

z pohybu byla i pro nás odměnou. Tímto jsme se též rozloučili s létem a letní zábavou. 

Mgr. Luďka Cibulková 
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BROUČCI CHRÁNÍ POHÁDKY 

V listopadu jsme se pomocí pohádek  

a příběhů chystali se zvířátky na zimu,  

hráli jsme si na veverky, medvídky  

a donesli jsme si z domova i oblíbené 

knížky. Ty jsme potom prohlíželi  

a s jednou z nich jsme si zahráli na 

Červenou Karkulku a vlka. Zjistili jsme 

tak význam slov dobro a zlo.  

I nadále bude naše dny v mateřské 

škole provázet pohádka nebo příběh.  

Rozhodli jsme se pomocí čtení, 

povídání a dramatizace stát ochránci 

pohádek, 

aby z našich životů nevymizely 

kouzelné příběhy. Video najdete ve 

fotogalerii na webových stránkách. 

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ 

Podzim nám přináší řadu nevšedních 

zážitků v podobě barev, vůní a chutí.  

Pro vytvoření dobrého vztahu dětí  

k podzimnímu období jsme i my  

v naší MŠ zařadili téma motivované 

touto problematikou tak, aby se děti 

blíže seznamovaly s přírodou kolem  

nás pomocí všech smyslů. Děti  

vyrobily ježka s dýňovými semínky,  

naučily se báseň "Ježek" a společně  

jsme si zazpívali ježčí píseň. Při  

procházce Liběšicemi jsme pozorovali 

měnící se přírodu, využili jsme  

techniky "landart" a z lisů jsme tvořili 

barevnou mandalu "Podzimní slunce".  

Kdo měl gumáčky, ten si zařádil  

v kalužích a nakonec se děti proměnily  

ve vítr a listí lítalo všude kolem nás…  

Dětem se to náramně zalíbilo,  

těší se na další takový den.  

Bc. Mariana Kovalová 

Jana Žišková 
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MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI V MŠ 

Jako každý rok nás navštívila výprava čerta s andělem a Mikulášem. Celý týden jsme 

se chystaly na den, který je pro děti vážně pekelný.  Děti dorazily v kouzelných 

čertovských a andělských kostýmech a vyčkaly na proslov přímo od samotného pána 

pekel "Lucifera". Menší děti si zasoutěžily a velkou odměnou pro ně byla čertovská 

medaile. Větší děti si připravily pohoštění, zařádily si u písniček, než přišlo andělské 

zvonění s kouzelným psaním od anděla. Překvapení přišlo i v podobě poschovávaných 

malovaných kamínků na školní zahradě, které si samozřejmě musely samy děti najít. 

Nakonec dorazila očekávaná návštěva, děti přednesly Mikuláši básničku či písničku      

a za odměnu dostaly mikulášskou nadílku. Přestože u některých dětí byl ve výrazu 

znát strach z čertů, nakonec byly všechny statečné a celý den i týden jsme si užii.  

              Bc. Renata Šindelářová, Bc. Mariana Kovalová 
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RYBIČKY PEČOU BRAMBORÁK 

Brambory patří mezi jedny z našich základních 

potravin. K čemu všemu ale může taková obyčejná 

brambora sloužit, se přesvědčily děti MŠ.                      

S bramborami sportovaly, razítkovaly, počítaly, 

plnily různé úkoly, zpívaly a nakonec si pochutnaly 

na výborných bramborácích, které si samy 

připravily. Je dobré děti učit, že hromada zábavy 

se dá vytvořit ze zdánlivě obyčejných věcí a není             

k tomu třeba velkých finančních prostředků.      Pavlína Filandrová 

 

SOVIČKY PEKLY 
PERNÍČKY 

S obdobím ADVENTU a blížících se Vánoc 

jsme se pustili do pečení perníčků. Nejprve 

jsme je vykrajovali a poté upečené perníčky 

zdobili polevou. Vychutnávali jsme si 

atmosféru všemi smysly, vánoční pečení 

provonělo celou školu. 

Jana Žišková 
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OSMISMĚRKA 

NA AKTUÁLNÍ TÉMA 

 

Elenka Lekavá 

 

CELÝ NÁŠ REDAKČNÍ TÝM VÁM PŘEJE 

KRÁSNÉ VÁNOCE!!! 

 


