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Advent 

Je období čtyř neděl před vánočními svátky. Na první adventní neděli zapalujeme první 

svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození 

Ježíše Krista. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou svíčku, tzv. betlémskou, která 

reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Na třetí adventní neděli zapalujeme svíci, 

tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní 

období získává slavnostnější ráz. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední svíčku, tzv. 

andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle letos připadá na Štědrý den. 

  (Natálie Jehličková, Natálie Novotná 9.B ) 

 

 

 

 

 

Vánoční zvyky 

Štědrovečerní večeře- Jakmile vyšla první hvězda, hospodyně začala nosit na stůl. 

Hospodář zapálil svíčky na stromečku a všichni se pomodlili. Poté usedli ke stolu. Hospodář 

rozkrojil jablko na tolik dílů, kolik bylo členů rodiny. 

Štědrý večer a zvířata- Nezapomínalo se ani na dobytek, každému se dal kousek ze 

štědrovečerní večeře. Kravám a koním se dala vánočka, houserovi česnek, studánka 

v blízkosti také dostala kousek vánočky, aby měla čistou vodu. Zbytky z jídla, skořápky a 

kosti naházely děti pod stromy, aby bylo hodně ovoce. 

Lodičky z ořechových skořápek- Velmi rozšířený zvyk byl pouštění lodiček. Do 

ořechové skořápky se voskem přilepila malá svíčka a zapálila se. Každý vložil svoji lodičku 

do lavoru a sledovalo se, jak plavou. Když se lodičky shlukovaly k sobě, znamenalo to 

rodinné soužití bez problémů. Vztah členů rodiny určovala vzdálenost jednotlivých lodiček od 

sebe.  
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Etiketa 

Dne 2. a 3.11. 2017  se zúčastnily 3. až 6. třídy přednášky o etiketě. Mnozí z nás nevěděli, co 

si pod tímto pojmem představit. Paní lektorka náš učila, jak se správně chovat v určitých 

situacích. Připomněli jsme si zásady slušného chování – pravidla při zdravení, dávání 

přednosti, vcházení do místnosti a restaurace… Líbilo se nám, že jsme si mohli vše i 

prakticky vyzkoušet. Rozdělili jsme se do skupin a při scénkách jsme si různé situace zahráli. 

Přednáška se nám líbila.  

                        (Barbora Kozlová 6.A, Tereza Loužilová 5.B) 

 

Projektový den I. A 
Dne 12.10.2017 se konal projektový den v I. A. Projekt se jmenoval Perníková chaloupka. 

Vypracovávali ho žáci s paní učitelkou Pánkovou. Nejprve si pohádku zahráli na magnetické 

tabuli a potom začali vypracovávat různé úkoly. Jeden z úkolů byl zdobení papírových 

perníčků.  „Hodně nás to bavilo“, řekla celá třída. 

 (Matěj Brožek 9.B ) 
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Exkurze do Evropského domu 
V úterý 21. listopadu 2017 jsme vyrazili na exkurzi do Evropského domu v Praze. Ráno jsme 

měli sraz v šatně. Z šatny jsme se přemístili na vlakové nádraží. Po příjezdu vlaku jsme 

pokračovali do Kolína, kde jsme přestoupili na vlak-směr Praha. Než jsme došli 

k Evropskému domu, prošli jsme se po centru Prahy. Viděli jsme Jindřišskou věž, Václavské 

náměstí, pasáž Světozor, Františkánské zahrady a Kostel Panny Marie Sněžné. Občerstvili 

jsme se a došli k Evropskému domu. Zde jsme si mohli vzít různé letáčky týkající se 

Evropské unie a zanedlouho se nás ujal pán, který nás provedl exkurzí. Viděli jsme krátký 

film o Evropské unii. Hlavní postavou byl Arnold, který měl udělat referát o EU. Poté jsme 

pracovali ve skupinách a nakonec jsme dostali i hru k EU. Nezbývalo nic jiného, než vyrazit 

směr Týnec nad Labem. Exkurze se nám líbila.              

                                                                                                                                  (Žáci V. B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská soutěž v minikopané starších žáků 

v Příbrami 7.11.2017 

Z okresního kola jsme postoupili do krajského kola, které se konalo v Příbrami. Naše družstvo 

bylo ve složení Venda Šámal, Adam Řehák, Matěj Trojan, Adam Hojda, Libor Vokál, Ondra 

Kratochvíl, Nguyen Tuan Anh, František Pospíšil, Jaroslav Jarý, Tomáš Sodoma.  Hráli jsme 

ve skupinách po čtyřech. My jsme hráli 3 zápasy. Bohužel jsme neuspěli, dva zápasy jsme 

prohráli a poslední zápas jsme remízovali. Tím pro nás soutěž skončila. Budeme více trénovat 

na budoucí soutěže v minikopané.                                            (T. Nguyen 9.B ) 
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Mikulášský turnaj ve fotbale 
Dne 1.12 jsme se šly podívat jak žáci 1. a 2. ročníku hráli Mikulášský turnaj ve 

fotbale. Zápasy byly vyrovnané, týmy měly různé názvy podle barev, jako je červená, 

oranžová, žlutá, bílá, modrá a zelená. Ptaly jsme se několik jednotlivců na pár otázek. 

Lukášek, 7let 

Užil sis fotbal? 

Ano. 

Jaký jste tým? 

Oranžový. 

Myslíš, že vyhrajete? 

Ano. 

Chtěl bys, aby se tu hrál fotbal 

častěji? 

Jasně. 

  

Johanka, 7let 

Užila sis fotbal? 

Ano. 

Jaký jste tým? 

Žlutý. 

Myslíš, že vyhrajete? 

Ne. 

Chtěla bys, aby se tu fotbal hrál 

častěji? 

Ano.

Tomáš, 8 let 

Užil sis fotbal?  

Ano. 

Jaký jste tým? 

Bílý. 

Myslíš, že vyhrajete? 

Ne. 

Chtěl bys, aby se tu fotbal hrál 

častěji? 

Ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky umístění týmů: 

1.místo – červení 

2.místo- žlutí 

3.místo- oranžoví 

4.místo- modří 

5.místo- bílí 

6.místo- zelení 

 

                                   

 

 

                                                                                                (Natálie Jehličková, Natálie Novotná  9.B) 
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            FLORBAL LISTOPAD 2017 

V měsíci listopadu se uskutečnila čtyři florbalová utkání. 

První florbalový turnaj proběhl 9.listopadu 2017. Hráli chlapci 6. A 7. tříd. 

Utkání se zúčastnily tyto školy: Červené Pečky, 1.ZŠ Kolín, 2.ZŠ Český Brod, Velim, 5.ZŠ 

Kolín 

Žáci naší školy se umístili na 2. místě a postoupili dále do okresního kola, které proběhlo 13. 

listopadu v Kolíně. 

Chlapci se umístili na 4. místě a dále nepostupují. 

8. listopadu proběhlo okresní kolo ČEPS CUPU chlapců 4-5 tříd. Utkání se zúčastnili tyto 

školy: ZŠ Ovčárenská, ZŠ Velký Osek, ZŠ Kutnohorská, ZŠ Lipanská, ZŠ Kmochova, ZŠ 

Žíželice, ZŠ Prokopa Velikého. Umístili jsme se na 3. místě 

Poslední florbalový turnaj v listopadu proběhl 24. listopadu. Školu reprezentovali chlapci 8.-

9. tříd. Turnaj se uskutečnil v Týnci nad Labem. Hrály tyto školy: ZŠ Žíželice,2.ZŠ Kolín, ZŠ 

Velim, Gymnázium Kolín. 

Naši hráči se umístili na 3. místě. 

Dne 4.prosince proběhl poslední florbalový turnaj v 1.pololetí. Hrály dívky 8.-9.tříd. 

Tento turnaj se odehrál na průmyslové škole, kde bojovaly o postup do finále a poté  hrály na 

3.ZŠ v Kolíně. Naše hráčky se dostaly do finále, kde skončily na 5.místě. Utkání se zúčastnily 

tyto školy: 4.ZŠ, 6.ZŠ a ZŠ Zásmuky. 

Do finále se dostala ZŠ Zásmuky a náš tým. 

Ve finále byly tyto týmy: 7.ZŠ,1.ZŠ,3.ZŠ,5.ZŠ,ZŠ Zásmuky a my. 

 

(Lauerová, Špinková 9.B) 
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Křížovka 

1)  

 

2)  

3)  

4)                 5)                                                                                         6) 

 

(Živnůstková, Šmejcová 9.B) 

Vtipy  

,,Mami, můžu mít na Vánoce psa?“ 

,,Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.“ 

 

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, 

stromeček hoří!“ 

„Říká se, svítí, a ne hoří,“ poučí ho matka 

Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí.“ 

 

O Štědrém dni volá Natálka svému kamarádovi: „Hele, nemáš dneska na půl dne čas?“ 

Kamarád se diví „Zrovna dnes, a proč?“ „No já jen, že mám doma postavený betlém a chybí 

mi tam osel.“                                                                                      

                                                                                                   (Natálie Jehličková, Natálie Novotná 9.B) 

 

1)           Č   

2) K             

3)     S         

4)    O   O  A     

5)        U  R    

6)      B        
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Přejeme Vám všem hezké prožití vánočních svátků. 

Doufáme, že ti nejmenší si obrázek sněhuláka  nejen 

vybarví, ale i venku postaví.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

IX.B  
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