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Zima 

Myslím, že většina z nás si myslela, že letos žádná zima nebude.  Paní Zima ale 

nezklamala a ta dlouho očekávaná zima je již konečně tady. Začaly ranní mrazíky, které kreslí 

po oknech. V odpoledních hodinách vidím bobující děti, které si užívají zimních radovánek. 

Když se procházím zimní krajinou, všímám si mnoha sněhuláků a také mě mrzí, že tak krásné 

počasí nebylo i o Vánocích. Ale máme před sebou ještě jarní prázdniny a já doufám, že do té 

doby nám tohle počasí vydrží, abychom si stihli ještě zalyžovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Petržilková IX.B 

 

 

Myslivecký ples 

Dne 11. 1. 2014 se ve Vescích uskutečnil myslivecký 

ples, na kterém zahráli na lesní rohy žákyně 6. A - sestry 

Veronika a Kristýna Fördösovi. Zahajovaly ples mysliveckými 

písněmi. Na plesu vystupovaly už po druhé.  

 

 

 

 

Kristýna Bontea VI.A 

http://www.zssobeslav.cz/img/aktual2012/ples.jpg


Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří se stal téměř samozřejmostí. 

Na naší škole se uskutečnil dne 14. 1. 2014. 

Budoucí prvňáčkové Rodiče si prohlédli učebny. 

Pro děti byly zatím připraveny různé soutěže pod 

názvem „Pátráni s detektivem Štikou.“s rodiči se 

seznamovali s vybavením školy, jak na prvním, tak 

na druhém stupni. Také poznali učitelky, které 

vyučují na prvním stupni. Ředitel školy poskytl 

informace o vzdělávacím programu a aktivitách 

školy.  

 

Kristýna Bontea VI.A 

 

 

 

 

 

Plavecký výcvik 

Od konce listopadu začali jezdit žáci 2-4 na plavecký 

výcvik do Jindřichova Hradce. Nejprve byli poučeni o 

bezpečnosti a poté rozděleni do skupin podle plavecké 

zdatnosti. Žáci se učili kraul, prsa, znak a ty zdatnější 

zkoušeli i skákat. Po plavání si mohli koupit nějakou 

sladkost. Všichni byli spokojeni. 

 

 

 

 

Kristýna Bontea VI. A 
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Anglická olympiáda 

Dne 15. a 16. ledna 2014 se uskutečnila Olympiáda v anglickém jazyce. Děti se musely 

podrobit gramaticko-lexiálnímu testu, poslechovému cvičení a mluvení na vylosované téma. 

Mezi mladší kategorií se na prvním místě umístila Michaela Pejšová ze 6. B. O pouhý jeden 

bod za ní se umístil Petr Kalaš ze 7. B a na třetím místě se umístila Liliana Honsová ze 6. A. 

Ve starší kategorii vyhrál Lukáš Jurásek z 9. B, na druhém místě se umístil Břetislav 

Vonšovský z 9. A a na třetím místě Rostislav Plachý z  9.B. 

Do okresního kola postupují:Michaela Pejšová a Lukáš Jurásek. 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Masář VI.A 
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Čerti ve školní družině 

 

Žáci 8. A  se v pátek úžasně zhostili role pekelníků, andělů i Mikuláše. Čert 

Kleofášek v podání Radima Patáka se při,, čertování“ pěkně zapotil.  

 Slavnostní zahájení besídky zpestřila svými tanečky s kruhy, střapci a 

aerobikem děvčata z 1 B. Tanečky dívky nacvičily pod vedením pí. Jelínkové. Děti z 

jednotlivých tříd si se svými pí. učitelkami připravily do besídky velice hezká 

vystoupení plná písniček, básniček, scének, tanečků i vtípků. V druhé části besídky 

vystoupila děvčata 3. -5. tříd s tanci, které nacvičily pod vedením pí. Zaviačičové.

  Vystoupení bylo velice působivé. Následovaly soutěže s Luciferem, kde si děti 

mohly vysoutěžit spoustu dárků a sladkostí. Podařilo se zapojit do soutěží všechny 

děti. Smích, radost a dobrá nálada provázely celý program besídky. 

 

           

            

 Kateřina Doležalová  IV.A 

 

. 

 

  



Vánoční florbalový turnaj (6. -7. ročník) 
  

Dne 19. 12. 2013  proběhl florbalový turnaj chlapců 6. a 7. tříd. Turnaj byl velice napínavý. 

Bojovalo se až do samého konce. O prvním místě se rozhodovalo až v posledním zápase.Na 

vyhlášení jsme se všichni dozvěděli, že první místo obsadili žáci šestých tříd. Žáci sedmých 

tříd obsadili 6. (poslední) místo. Turnaj byl velice zábavný a myslím si,  že se všem líbil. 

Týmy: ZŠ Tučapy, Choustník,  E. Beneše –sedmý ročník,  E. Beneše -šestý ročník , ZŠ 

Komenského-sedmý ročník, Komenského-šestý ročník . 

 
 

Michal Dančišin (VI. A) 

 

Krajské florbalové kolo 

Dne 22. 1. 2014 se dívky a chlapci naší školy zúčastnili krajského kola ve florbalu 

Českých Budějovicích. 

Chlapci bojovali ve dvou čtyřčlenných skupinách. Hra byla velmi vyrovnaná. 

Naše družstvo skončilo ve své skupině na třetím místě. V celkovém hodnocení byli 

sedmí. 

Dívky dosáhly obrovského úspěchu, když po loňském vítězství obhájily zlaté 

medaile a zaslouženě postoupily do dalšího kola      

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  



Jak jsme vyhnali Zlobílka 

Ve středu 22. 1. začalo vyučování pro žáky druhých 

tříd netradičně. Paní Stanislava Kadlecová z Občanského 

sdružení Semafór přijela s pořadem ,, Jak jsme vyhnali 

Zlobílka “. 

Děti si zábavnou formou her, písniček a pohádek 

zopakovali pravidla chování, a povídali si hlavně o 

vztazích mezi spolužáky. 

Dětem se pořad moc líbil a těší se, že Semafór 

přijde s novou nabídkou svých nejen zábavných, ale i 

poučných pořadů. 

Liliana Honsová VI.A 

 

 

O medvědu Ondřejovi 

V úterý 21. 1. 2014 se žáci 1.–4. tříd těšili na pohádku do Kulturního domu 

v Soběslavi. Hrál ji Divadelní spolek Julie Jurištové. Čekala tu na ně pohádka O medvědu 

Ondřejovi, kterou na motivy lidové pohádky napsala Dana Pražáková a Divadelní společnost 

Julie Jurištové ji dětem s radostí zahrála. Bylo v ní spoustu vtipných situací . Pohádka se 

dětem velmi líbila. 

    Kristýna Bontea VI.A 
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LVK 2014 

 Dne 19. 1. 2014 jsme odjeli autobusem na Kovářov, kde jsme byli ubytováni. 

Cesta trvala cca 1 a půl hodiny.         

 Po ubytování jsme vyrazili na sjezdovku, kde jsme byli rozděleni do 

družstev podle našich dovedností. Já byla v družstvu číslo 1 (nejlepší lyžaři ).

 Denní program byl následující: 7:00- budíček    

      7:30- snídaně    

      8:15- odjezd na svah   

      12:00- oběd     

      13:30- odjezd na svah   

      16:00- NÁVRAT ZE SVAHU  

      18:00- večeře    

      19:00- přednáška    

      21:30- večerka    

 Ve středu jsme šli lyžovat jen ráno a po obědě navštívili Frymburk, kde 

jsme si mohli vybrat z několika možností. Já a většina ostatních účastníků jsme 

šli do bazénu, ale několik dětí vyrazilo na procházku.    

 Ve čtvrtek jsme lyžovali jako vždy a večer proběhlo pasování na lyžaře, 

kde byl každý účastník pasován úderem Terezčinou malinkou lyží přes pozadí. A 

jako malý dárek za tuto bolest jsme obdrželi diplom a lízátko.  Nalyžařského 

výcviku poslední večer proběhla diskotéka. Domů jsme odjížděli všichni smutní, 

protože jsme nikdo nechtěl. Moc jsme si to užili a rádi bychom se tam vrátili.  

.             

     

Kateřina Vácová VII.A 



Zážitky z hor 

 

V prosinci minulého roku jsme s mým otcem strávili týden na horách. Do hor v Itálii jezdíme 

každý rok, ale pokaždé na jiné místo. Letos jsme se rozhodli navštívit Bormio v Itálii. Jak to 

všechno začalo? V neděli 8. prosince jsme vyrazili směrem Linz, Salzburg, Livigno a Bormio. 

Před Livignem jsme projížděli starým jednosměrným tunelem, dlouhým přes 4 km. Za ním 

následovala velká vodní nádrž, ale kvůli nízkým teplotám 

nezamrzla. V samotném Livignu je teplota nižší než 

v okolních horách, přibližně 4-5 stupňů celsia. Jsou zde 

vidět zamrzlé fontány a v tomto městě je i ledový bar 

ve sněhovém hradu. A již jsme se těšili do Bormia, neboť 

od Livigna je vzdálený pouhých 50 km.   

 Jakmile jsme sem přijeli, nejdříve jsme vyřídili 

příjezdové formality a ubytovali se v apartmánech na 

západní straně města. Bormio se nachází ve výšce 1200 

metrů nad mořem, ale při našem pobytu tam nebyl žádný 

sníh; ten byl vidět pouze na přilehlých svazích, které se 

zdvihají až do výšky 3000 metrů nad mořem.

 Lyžovat jsme začali v pondělí. Můj otec mě vyhnal 

z postele už v 7 hodin ráno a po osmé hodině jsme vyráželi 

na svah, abychom v 9 hodin zahájili lyžování. Lyžařské 

sjezdovky se nacházejí v nadmořské výšce 2000-3000 

metrů, které byly perfektně upravené a jako vždy v tomto období poloprázdné. Teplota ráno 

bývala okolo 3 stupňů celsia a protože byli jasné dny, teplota odpoledne vystoupala až na 10 

stupňů celsia. Prostě nádherná „lyžovačka“, kterou jsme si zlepšili závoděním či koulováním 

a večer jsme zcela unaveni „padli“ do postele.      

 Odpoledne jsme doplňovali zásoby v supermarketu a ve středu jsme navštívili termální 

lázně s teplotou vody až 35 stupňů celsia.       

 V pátek večer jsme ukončili lyžování a oslavili, že nikdo neměl žádný větší úraz, až na 

pár modřin, a ukončili jsme tak krásný týden v Itálii. Já se již nyní těším na příští rok, až opět 

pojedeme do hor.  

 

 

 

 

 

Tereza Petržilková IX.B 

 



Barevné království 

   ,, Bylo jedno modré království, ve kterém bylo vše modré. Jednoho dne se 

král s královnou rozhodli, že chtějí jinou barvu pro své království. Vyslali posly, aby 

přivedli zástupce z jiných království, kteří by své barevné království představili. A pak 

by si král s královnou vybrali novou barvu, která by se jim nejvíce líbila...“  tak začala 

pohádka v městské knihovně, do které se zapojili i žáci 2. A 

Děti se rozdělily do pěti skupin. Každá skupina představovala pět zástupců z 

království jednotlivých barev. Ta pak musela předstoupit před krále a královnu a 

představit svou barvu. 

Toto pohádkové představení, do kterého se děti zapojily, připravila vedoucí 

knihovny Mgr. Alena Fremrová s děvčaty ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel 

v Táboře. Děti předvedly svou kreativitu. Zvítězili všichni, protože král s královnou si 

vybrali všechny barvy a nazvali se Barevným královstvím. 

Žáci byli touto hrou nadšeni a těší se na další spolupráci s knihovnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liliana Honsová VI.A 
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Přečtěte si : Deník malého poseroutky 

Tyto knihy vypráví o chlapcovi jménem Greg.  

Vyšlo už sedm dílů a to jsou: 

1. Deník malého poseroutky- Zápisky Grega Heffleyho 

2. Deník malého poseroutky- Rodrick je king 

3. Deník malého poseroutky-Poslední kapka 

4. Deník malého poseroutky-Psí život 

5. Deník malého poseroutky-Ošklivá pravda 

6. Deník malého poseroutky-Ponorková nemoc 

7. Deník malého poseroutky- Páté kolo u vozu 

 

Tyto všechny knihy jsou plné humoru a zábavy. V knihách Greg prožívá různá 

dobrodružství, ale také má spoustu průšvihů. Žije v rodinném domě s mamkou, taťkou, 

mladším bratrem Mannym a se starším bratrem Rodrickem. Manny je velice rozmazlený a 

nenechá si nic líbit, hned všechny Gregovy průšvihy poví rodičům. Rodrick je zase spíše 

schovaný ve svém pokoji a často tam má své kamarády, se kterými nacvičuje pro svojí 

kapelu. Greg má i svého nejlepšího kamaráda Rowleyho. Se svým kamarádem tropí nejvíce 

průšvihů. 

Knihy se mi líbí a ráda bych je doporučila všem čtenářům. :-)  

 

Michaela 

Šenová,VII.A 

http://www.google.cz/imgres?sa=X&biw=1680&bih=853&tbm=isch&tbnid=4p294sxtxQFXEM:&imgrefurl=http://www.albatrosmedia.cz/denik-maleho-poseroutky-box-1-7.html&docid=Xn4jg0B2X5FjGM&imgurl=http://storage.albatrosmedia.cz/albatrosmedia/images/large/b67c3bacd16a8e77e1f0b1aa27ccd905.jpg&w=800&h=759&ei=eJ3oUpzMAbOM7Aa0roHQAQ&zoom=1&iact=rc&dur=1419&page=3&start=82&ndsp=44&ved=0CPECEK0DMFo


Lasagne 

Připravte si: plátky lasagní 

  1 rajčatový protlak 

  200 g salámu Gothaj 

  sýr ( podle chuti) 

  mouku 

  máslo 

  sůl 

Návod:  Orestujeme salám s rajčatovým protlakem a trochou soli. Na druhé pánvi 

rozehřejeme máslo a přidáme mouku, aby vznikla tužší směs. Do pekáče dáme 

lasagne namočené v horké vodě, na to přidáme salám s protlakem, další vrstva 

je směs, poté sýr. Opakujeme až k okraji pekáče. Navrch nastrouháme sýr. 

Pečeme 40 min na 180°C.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Jordáková, VII.A 
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Top 10ítka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Havrlantová,VIII.B 

1 
 
Timber Pitbull Featuring Ke$ha 

2 
 
The Monster Eminem Featuring Rihanna 

3 
 
Counting Stars OneRepublic 

4 
 
Say Something A Great Big World & Christina Aguilera 

5 
 
Royals Lorde 

6 
 
Let Her Go Passenger 

7 
 
Dark Horse Katy Perry Featuring Juicy J 

8 
 
Demons Imagine Dragons 

9 
 
Roar Katy Perry 

10 
 

Hey Brother Avicii 



Překlad písně   

Avril Lavinge- Let me go 

Love that once hung on the wall       

Used to mean something, but now it means nothing 

The echoes are gone in the hall 

But I still remember, the pain of december 

Oh, there isn’t one thing left you could say 

I’m sorry it’s too late 

I’m breaking free from these memories 

Gotta let it go, just let it go 

I’ve said goodbye, set it all on fire 

Gotta let it go, just let it go 

Oh (oh) Oh (oh) 

You came back to find I was gone 

And that place is empty, like the hole that was left in me 

Like we were nothing at all 

It’s not what you meant to me, thought we were meant to be 

Oh, there isn’t one thing left you could say 

I’m sorry it’s too late 

I’m breaking free from these memories 

Gotta let it go, just let it go 

I’ve said goodbye, set it all on fire 

Gotta let it go, just let it go 

(And let it go) And now I know 

(A brand new life) Is down this road 

(And when it’s right) You always know 

(So this time) I won’t let go 

I’ve broken free from those memories 

I’ve let it go, I’ve let it go 

And two goodbyes led to this new life 

Don’t let me go, don’t let me go 

Oh (oh) Oh (oh) Oh (oh) 

Don’t let me go 

Don’t let me go 

Don’t let me go 

Don’t let me go                                                             

Don’t let you go 

Don’t let me go 3x                                                                          



 

Překlad: 

Láska, která kdysi visela na zdi 

Něco znamenala, ale teď to nic neznamená 

Ozvěny z haly jsou pryč 

Ale já si stále pamatuji bolest z prosince 

Oh, na to se nedá nic říct 

Je mi líto, je příliš pozdě 

Utíkám od vzpomínek 

Musím je nechat jít, jen je nechat jít 

Řekl(a) jsem sbohem, všechno jsem spálil(a) 

Musím je nechat jít, jen je nechat jít 

Oh (oh) Oh (oh) 

Vrátila ses a zjistila, že jsem pryč 

že je tu prázdno, jako díra, která mi zůstala v srdci 

Jako bychom nic neznamenali 

To není to, co jsi pro mě znamenala, myslel jsem že máme být spolu 

Oh, na to se nedá nic říct 

Je mi líto, je příliš pozdě 

Utíkám od vzpomínek 

Musím je nechat jít, jen je nechat jít 

Řekl(a) jsem sbohem, všechno jsem spálil(a) 

Musím je nechat jít, jen je nechat jít 

Oh (oh) Oh (oh) 

(A nech to být) A teď už vím  

(Zbrusu nový život) Na mě čeká, když půjdu dál 

(A když je to správný) tak to vždycky poznáš 

(Takže tentokrát) to nenechám jít 

Utekl(a) jsem od vzpomínek 

Nechal(a) jsem to být, nechal(a) jsem to jít 

A dvě rozloučení vedly k tomuto novému životu 

Nenech mně jít, nenech mně jít 

Oh (oh) Oh (oh) Oh (oh) 

Nenech mně jít 

Nenech mně jít 

Nenech mně jít 

Nenech mně jít                                                      

Nenechám tě jít 

Nenech mně jít 3x  

                                               Jindřiška Čapková VIII.A                                               

 

  



ŽIVOTOPIS 
One Republic 

  One Republic je americká roková skupina. Byla založena v roce 1996. Až v roce 2002 se 

skupina pojmenovala One Republic. Vystupují tam Ryan Tedder, Zach Filkins, Eddie Fischer, 

Brent Kutzle a Drew Brown. Ryan Tedder je hlavní zpěvák, ale také skladatel a producent.            

Zach Filkins se stal kytaristou a doprovodním zpěvákem, Eddie Fischer se stal bubeníkem, 

Brent Kutzle se postaral o violoncello a basu, Drew Brown má na starost hlavní kytaru.     

Skupina hraje velmi pestře. Skladby jsou směsí roku, popu, indie a hip-hopu. 

 

Nejznámější skladby                                                                       Alba   

Apologize (2007)                                                                          Native             

Stop and Stare (2008)                                                                  Waking Up 

Stay (2008)                                                                                   Dreaming 

Marcy (2008)                                                                                 Out Loud 

Come Home (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Lucie Otoupalová,VIII.B 
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ŽIVOTOPIS 

Celine Dion 

 

    Její celé jméno je Celine Marie Claudette Dion. Narodila se 30. března 1968 ve státě 

Kanada. Je oceněna spousty cenami, jako Grammy, Juno a spousty dalších. Narodila se ve 

velké, chudé, ale hudebně založené rodině. Už ve dvanácti letech složila se svou matkou 

francouzskou píseň Ce n’etait qu’un reve (v překladu-Byl to jen sen). Jako třináctiletá 

vstoupila poprvé před televizní kamery v programu Micela Jasmina s nahrávkou Ce n’etait 

qu’un reve. Ale známá začala být v roce 1982, kdy vyhrála zlatou medaili na festivalu 

Yamaha World  Popular Song v Tokiu. Také reprezentovala Kanadu na festivale RTL Super 

Official ve francouzském Cannes. Stala se první Kanaďankou, která získala zlatou desku ve 

Francii. V roce 1997 nazpívala píseň My Heart Will Go On, která se objevuje ve filmu 

Titanic. Celine se chtěla věnovat svému muži, a tak se rozhodla, že na chvíli přeruší svou 

kariéru. Po tříleté pauze se zas vrátila. V roce 2004 byla uznána jako nejlépe prodávanou 

zpěvačkou.  

Nejznámější písně: 

Unison  

Where Does My Heard Beat Now 

Have a Heart 

Falling into You 

My Heart Will Go On  

Eyes On Me 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Otoupalová VIII.B 
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Jak jsme slavili Vánoce 

Štědrý den  jsme slavili už 23. prosince kvůli tomu, že moje mamka musela do práce. 

Jako každý rok připravuji dekoraci na štědrovečerní stůl. Letos byla stříbrno - modrá. 

Uprostřed stolu stál modro - bílý papírový kapr. Připravovali jsme s babičkou bramborový 

salát a obalovali kapra. Celým bytem voněla švestková omáčka. Když jsme dovečeřeli, šli 

jsme k vánočnímu stromečku a tam už čekala spousta dárků. Já jsem s  bratrem rozdávala 

dárky. Babička s mamkou dostaly kávovar a musely ho hned vyzkoušet. Než jsme šli spát, 

zahráli jsme si na Play stationu. Měli jsme radost z dárků, co jsme dostali.   

 25. prosince jsme jeli na návštěvu za dědou a jeho bratrem do Borovan. Tam jsme 

strávili celý den. Já si s Lindou užila spoustu zábavy. Večer jsme usínali s  novými zážitky a 

těšili se na další návštěvu.          

Eliška Jordáková, VII.A 

 

 

Jak jsme slavili Štědrý den 

Když jsem se na Štědrý den vzbudila, v obýváku stál ozdobený stromeček. Už jsem se 

nemohla dočkat večera. Celé dopoledne jsem strávila zabalováním posledních dárků a 

koukáním na televizi. K obědu máme jako každý rok Kubu, ale já ho nejím, a tak jsem měla 

kuřecí vývar. Odpoledne jsme šli na červené ubrousky, bílé talíře a doprostřed jsme postavili 

svíčky. Poté jsme začali obalovat a smažit kapra, ke kaprovi jsme jedli bramborový salát 

předem připravený. Po večeři jsme museli jít hledat Ježíška, protože mám mladšího bratra. I 

když jsme ho nenašli, pod stromečkem byla spousta dárků. Měli jsme z nich velikou radost. 

Tyto Vánoce se mi líbily a jsem spokojená se všemi dárky.  Nejvíce mě potěšilo nové 

oblečení. Mého bratra nejvíce potěšilo LEGO City (hasiči s hořícím domem) 

Michaela Šenová, VII. A 

 

  



Jak sem prožila Vánoce? 

  Vánoce jsem prožila s radostí a spokojeností. O Štědrém dnu jsem se hned po 

probuzení vypravila s mojí sestrou a mamkou na vánoční setkání u rodiny Kubešů. Místo, kde 

jsme se všichni střetli, bylo na jejich malé farmě se zvířaty. Hrála jsem tam s kamarádkou na 

flétnu koledy. Když nám začala být zima, všem jsme popřáli hodně štěstí do nového roku a 

veselé Vánoce. Odešly jsme domů. Odpoledne jsme strávili koukáním na pohádky a 

popíjením čaje. Když se konečně setmělo, začali jsme prostírat stůl, přesunuli se do pokoje a 

čekali, až vše bude připravené. Ani jsme se nenadáli a mamka pro nás přišla, ať jdeme jíst.  

Po štědrovečerní večeři následovalo rozkrajování jablka, posílání lodiček ze skořápky od 

ořechu po vodě a házení pantofle za hlavu. Konečně nastal ten moment! Zazvonil zvoneček. 

My otevřeli dveře. V obýváku stál nádherně ozdobený stromeček s prskavkami a pod ním 

ležela hromada dárků. Moc jsem se těšila, až se dozvím, co se pod stromečkem skrývá. 

Dostala jsem tablet, mnoho oblečení a asi jako každý chlupaté ponožky. O půlnoci jsme si šli 

poslechnout na náměstí vánoční troubení. Spokojeně jsme se vrátili domů a ulehli jsme do 

postele.           

  Druhý den jsem se probudila až k poledni. Obědvali jsme u babičky a dědečka. Byli 

tam i teta, strýc, bratranec a sestřenice. Celý zbytek dne jsem strávila doma a hrála si s mým 

novým tabletem.          

 Na Vánoce budu dlouho vzpomínat. 

                                                                                                                     Jindřiška Čapková VIII.A     

 

 

Jak jsem prožila Vánoce? 

   Jak začínají naše Vánoce? Moje maminka se odpoledne připravuje na večeři. Můj 

tatínek, já a moje sestra Barbora v obývacím pokoji zdobíme stromeček a přitom sledujeme 

vánoční pohádky. Zatím moje sestra Alena tráví většinu času se svým přítelem Richardem. 

Jakmile se blíží večer, všichni začínají být nervózní, hlavně maminka, která připravuje večeři. 

Naštěstí vše dopadne dobře, protože jí pomůžeme.       

 Druhý den jedeme odpoledne k babičce do Tábora, aby i jí nadělil Ježíšek dárky. 

Zatímco babička chystá oběd, Ježíšek přichystá dárky pod stromeček. Po obědě se babička jde 

podívat, jestli jí Ježíšek něco nadělil. Po objevení dárků je v šoku, ale po jejich rozbalení je 

přímo nadšená. Třetí den jezdíme k dědečkovi do Mlýnů, kde se sejde celé příbuzenstvo. 

Dárky Ježíšek nadělí všem.         

 Vánoce se tento rok opět vydařily. 

Lucie Otoupalová VIII.B        

                                                                                                                                                                                                    

 

 



Prožití Vánoc 

 

Nejdřív jsme ozdobili stromeček a potom jsme se dívali na pohádky, kterých bylo v televizi 

plno. Večer táta začal péct řízky, ke kterým mamka udělala kaši. Pak jsem já začala nosit plné 

talíře na stůl a za chvíli jsme všichni seděli u štědrovečerní večeře. Mamka nám ještě dala pod 

talíře šupiny kaprů a už se jedlo. Když jsme dojedli, šli jsme se s bráchou projít ven potom 

jsme se vrátili a hned jsme rozbalovali dárky, které se nám moc líbily. 

                                                                                                                          Doležalová Kateřina VI.A 

 

 

Letos jsme slavili Vánoce v Norsku. Měli jsme bílý umělý stromeček, který jsem zdobila 

s mojí sestrou a s rodiči. Na štědrý den tatínek začal připravovat štědrovečerní večeři, 

bramborový salát a lososa. Se sestrou tatínkovi vždy pomáháme připravit salát. Po 

štědrovečerní večeři jsme se šli s tatínkem projít ven. Po návratu už pod stromečkem leželo 

spoustu dárků, které jsme si celý večer užívali. Vánoce v Norsku jsem si moc užila. 

Liliana Honsová VI.A 

 

 

Štědrý den slavíme u nás doma. K večeři máme čtyři chody: plněné žampiony, houbového 

kubu, rybí polévku a steak z tuňáka s opékaným bramborem.  Po večeři se všichni sejdeme u 

stromečku a rozbalujeme dárky. Když si rozbalíme dárky tak se díváme na pohádky v televizi. 

Druhý den ráno jedeme navštívit naše příbuzné, u babičky a dědy máme oběd. Dva dny po 

Vánocích jedeme za tetou a strýcem do Chlebova, tam se zdržíme skoro až do večera. 

Kristýna Bontea VI.A 

 

Tyto svátky obvykle trávíme s prarodiči. Tento rok jsme byli na Moravě, kde s námi byli i teta 

strýc a můj bratranec. Společně s nimi jsme prožili velmi příjemný Štědrý večer. 25. prosinec 

jsme se celý den rozvalovali u televize a dívali se na pohádky. 26. prosince jsme navštívili 

babiččinu sestru a naše malé bratránky. Tento den byl opravdu super! Večer jsme se vrátili 

zpět k babičce a šli jsme všichni unaveni spát. 

Marie Havrlantová,VIII.B 

 



Naše Vánoce 

 Naše Vánoce každoročně začínají tím, že jdeme na hřbitov, kde se setkáme celá 

rodina. Poté většinou navštívíme příbuzné, ale tento rok to bylo jinak. Jelikož nebydlím 

v Soběslavi a šli jsme domů pěšky po návratu jsem byla opravdu unavená. Ale byly Vánoce, 

spát jsem nemohla.           

 Těch pár hodin do štědrovečerní večeře jsem s nudou přežila, ale když přišli babička 

s dědou, kteří letos trávili Vánoce s námi, vyskočila jsem a byla jsem ráda ,že už jsou tu. 

 Po páté hodině jsme začali servírovat večeři. To u nás není zvykem , ale protože máme 

nový přírůstek do rodiny, nestihli bychom si rozbalit ani dárky, takže jsme večeřeli dříve. 

 Každoročně smažíme dva druhy řízků, protože já a sestra nejíme kapra ani rybí 

polévku. Letos byly i dva druhy salátu, bramborový a celerový (nešly od sebe ani rozeznat 

).Naštěstí nikdo kost nespolkl, a tak jsme se po jídle přesunuli do horního patra a čekali na 

Ježíška. Když jsme slyšeli zvonek, se sestrou jsme se  rozběhly dolů a ve dveřích se zastavily 

s obdivným:,,Jéé!“          

 Když nás rodiče došli, vrhly jsme se na dárky. Ochotně jsme všem dělaly hromádky a 

když už žádné dárky pod stromečkem nebyly, všichni začali rozbalovat. Oblečení, oblečení, 

a pak už konečně tvrdý dárek. Rozbalila jsem malinký dáreček ve tvaru krabičky, kde byla 

zebrovaná kostička. Otevřela jsem ji. Byli tam náušnice. Moc se mi líbily, a tak jsem si je 

ihned dala do uší. Dále jsem měla velkou radost ze stolní hry Monopoly empire. Druhý den 

jsme si jí hned zahrály.          

 Večer jsem si říkala: ,,Zítra vyzkouším tenhle dárek a pak ještě tenhle a támhleten….“ 

Kateřina Vácová VII.B 

 

 

Zážitek z Vánoc 

Každý rok mi Vánoce připadají stejné. Ráno k příbuzným, odpoledne k babičce, potom na 

procházku, večeře, nakonec rozdávání dárků u stromečku. Ale tento rok se vše změnilo, 

protože se nám stala vtipná, ale i trochu strašidelná příhoda. 

Večer rozsvítíme stromeček a díváme se na televizi. Najednou se ozve zvuk praskání a je tma. 

Taťka se vypravil na kontrolu pojistek. Podařilo se mu je zpátky nahodit. Prožili jsme 

poklidný večer i s rozsvíceným stromečkem. 

 

Pavla Dřevová VII. A 

 

 

  



Štědrý den 

Štědrý den jsme slavili 24. prosince. Večeřet jsme začali v 17. hodin. K večeři jsme jedli 

kapra s bramborovým salátem. Když jsme dovečeřeli, zazpívali jsme si koledy. Zazvonil 

zvoneček, a tak jsme šli ke stromečku rozbalovat dárky. Po rozbalení dárků jsme si všichni 

povídali a prohlíželi si věci, které nám Ježíšek nadělil. Pak jsme šli za babičkou a dědou, kteří 

bydlí v přízemí rodinného domu. Poté přijela teta, strejda, sestřenice a ještě praděda. Chvíli 

jsme si povídali a pak rozbalovali dárky. Ze všech dárků mám velkou radost. 

Johana 

Dvořáková 

VII.B 

 

 

 

  



Šikovné ruce – tučňák z láhve 

 

Potřeby: lahvička od Müllermilku  

vatové kuličky 

černá akrylová barva 

                        lepící pistole  

černá a žlutá čtvrtka 

vyřazené dětské ponožky 

nůžky 

gumička 

                       pohyblivá očka 

 

Postup: Lahvičky ze dvou třetin natřeme černou akrylovou barvou, bříško necháme bílé. Na 

černo natřeme i vatové kuličky - hlavy. Zobáček a chodidla vystřihneme ze žluté čtvrtky a 

křidýlka z černé. Ponožku nastříháme na tři části. První část použijeme na čepici a druhou na 

šálu. Vystřižená křídla přilepíme na dvou místech u krku, přilepíme i chodidla. Šálu 

jednoduše navlékneme na hrdlo lahvičky a výrobek je hotov. 

  

 

 

 

 

 Pavla Dřevová VII.A 
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