
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Zprávy z naší školy … číslo 1-2  prosinec  2016 

Krystína Marešová- 7.tř. 
Jak se na nejkrásnější svátky v roce chystáte? Jak dlouho před 24. prosincem?  
Co se týče dárků nebo stromečku a vánočních ozdob, připravujeme se zhruba týden před Vánoci. 
Dodržujete tradice? Jaké?  
Ano, na vánoční večeři máme vždy kapra a pod talířem leží šupinka. 
Co děláte po štědrovečerní večeři a rozbalení dárků?  
Jdeme za sousedy nebo oni za námi, radujeme se z dárků které jsme dostali.  
Co si přeješ pod stromeček?  
Nejvíc psa, kterého asi nedostanu, jinak zatím moc nevím.  
Jak trávíte další sváteční dny?  
Jezdíme za příbuznými. 
 
Adriana Glosová- 7. tř. 
Jak se na nejkrásnější svátky v roce chystáte? Jak dlouho před 24. prosincem? 
Připravujeme se asi týden před, v rámci týdne zdobíme stromeček a sháníme poslední věci, které by 
na Vánoce neměly chybět. Pokrač. str 2 
 
Asi nijak zvlášť, ale na stole nechybí kapr nebo i řízky. 
Co děláte po štědrovečerní večeři a rozbalení dárků?  



 

Dodržujete tradice? Jaké? 
Asi nijak zvlášť, ale na stole nechybí kapr nebo i řízky. 
Co děláte po štědrovečerní večeři a rozbalení dárků?  
Povídáme si a koukáme na nějakou vánoční pohádku.  
Co si přeješ pod stromeček? 
Ještě ani moc nevím.  
Jak trávíte další sváteční dny?  
Jedeme na chatu za babičkou. 
 
Maruška Moučková- 5. B 
Jak se na nejkrásnější svátky v roce chystáte? Jak dlouho před 24. prosincem? 
Tak, připravujeme se na Vánoce a i na Silvestr tak nějak normálně, sepisujeme seznam dárků, které bychom pod 
stromečkem chtěli najít a přípravy  začínají tak týden před Vánoci. 
Dodržujete tradice? Jaké? 
Jako většina zdobíme stromeček a na stole nechybí kapr nebo rybí polévka. 
Co děláte po štědrovečerní večeři a rozbalení dárků? 
Díváme se na nějakou Vánoční pohádku. 
Co si přeješ pod stromeček? 
Knihu Tři Bratři. 
 
Natálka Mauxová- 5. B 
Jak se na nejkrásnější svátky v roce chystáte? Jak dlouho před 24. 
prosincem?  
Doma převládají vánoční koledy a stromek zdobíme den před Vánoci. 
Dodržujete Tradice? Jaké?  
Zpíváme koledy. 
Co děláte po štědrovečerní večeři a rozbalení dárků? 
Díváme se  na pohádku a radujeme se z dárků. 
Co si přeješ pod stromeček? 
Ještě moc nevím, asi nějaké stolní hry. 
 
Michal Backert- 7 tř. 
Jak se připravujete na nejkrásnější svátky v roce? Jak dlouho před 24. prosincem?  
Ani ne nějak zvlášť, zdobíme stromeček a pečeme cukroví, to vše zhruba tak šest nebo sedm dní před Vánoci. 
Dodržujete tradice? Jaké? 
Moc ne, jen zdobíme stromeček a k večeři máme bramborový salát, řízky a rybu. 
Co děláte po štědrovečerní večeři a rozbalení dárků?  
Radujeme se z dárků. 
Co si přeješ pod stromeček?  
Upřímně je mi to jedno, mám všechno co potřebuji a co chci.  
 
Paní učitelka Lucie Dovolilová  
Jak se připravujete na nejkrásnější svátky v roce? Jak dlouho před 24. prosincem?  
Na Vánoce se chystám určitě tak měsíc dopředu, tedy v době kdy začíná advent 
tím, že si vyzdobím dům a děti pomalu píší dopis Ježíškovi.  
Dodržujete tradice? Jaké?  
Tradice dodržujeme a je jich hodně. Patří k tomu vyzdobení domu, štědrovečerní večeře a musí nás být sudý počet u 
stolu a na štědrý den krájíme jablka a zapalujeme svíčky. 
Co děláte po štědrovečerní večeři?  
Většinou jsme potom v obývacím pokoji, radujeme se z dárků a těšíme se na novou pohádku. 
Co si přejete pod stromeček?  
Já už nepotřebuji žádné hmotné dárky, takže určitě to, abychom se všichni příští rok zase sešli ve zdraví a abychom 
byli všichni šťastní. Ale kdybych si měla vybrat nějaký hmotný dárek, tak to bude možná nějaký šperk. 
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Zazpíváme na charitativní akci  

Rozsviťme Ústí nad Labem, takový je název akce, která je organizována na pomoc těžce postiženým dětem 

v rámci Vánočních trhů na Lidickém náměstí 21. prosince mezi 16. až 18. hodinou. Vybrané prostředky 

budou v plné výši předány konkrétním dětem. Naši školu budou reprezentovat žáci čtvrtých a pátých tříd, 

pomohou i někteří šesťáci a osmáci. Spojením těchto tříd vytvoříme velké pěvecké seskupení, které zazpívá 

jako druhé v pořadí účinkujících šest vánočních koled. Celý program předvánočního odpoledne najdete na 

http://www.uprimnesrdce.cz/. A další nabídky se na nás jen hrnou...V pondělí 12.prosince jsme žádáni na 

předvánoční setkání MŠ Vyhlídka (15.30) . Dalším vystoupením se předvedeme na Vánočním těšení, které 

každoročně pořádá naše škola. Už nyní se pilně připravujeme na 15. prosince, se začátkem počítáme kolem 

16. hodiny. Budeme rádi, když si také s námi přijdete zazpívat. R. Bitala  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z pera našich spolužáků: můj  

 

                                    Mini horse 

Chlapci a děvčata, páni učitelé a paní učitelky, dnes jsem si pro vás připravila malý článek o mini koních.  
Pokud se řeknou mini koně, opravdu se nemyslí poníci, kteří bývají v zoo, mezi tím je velký rozdíl! Na 
normálním poníkovi se dají vozit malé děti, někdy se na nich může i závodně jezdit, zato na samostatném 
plemenu Mini horse nebývá zvykem ježdění, ale skákání nebo výstavy a vozatajství. Koníci jsou také lehčí 
co se týče starosti o ně a výdajů -pokud jich ovšem nemáte dvacet pět a nejezdíte s nimi po Česku a 
Německu na závody a výstavy.  
Nejspíš vám došlo, že když o něčem takovém píši, zřejmě s tím budu mít zkušenosti. Zhruba na začátku 
září jsem začala chodit na statek s mini koňmi, velkými koňmi, ovcemi, kozami, velbloudem, lamou, 
krávami a nejrůznější drůbeží. Jen podle výpisu zvířat se dá poznat, že je tam hodně živo. 
 Moje práce tedy není jen projít se s koňmi a zaskákat si. Mojí prací je vše co se týče zvířat. Většinou si 
jako první i s kamarádkou, která tam také dochází, vezmeme dva koníky a projdeme se s nimi do lesa nebo 
na louky. Pokud je potřeba, potrénujeme skákání nebo vozatajství. Potom se postaráme o drůbež. Dáme 
jim vodu, umyjeme krmítka a dáme krmení. Následuje obcházení výběhů, občasné kontrolování a 
rozdávání pamlsků. Jelikož už mrzne, výběhy jsou velké a koní je taky mnoho, přijde na řadu zasloužený 
odpočinek-nejlépe s čokoládou a teplým čajem v maringotce, která slouží jako zdroj tepla, kuchyňka a 
ochrana před deštěm (který je, mimochodem, v lese s koňmi dost nepříjemný.). Když je odpočinuto a 
vypito, jdeme pro další dva koně, které vezmeme zase na procházku, popř. trénujeme. Hodiny v tuto dobu 
už většinou ukazují na třetíčtvrtou hodinu odpolední když předpokládám, že jsme na statek dorazili 
v poledních hodinách. Potom už zbývá hodina a kousek na nakrmení koní, velblouda, lamy a ovcí 
s kozami. Před odjezdem se slepice zavřou do kurníku (většinou nechtějí, takže se člověk pěkně zapotí a 
občas i spadne můj, případ samozřejmě), husy se naženou do ohrádky a ovce s kozami do menších 
výběhů. Zkontrolují se všechna světla, ohrady a může se vyrážet. Když konečně skoro po čtyřech dojdu 
domů, pravidelně hladová a špinavá, padnu na postel a sotva se donutím umýt.  
Sice to nevypadá, ale jak jezdectví tak práce s malými koňmi na statku je dost náročná. O to víc když 
musíte nakrmit velblouda který na vás plive. Přesto to tam mám ráda stejně tak jako všechny malé 
obyvatele statku. Kromě velblouda, toho možná jen trošičku.    Kateřina Badeová 7.tř. 
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Také v letošním školním roce 
u nás pracuje školní 
parlament,předsedou byl zvolen: 
Dominik Backert 
a místopředsedou: Michal Salava. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
                             
 
 
 

 

Jsme na školním webu! Máme 
také e-mailovou adresu!! 
Pokud máte náměty pro naši práci, 
připomínky nebo cokoli dalšího, 
napište nám! 

Pozor. Pozor. pozor! 

Připomínáme, že za pár dní uzavřeme náš avizovaný projekt.        

Před časem jsme vyhlásili takzvanou domácí výtvarnou soutěž, jejíž tématem má být zima a vše 
co s ní souvisí.   

Takže na obrázcích mohou být ztvárněny kupříkladu zimní radovánky, krajina, svátky a podobně. 
Záleží na každém z vás. Podmínkou je, aby vaše dílka byla na čtvrtkách formátu A4, malba i 
kresba musí být vyvedena barevně. Na jejich druhé straně je důležitá jmenovka ( tedy podpis) a 
nezapomeňte připsat do které třídy chodíte a kolik vám je let.  

Vaši práci je nutné odevzdat třídním učitelům nejpozději do 9. prosince. Tak kluci a holky, 
nezapomeňte, bylo by škoda nepochlubit se ostatním vašimi výtvarnými vlohami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” „Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.” 
„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ „Mami, 
záclony už taky svítí!“ 
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” Za chvíli přijde 
Pepíček a povídá: „A svíčky taky?” 

naše vtipy 
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Rozhovor s vedoucí školní jídelny.  
 

Jak se jmenujete? - Jaroslava Hlavová 

Jak dlouho tu pracujete? - Od roku 1993 

 

Co se vám nelíbí na chování žáku? - Na chování dětí se mi nelíbí, že jste hluční. Některé děti se chovají 

velmi nevhodně a myslím, že by se měly v klidu najíst. 

 

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? - Já jím všechno a myslím si, že každé jídlo co je správně upraveno, je 

dobré. 

 

Když jste byla dítětem chodila jste do školní jídelny a vařili tam dobře? - Ano chodila a na tu dobu se vařilo 

také dobře ale vařilo se trochu jinak než dneska. 

 

Kdybyste se musela vrátit zpátky v čase v jakém roce byste chtěla být kuchařkou? - Já si myslím, že každá 

doba má svoje, ale teď jsem ráda že jsem kuchařkou. 

 

Vrátila byste se zpět na základní školu? - No to rozhodně. 

 

Jakou kuchyni byste ráda ochutnala? - Já ráda ochutnávám cizí kuchyně, ale zde si nemůžeme dovolit je 

vařit. 

 

Jaká kuchyně je vaše nejoblíbenější, zdali česká nebo i jiná? - Na české kuchyni jsem vyrůstala, takže ta je 

má nejoblíbenější, ale nepohrdnu žádnou kuchyní.  
 
 
 
 

Pochutnejte si na tradičním cukroví: vosí hnízda 
 

Ingredience 

     náplň                                       těsto  

žloutek  1ks                                     mléko  1 lžíce 

cukr moučka  6dkg                        dětské píškoty  1 

balíček 

máslo  5dkg                                     rum  1 lžíce 

     podle chuti    rum                            kakao  3 lžíce 
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Postup přípravy 

Z velkého balíčku piškotů (240 g) dáme stranou 40 piškotů, zbytek rozdrobíme 

na piškotovou moučku, ta může být klidně hrubší, jak má kdo rád. K 

rozdrobeným piškotům přidáme moučkový cukr, máslo, kakao (množství podle 

toho, jak chceme mít hnízda tmavá), rum a mléko. Smícháme na těsto.  

V jiné misce smícháme dohromady na náplň moučkový cukr, máslo, žloutek a 

rum (podle chuti) a vyšleháme náplň. Neměla by být moc řídká, protože pak by z 

hnízd mohla vytékat ven, ale zase ne moc hustá, aby se hnízda dala dobře plnit.  

Formu na vosí hnízda vymažeme rozpuštěným máslem a vysypeme cukrem 

krystal, poté naplníme těstem, které tam 

pořádně namačkáme. Doprostřed uděláme dírku 

(buď prstem nebo druhým koncem vařečky). 

Poté vyklepneme těsto z formičky. Vytvořenou 

dírku naplníme náplní, přiložíme piškot a vosí 

hnízdo je hotové. Stejně pokračujeme dále, 

dokud nám nedojde těsto.  

 
 

Advent  

(z lat. Adven-tus = příchod) je období čtyř neděl před 
vánočními svátky. Je to doba příprav na Vánoce, doba 
rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla také doba postní, 
kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. V západní 
tradici je advent také dobou zklidnění. 
 S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i 
moderních tradic. Kromě adventních věnců se vily i prosté 
věnce bez svící z různých rostlin, které měly symbolický 
význam. Většinou měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. V dnešní době se věnec svojí podobou 
vzdálil od pů-vodní podoby, stále má ale vyjadřovat zastavení, radost a očekávání.  
Na svátek sv. Barbory, tzn. 4. prosinec, se vžila tradice řezání „barborek", tj. větviček jakýchkoli stromů a keřů, které 
mohou do Vánoc rozkvést. „Barborka", která rozkvetla o Vánocích, přinášela do domu štěstí a děvčatům na vdávání 
předpovídala svatbu.  
V předvečer svátku sv. Mikuláše podle tradice obchází tento světec ve společnosti anděla a čerta rodiny s dětmi, děti 
jsou tázány, zda jsou hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. Hodné děti dostávají sladkosti, v 
poslední době stále častěji i věcné dárky, zlobivé děti pouze uhlí, brambory a jiné produkty, které symbolizují původ 
dá-ku „od čerta".  
 V době adventu si lidé rádi zdobí svoje domovy jmelím, to má podle tradice přinášet štěstí a požehnání do domu. 
Políbení pod větvičkou jmelí má zajistit vzájemnou lásku až do příštích Vánoc. 
Od roku 1986 se v předvánoční době zapaluje v Betlémské jeskyni plamínek, který je pak skauty a dobrovolníky 
rozšiřován do světa jako Betlémské světlo. 
Od konce listopadu se všichni připravujeme na Vánoce. Vyzdobíme své domovy, nakoupíme dárky a netrpělivě 
očekáváme Vánoce. Toto období se nazývá advent. 
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Okna okna okna 
 
tato slova jsme slýchali denně od poloviny srpna do konce října. Pro školu to znamenalo mnoho organizačních změn, 
přesunů dětí do  jiných  vyučovacích prostor, na 14 dní  i mimo školu, a také pak v rámci interních prostor.  Rozsáhlou 
investici financoval zřizovatel, ústecký magistrát. Náklady činily přes šest milionů korun.  Dnes už je vše za námi a  
někteří  žáci na druhém stupni také na netradiční začátek školního roku pomalu zapomněli. 
Každopádně máme v učebnách  pěkná moderní plastová okna s žaluziemi, kterými už neuniká teplo a dovnitř chlad a 
zima.  
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Sluchátka, která naše 
škola zakoupila, jsou 
výborným 
pomocníkem hlavně u 
dětí integrovaných. Při 
výuce se mohou lépe 
na svoji práci 
soustředit a neruší je 
okolí. Žáci si na ně 
zvykli natolik, že je 
sami vyžadují. Jako 
například na prvním 
stupni ve třídě 3.C . 
 

 

Zdolali noční Milešovku 
 
Tradičně v listopadu se někteří naši borci - „pochodníci“- vydávají na neméně tradiční akci, jakou je noční putování 
Českým středohořím, absolvují tedy výšlap na Milešovku. 
Akce je určena pro všechny milovníky pohybu v přírodě, turisty, kteří si chtějí užít nevšední zážitek. Letos připadla na 
pátek 4. listopadu a jednalo se již o 51. ročník, když start byl v Ústí nad Labem a cíl ve Rtyni nad Bílinou. 

Pořadatelem turistického pochodu byla 
jako vždy Katedra tělesné výchovy 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem, odbor Klubu českých 
turistů USK Slávie, TJ Chemička a TJ 
Lokomotiva Ústí nad Labem. Přibližně 
třicetikilometrový noční dálkový pochod 
z Ústí nad Labem na Milešovku je od 
roku 2002 pořádán také jako memoriál 
Hany Vocáskové, dlouholeté 
akademické pracovnice UJEP . 
„Na vrcholu Milešovky jsme potkali 
boxera Lukáše Konečného a jeho 
svěřenkyni Fabiánu Bytyqi . Krom dojmů 
jsme obdrželi diplom, odznak, horalku a 
čaj,“ komentoval stručně za všechny 
naše účastníky to, co se na trase dělo, 
učitel Petr Hauzner, který skupinu žáků 

vedl. Dodal, že nahoře, na kopci, mrzlo, ale jinak to prý šlo.Takže všem, kteří zdolali nejvyšší horu Českého 
středohoří, když její vrchol leží ve výšce 836,5 metrů nad mořem, gratulujeme! Milešovka je považována za 
největrnější horu Česka, bezvětří je tu jen osm dní v roce.  



 

Naši 
reprezentanti 
ve 
fotbalových 
soutěžích 
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                                                                                                                                                 Byli jsme  na Mostecku v uhelném dolu                                                                                                                  
                                                                                                      
 
 

 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
       

 
 
 
 

 
 
 
 

Tiráž: Časopis vydává ZŠ Ústí nad Labem 787/38, šéfredaktor-Dominik Backert (backertik@gmail.com) 

Desatero pro čtenáře časopisu 

 Časopis si vždy celý přečtu. 

 Účastním se soutěží v časopise. 

 Své postřehy a připomínky píšu na 
redakční e-mail. 

 Pokud najdu v časopise nějaké 
nesrovnalosti, oslovím redaktory, nebo 
napíšu 
na redakční e-mail. 

 Učím se češtinu, abych se mohl/a zapojit 
do práce redakční rady. 

 Nikdy se nikomu na fotografii v časopise 
nesměju, i kdyby byl snímek špatný. 

 Časopis neponičím (nepíšu do něj, 
netrhám ho). 

 Při soutěžích nikdy nepodvádím. 


