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Aktuality 

Pěvecký sbor Skřivánek 

Pěvecký sbor Skřivánek vystoupí v adventním čase s 

pásmem tematických písní. 

• pondělí 19.12.2022 v 16 hodin v Mikádu, na 

malé scéně humpoleckého kina. 

Těšíme se, 

Marie Hovorková a Veronika Jiráková 

Prodej perníčků 

Od 12. prosince do 16. prosince, velká přestávka 

- jeden balíček – 15 Kč 
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Stalo se … 

Čertoviny 

 V pátek 2. prosince proběhly na naší škole 

Čertoviny. Deváťáci se převlékli do kostýmů 

Mikuláše, andělů a čertů. Hříšníky chtěly rohaté 

bytosti odnést do svého peklíčka, někdy se to téměř 

podařilo, ale většinou Mikuláš chválil a naděloval 

malé sladkosti. Třídy si připravily písničky či 

básničky, které nadpřirozeným bytostem předvedly. 

Ačkoliv čerti byli letos opravdu strašidelní, naši 

prvňáčci byli stateční a nebáli se. 

Děkujeme deváťákům za povedenou akci. 
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Z prvního stupně … 

Výlet školní družiny 

V pátek 18. listopadu jsme šli se školní družinou na 
výlet. Již v 8:30 h nás čekali na Hasičské stanici. Ujal 
se nás pan M. Řeháček. Zajímavě dětem prezentoval 
hasičskou techniku. Děti si mohly prohlédnout 
zásahové vozy, jejich vybavení. Také si zkusily 
posadit se do vozu a vyzkoušet hasičskou helmu. 
Rovněž v záchranném člunu se všem líbilo. 
Prohlídka skončila za zvuku sirén a ukázkou 
rychlého sestupu hasiče po tyči na záchrannou akci. 
Děti byly velice spokojeny. 
Potom jsme se vydali na Školní statek, kde měli Den 
otevřených dveří. Ujali se nás studenti Zemědělské 
akademie a prováděli po areálu. Děti byly nadšeny z 
ukázky výcviku psů. Samy byly zapojeny – psovodi 
je se svými psy hledali. Děti dávaly pejskům 
pamlsky za splnění povelů. 
Zajímavá byla i ukázka na modelu psů, jak 
poskytnout 1. pomoc. 
Dále jsme pokračovali do konírny a shlédli práci 
kováře, který měnil koni podkovy. Poté jsme se 
podívali do kravína a teletníku. Při odchodu se celá 
skupina zvážila na venkovní váze (480 kg). 
I když nám během dne pršelo, výlet jsme si užili a 
všichni odcházeli domů plni nových dojmů. 
 
        Ivana Bělovská, Bc. Ingrid Červená, ŠD Hálkova                                
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Vánoční výrobky přípravné třídy  
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Žáci psali … 
 

Večerní Praha 

(líčení) 

Procházím zimní Prahou, která je pokrytá bílou 

polevou a slyším zlaté cinkající zvonečky na starých 

kostelích. Ptáčci cupitají po bosých nožičkách na 

sněhu. Moje studená kůže prožívá husinu, mám 

zmrzlé uši a klepou se mi ruce.  

Pomalu se rozsvěcejí všechna světýlka na 

stromečcích a lampách. Kačenky se kolébají na 

zamrzlých rybnících a rybičky se drží u bahnitého 

dna.  

Večerní vánoční atmosféra v sobě skrývá něco 

mystického a krásného. 

Jakub Získal, VIII.B 

 

 

 



- 6 - 
 

Mrazivé zimní ráno 

(líčení) 

Je studené zimní ráno, okolo půl páté. Pohlédnu 

z okna a vidím, jak velký zelený stromeček ještě svítí. 

Stejně jako vánoční dekorace, která visí na pouličních 

lampách a v oknech bytových domů. 

Venku je ukrutná zima, proto se teple oblékám, 

abych neumrzl. Cestou do školy začíná pomalinku 

zhasínat vánoční výzdoba a tma dává přednost 

světlu. Na kamenném chodníku se blýská ještě 

neušlapaný sníh a na louce je vidět pěkně ozdobený 

sněhulák.  

Než dojdu do budovy, na které se tyčí název 

základní škola, začne sněžit a vločky tancují svůj 

vánoční valčík.  

Vít Buňata, VIII.C 
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Zimní příroda (česky) 

Příroda se mi nejvíce líbí v zimě. Večer je nejhezčí 

doba. V tu chvíli slunce zapadá a velmi hezky 

osvětluje bílý sníh. Navíc večer není taková zima. 

Zimní období je jiné v České republice než na 

Ukrajině. Na Ukrajině jsem velmi milovala zimu 

kvůli různým svátkům, veselým hrám a tradicím. 

Největší krása je v zimním lese. Na vánočních 

stromcích se jako krystalky třpytí sníh, zajíci se 

schovávají svým nepřátelům. Jezera jsou pokryta 

ledem, na kterém bruslí lidé. Zimní atmosféra je moje 

oblíbená! 

Kseniia Rusnak, VIII.B 
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Зимня природа (ukrajinsky) 

Природа взимку мені подобається більше всього. 

Ввечері є найкраща пора. В цей час сонце сідає і 

дуже гарно підсвічує білей сніг. А ще, як я думаю, 

ввчері не так холодно. Зимовий час в Чехії 

відрізняєтся від України. Зазвичай в Україні я 

дуже любила зиму через різні свята, веселі ігри та 

традиції. Особливо гарно в зимовому лісі. 

Ялинки, на яких мов кристалики вивлискує сніг, 

бігають білі зайчики і ховаються від сильніших 

ворогів. Озера вкриті льодом і на них катаються 

люди. Зимова атмосфера моя улюблена! 

(překlad Oleksandra Smirkina, VIII.B)  
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Rozhovor s panem učitelem 

Michalem Šimkem 

1. Jak dlouho učíte na této škole? 

Letos 7. listopadu to byly už 4 roky, nějak ten čas docela 

letí... . 

 

2. Chtěl jste se stát už od mala učitelem? 

Určitě ne, dětských přání byla spousta, nicméně poté 

nastoupil náznak rozumu a během vysokoškolského studia 

geografie, klimatologie, hydrologie a letecké meteorologie 

se to tak nějak podařilo skloubit i se studiem učitelství 

zeměpisu a bylo to… . A už 23 let jsem u této profese 

vydržel. 

 

3. Proč jste si vybral obor přírodopis a zeměpis? 

To už jsem naznačil v odpovědi výše, na doplnění, vždycky 

mě lákala vůně dálek a k tomu má zeměpis opravdu blízko 

a mě bavila fyzická geografie, jejíž nedílnou součástí je 

živá i neživá příroda. 

 

4. Jak jste se stal hodnotitelem DofE? 

Kdysi dávno (kolem roku 2006) jsem se k tomu tak nějak 

přes kamarády dostal, protože mě bavilo dobrodružství; 
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tehdy se ještě u nás program jmenoval Eddie a dost se 

vyráželo na z dnešního pohledu „šílené výpravy“ – do hor 

Ukrajiny a Rumunska, pouští Izraele, na Balkán… . Zažili 

jsme toho s tehdejšími studenty, kteří se zapojili opravdu 

hodně. 

 

5. Změnil byste něco na této škole? Pokud ano, co 

by to bylo? 

Zcela upřímně, školu si jako takovou fakt užívám, pouze 

bych (děkuji předem pane řediteli      ) nechal instalovat 

kávovar do mé milované školní dílny, to bych se pak mohl   

s výrobou náležitě rozjet… . 

 

6. Kde byste chtěl pracovat, kdyby to nebylo 

školství? 

Mám rád vůni dřeva. Takže bych se asi vyučil leteckým 

truhlářem a opravoval historická dřevěná letadla z 

třicátých let minulého století. To by mě fakt bavilo. 

 

7. Věnujete se nějakému koníčku? 

Létání mě provázelo už v podstatě od narození, takže 

letadla, jejich fotografování, letecká žurnalistika. Od roku 

2004 jsem sám aktivně poletoval, byť nyní mám již druhý 

rok pauzu, párkrát letadlo zkusil i na kusu textilu opustit, 



- 11 - 
 

letecké modelářství a posledních 6 let je největší koníček 

moje dcera Verunka. 

 

8. Bavila Vás škola, když jste byl student? 

Ale docela jo, hlavně studium na vysoké škole bylo fajn, 

tam byla spousta zajímavých lidí, kteří nám přednášeli. 

A taky mě bavila na střední škole jako adrenalinový sport 

němčina s ředitelem, starým pánem, který nás často pro 

naše dobro a blaho výchovně mydlil učebnicí němčiny po 

hlavě, zleva, zprava, shora… . Ale přežili jsme a učebnice 

také. Člověk na zásadní otázku, „Chceš bekhend nebo 

forehand?“, jen stihl pokrčit rameny a přišla úderná 

smeč… . To byly roky... . On pan ředitel tehdy podobným 

způsobem „vychovával“ i rozhodčího na nedělních 

fotbalových zápasech, pokud špatně pískal, ovšem jako 

domlouvací prostředek v tomto případě používal deštník. 

 

9. Jak jste se učil? 

No, snad obstojně, na základce byla vysvědčení poněkud 

monotematická až nudně fádní, až na střední jsem to občas 

zpestřil nějakým „vícebodovým“ hodnocením a na vysoké 

škole si dokonce jednu zkoušku i zopakoval, protože jako 

intenzivní zážitek stála opravdu za to     . 
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10. Ve škole by se měla dodržovat určitá pravidla, 

dodržujete pravidla rád nebo nerad? 

Létání mě naučilo pravidla dodržovat, neboť je to činnost, 

kde se fyzikální zákony obejít nedají a kdo to někdy zkusil, 

tak většinou už není mezi námi. Takže s dodržováním 

pravidel problém nemám. 

 

11. Kdybyste měl jedno přání, které se Vám splní, 

jaké by to bylo? 

To je jednoduché – být co nejdéle zdravý a užívat si potom 

v plné síle důchodu, abych mohl řádit s potenciálními 

vnoučaty. 

 

12. Jaké jídlo máte nejraději? Chutná Vám i jiná 

(cizí) kuchyně? 

Jasně, hlavně asijská, řádně pikantní s rýží v jakýchkoliv 

podobách. 

 

13. Máte oblíbený televizní pořad (film, seriál 

atd.)? 

Nejsem příznivcem sledování televize, nicméně dobře 

usínám u kreslených pohádek, které sleduje dcerka… . 

Ovšem velmi často mě výchovný šťouchanec upozorňuje, 

že pohádky prožívám příliš nahlas     . 
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14. Jaké tradice dodržujete o Vánocích? 

Dělat radost svojí malé dcerce Verunce a užívat si její 

úsměvy a rozzářené oči. 

 

15. Jaký nejhezčí a nejhorší zážitek máte za 

poslední dobu? 

Ten nejhezčí je, když se ráno vzbudím, protáhnu, nic mě 

nebolí, byť občas někde lupne a kupodivu tělesná schránka 

funguje i mozek naznačuje náběh do provozního režimu…  

A ty nejhorší? Darebáci na silnicích, co si myslí, že jsou 

králi všeho a nutí mě v milisekundách prověřit reakci a 

fungování ABS v zájmu mého bezbolestného přežití jejich 

řidičského umění. Vzhledem k nájezdu kilometrů si je 

bohužel „užívám“ docela často. 

 

 

 

 

 

Děkujeme za rozhovor. 

Beáta Havlová, Klára Hartmanová 
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                     Vtipy 

Letos žádné Vánoce nebudou. Řekl jsem Ježíškovi, že 

jsi byl celý rok hodný. Umřel smíchy. 

                      
Jak se říká starému sněhulákovi? Louže 

 

Pepíček se ptá tatínka: Tatínku, ten počítač nám 
opravdu přinesl Ježíšek?" 
,, Ano proč se ptáš? " 
,,Protože před našimi dveřmi stojí nějaký pán a chce 
třetí splátku!" 
 
V jesličkách leží děťátko. Vedle něho stojí Josef a 
Marie. Vejdou páni: Kašpar, Melichar a Baltazar. 
Vejde Kašpar a práskne se o železo nad dveřmi. 
Baltazar zakřičí: „Ježíši Kriste!“ 
Marie se obrátila na Josefa a vyčítala mu: „No vidíš! 
To je aspoň hezké jméno – Ježíš Kristus! A ty pořád 
Hugo Hugo!“ 
 
Malý Pepíček píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, celý rok 
jsem měl samé jedničky... Ne. To nemůžu napsat.“ 
A tak píše: „Milý Ježíšku, jelikož jsem byl celý rok 
hodný... Ne, to taky nemůžu napsat.“ 
Najednou ho něco napadne. Vyběhne z domu, 
vběhne do nedalekého kostela, tam vezme sochu 
Panny Marie, dá si ji do podpaží a běží s ní domů. 
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Tam si sedne ke stolu a píše: „Milý Ježíšku, jestli 
chceš ještě někdy vidět svoji maminku...“ 
 
Jsou Vánoce a Pepíček říká mamince:,,Maminko, 
stromeček hoří !" 
Maminka: ,,Pepíčku stromeček svítí." 
Pepíček: ,,Maminko záclony svítí ! 
Blondýny jdou do lesa pro vánoční stromeček. Jsou 
tam hodinu, dvě a jedna říká tý druhý už jsi nějakej 
našla ne a ty já taky ne tak to budeme muset vzít 
nějakej neozdobenej. 
 
 
Půjčil jsem si milion, měl jsem dárků kamion. 
Neplatil jsem splátky, vzali si ho zpátky. Sebrali mi 
stromeček, dokonce i domeček. Sob mi zemřel hlady, 
už si nevím rady. Teď mám v lese pelíšek, kašlu na 
vás Ježíšek. :)  
 
Maminka řekne Pepíčkovi: "Pepíčku, zapal 
stromeček!" "A mami, svíčky taky?" 
 
"Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?" ptá se v práci 
pan Urbánek. "Manželka chce, abych jí pomohl s 
vánočním úklidem." 
"Z takového důvodu vám přece nebudu dávat 
volno!" rezolutně to odmítne ředitel. 
"Děkuji," oddechne si zaměstnanec. "Věděl jsem, že 
je na vás spolehnutí. 
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                                   KŘÍŽOVKA 

         

         

         

         

         

         

         

        

 

1 –  vánoční……..(když něco chceš tak si to co) 
2 –  na Vánoce se cukroví…. 
3 – co se na Vánoce odpaluje 
4 – čert, Mikuláš…. 
5 – vanilkový…….(druh cukroví) 
6 – horký nápoj  
7 – co dostáváš / dáváš na Vánoce 
8 – pokrm podle klučičího jména 

 

Berenika Brzoňová 
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         Umělci školy 
 

 
David Kratochvíl, VIII.D 
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V příštím čísle najdete: 

 

o Aktuality 

o Odchovanci školy  

o Rozhovor s … 

o Vtipy  

o Žáci psali...  

o Umělci školy  

 

 

… a mnoho dalšího! 

 

 

Redaktoři časopisu: Klára Hartmanová, Beáta 

Havlová, Štěpán Šimůnek, Berenika Brzoňová a 

Khaw Asha Yunpei 


