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Milé čtenářky, milí čtenáři,  

 
 v předvánočním čísle Školních novin zavzpomínáme na dobu 

listopadovou, během které proběhlo hned několik školních akcí a 
společně se naladíme na vánoční atmosféru. 

Úvodní část je zasvěcena již započatému adventu a příchodu 

Mikuláše, čerta a anděla do naší školy. Jelikož jsou Vánoce už téměř za 
dveřmi, ponoříme se trošičku do historie tohoto období. Připomeneme si 
některé tradiční vánoční zvyky a řekneme si něco málo o původu 

Betlémského světla a jeho významu.  
V další části novin nás čeká připomenutí si některých uplynulých 

akcí. Například den, kdy se žáci čtvrtých tříd dozvídali o nebezpečí 
číhajícím kolem nás.  

Mezi námi je i spousta žáků, kteří pomáhají zvířátkům v podobě 

sběru kaštanů a žaludů, který se konal začátkem podzimu. Do toho nás 
zasvětí paní učitelka Šonková. 

Veliký úspěch ve florbalu našich žákyň druhého stupně si 

připomeneme hned následovně. Pak už nás čekají jen šikovní výtvarníci 
a prvňáčci na bruslích.  

V závěru si užijeme zase trochu té zábavy a tím se s Vámi 
rozloučíme.  

Těm, kteří přispěli svými články do novin, mockrát děkujeme a 

Vám všem přejeme krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 
vykročení tou správnou nohou.  

             Těšíme se na Vás v roce 2019!   
 
Pouze pro potřeby škol 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pranostiky: 

Přijede-li Martin na bílém 

koni, metelice za metelicí se 

honí. 

 

Svatá Lucie noci upije, ale 

dne nepřidá. 

 

Když v prosinci mrzne a 

sněží, úrodný rok nato běží. 
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                   ADVENTNÍ ČAS 
 Advent pochází z latinského „adventus“, což znamená 

„příchod“. Během adventu se lidé připravují na vánoční svátky. 

Začíná čtyři týdny před Štědrým dnem (v rozmezí mezi 27. 

listopadem a 3. prosincem) a trvá do půlnoci 24. prosince. 

Každá z adventních nedělí měla své lidové označení (železná, 

bronzová, stříbrná, zlatá). Podoba dnešního adventu ve většině 

postrádá náboženský smysl. Je spjata především s tradicí 

mikulášské nadílky a rozsvěcováním vánočních stromů. 

 Symbolem tohoto adventního času je především věnec. Je zdoben čtyřmi svícemi a každá 

se zapaluje na jednu adventní neděli. Svíčky by správně měly mít fialovou barvu, protože je to 

podle církevních předpisů barva adventu. Výjimku představuje třetí svíce, která by měla být 

růžová. První svíce, kterou zapalujeme na adventním věnci, se nazývá svíce proroků, druhá 

reprezentuje lásku, třetí pastýřská svíce představuje radost a poslední, tedy čtvrtá svíce je 

andělská a má reprezentovat mír a pokoj v čase vánočním.  

 

ADVENTNÍ ZVYKY 

 Jsou spjaté se svátkem významných světců – sv. Barbory (4. 12.), sv. Mikuláše (6. 12.) a 

sv. Lucie (13. 12.) 

Rozkvetlá Barborka 
 

 Svatá Barbora, patronka všech dívek, které se v tento den tradičně 

vydávaly pro větvičky z třešňových stromů – barborky. Pokud barborka nejdéle 

do Štědrého večera rozkvetla, dívka mohla v příštím roce očekávat svatbu a 

krásného ženicha.  

 

 

Mikuláš 
 

 Byl to biskup, jehož nejoslavovanější vlastností byla štědrost. 

Zbožný a příkladný život Mikuláše způsobil, že ho lidé začali uctívat a 

prohlásili ho za svatého. Pro jeho štědrost ho milovaly také děti. 

Vystupoval jako jejich ochránce před nemocemi a neštěstím. 

V předvečer jeho svátku se již po mnoho generací těší na jeho štědré 

nadělování.  

 

Sv. Lucie 
 

 Svatá Lucie je uctívána jako patronka švadlen a kočích, český lid ji v minulosti považoval 

za ochránkyni proti čarodějnicím. Na 13. prosince, kdy Lucie slaví svůj svátek, se vztahuje 

mnoho pověr a lidových zvyků. Určitě všichni znáte pranostiku „Svatá Lucie noci upije a dne 

nepřidá“. Rčení o nejdelší noci vzniklo před změnou na gregoriánský kalendář. To zimní 

slunovrat vycházel na dobu okolo 13. prosince. Dnes je tomu však jinak a zima začíná 21. 

prosince.  

 
       Tereza Gondeková, Jana Čáslavská, Mgr. Lucie Hovorková 
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA U NÁS VE ŠKOLE 

 

 Žáci devátých tříd si pro letošní první 

stupeň připravili Mikulášskou nadílku 

s doprovodem nebeských andělů a 

pekelných čertů. Většina dětí se 

strachovala, že budou černým písmem 

zapsáni v „Listině hříšníků“, protože zlobí, 

zapomínají nebo vyrušují. Někteří při 

pohledu na rozzlobenou čertovskou bandu 

ani nepípli, jiní uronili i slzičku. Těm 

starším se zachtělo hrát si na hrdiny a 

tvářit se, že nemají z čertovské chásky 

strach, dokud je ale čerti nepopadli a 

neodnesli. Ovšem Mikuláš čerty mírnil a 

dětem za básničku, písničku, či slib odpustil. Nakonec všichni dostali královskou odměnu 

v podobě dárkového balíčku. Postupně Mikuláš obešel všechny třídy prvního stupně a také 

zavítal mezi žáky 2. stupně, kteří ač starší se těšili neméně jako jejich mladší spolužáci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Alenka Kopřivová 
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O HISTORICKÉM PŮVODU VÁNOC 
 

 V předkřesťanských dobách slavila většina tehdejších vyspělých kultur příchod zimního 

slunovratu - návratu životadárného slunce jako příslibu nového života a úrody pro nadcházející 

rok. S příchodem křesťanství se tento svátek změnil v oslavu narození Spasitele – Ježíše Krista, 

rovněž symbolu nového lepšího života. Vánoce byly uznány křesťanskou církví ve čtvrtém století 

našeho letopočtu a od té doby se staly nedílnou součástí kultury všech křesťanských národů. 

Zhruba od 16. století se Vánoce slaví přibližně tak, jak je známe i dnes. 

 

LEGENDA O NAROZENÍ JEŽÍŠKA 
 

 Malý Ježíšek se narodil podle biblického příběhu v městě 

Betlémě, kam se ze svého domova Nazaretu vydali jeho rodiče Marie 

a Josef. Usídlili se na noc v salaši nedaleko od městských bran, kde 

Marie Ježíška porodila. Namísto do kolébky ho uložila do jesliček. 

 Jako první se o narození Ježíše dozvěděli pastýři, kterým se 

zjevil anděl a zvěstoval jim, že se narodil Spasitel. Honem spěchali 

na cestu, aby se novému králi 

poklonili. Z východu se s cennými 

dary vydali tři mudrcové, kterým 

cestu ukazovala jasně zářící hvězda. 

Oni mudrcové byli Tři králové 

(Kašpar, Melichar a Baltazar), kteří 

ho obdarovali kadidlem, myrhou a  

         zlatem.  

 

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ … 
 

 Máte rádi Vánoce? My ano! Ta atmosféra, vůně domácího cukroví a napětí z očekávání 

Štědrého dne je pro mnohé z nás velice radostným okamžikem.  

 Štědrý den připadá na 24. prosince a s tímto dnem je spojena nejen večerní nadílka, ale i 

jiné vánoční symboly. 

 
STROM 

 

 Proč právě strom? A proč právě jehličnatý? Možná právě proto, že strom 

spojuje všechny tři části světa: svými kořeny zasahuje do země, pozemský 

svět symbolizuje kmen a korunou je spojen s oblohou.  Jako vánoční symbol 

se strom do Čech dostal v 19. století z Německa.  

 Vánoční stromky se původně věšely na strop špičkou dolů nebo se 

stavěly do dřevěného podstavce ve tvaru kříže a neodmyslitelně k němu 

patřily rozsvícené svíčky jako symbol věčného světla z Betléma.  

 
JMELÍ 

 

 Snítky zeleného či zlatého jmelí neodmyslitelně patří k Štědrému 

dni. Jmelí je vidličnatě větvený keřík rostoucí v korunách stromů, na nich 

parazituje. Jmelí jako symbol provází Vánoce velmi dlouho. Lidé v jeho 

kouzelnou moc věřili odpradávna. Zavěšené jmelí prý přináší do domu 

štěstí a lásku, chrání proti zlým duchům a čarodějnicím. 
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RYBA 

 

 Ryba, v naší zemi speciálně kapr, je nejdůležitější součástí 

Štědrovečerní hostiny. Na štědrovečerním stole se začala objevovat až někdy 

v 19. století, do té doby byla považována za jídlo postní.  

 

ZVON 

 

 Zvony dodnes slouží k ohlašování smutných událostí, ale ohlašují i příchod 

radosti a naděje. Proto patří mezi symboly Vánoc. Zvonečky jsou často 

používanou ozdobou na vánočním stromečku. Mají nám připomínat, že cennější 

než bohatství je lidská láska a soucit v našich srdcích. 

 

 
DÁRKY A NADĚLOVÁNÍ 

 

 Vánoční „nadělování dárků“ a příchod Ježíška neodmyslitelně patří k Štědrému dni. Dělá 

radost především dětem. Všichni víme, že u nás naděluje dárky Ježíšek, ale v jiných zemích je 

tomu jinak. 

 

 Santa Claus – USA, Irsko 

 Father Christmas – Velká Británie  

 Otec Pere Noël – Francie 

 Papa Noel – Španělsko 

 Weinachtsmann – Německo, Rakousko 

 Děda Mráz – Rusko, Ukrajina 

 Děda Koleda - Bulharsko 

 

 

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Krájení jablka 
 

Jablka se na podzim sklízela a 

skladovala jako zásoba na krušnou zimu. 

Na Štědrý den se pak vybralo to 

nejkrásnější a podélně se rozkrojilo. 

Pokud jadérka uprostřed připomínala 

hvězdičku, značilo to zdraví a štěstí. 

Pokud připomínala symbol křížku, značilo 

to nemoc nebo nepříjemnosti.  
Vynášení štěstí 

 

Štědrý večer je plný nevyzpytatelné 

magie. Proto se o tomto dni 

nedoporučuje zametat smetí nebo 

dokonce vynášet odpadky z domu. Podle 

staré tradice to totiž může znamenat, 

že si ze svého příbytku vynášíte i štěstí.  

Sudý počet lidí u stolu 
 

Krásným a velice starým zvykem je vždy 

prostírat štědrovečerní tabuli pro sudý 

počet lidí. Pokud rodina čítala lichý 

počet, prostřelo se jedno místo navíc, 

které sloužilo buď pro náhodného 

pocestného, nebo jako vzpomínka na ty, 

kteří nás opustili a už nikdy s námi 

k jednomu stolu nezasednou.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne každý a ne všude se tyto tradice dodržují, ale není špatné si je alespoň o 
Vánocích připomenout.  

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 
 Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou 

výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a 

hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo 

říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu 

přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného 
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Koledování 
 

Tradici koledování najdeme 

u nás již ve středověku. 

V té době, ale i ještě 

mnoho let poté obcházeli 

koledníci různá stavení, 

zpívali písně a dostávali za 

to od hospodářů nějakou 

výslužku.  

Pouštění lodiček 
 

Po tom, co si každý vyrobil vlastní lodičku z ořechu a vsadil 

do ní krátkou zapálenou svíčku, se již od pradávna 

pozoroval její pohyb po vodní hladině. Pokud se drží u 

kraje, nečekají dotyčného žádné změny. Točení v kruhu 

znamená nerozhodnost, zhasnutá, ale nepotopená loďka 

zase neupřímnost. Dotyk s jinou lodičkou značí lásku a 

přátelství, zatímco lodička, která odplula od ostatních, 

symbolizuje odchod z rodiny.  

Rybí šupinky pod talíř 
 

Rybí šupiny měly podle 

tradice vždy přinášet hojnost 

a bohatou úrodu. Lidé si je 

proto během štědrovečerní 

večeře dávali pod talíř a 

následně je nosili při sobě, 

aby se i následující rok měli 

dobře. Dnes se rybí šupinky 

nosí v peněženkách, kde 

zabraňují mincím, aby se 

rychle rozkutálely.  

Lití olova 
 

Ještě na počátku 20. století se 

olovo lilo prakticky v každé 

domácnosti a následně se z něho 

věštilo. Během dvou světových 

válek však začal být nedostatek 

tohoto materiálu a vánoční 

tradice málem upadla 

v zapomnění. 

Zlaté prasátko 
 

Jedna z nejznámějších a také 

nejstarších tradic praví, že pokud 

dodržíme půst do ranního kuropění až po 

východ první štědrovečerní hvězdy, 

spatříme zlaté prasátko. To mělo 

symbolizovat Slunce a s ním i jeho 

životodárnou sílu do dalšího roku. Pokud 

děti půst dodržely, pouštěli jim rodiče 

za odměnu zlatá prasátka zrcátkem na 

zeď. 



světla, které hoří v betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před 

Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele 

šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli 

z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou 

nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, 

jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo. 

 U nás se myšlenka o šíření světla zrodila v roce 1989. První světlo přivezli do revolučního 

Československa čeští exiloví skauti z Rakouska. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše 

Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do 

Lince, odkud se předává do 25 zemí světa.  

 

 
„Malý plamínek, jenž svou silou spojuje mnohá srdce.“ 

 
 

Vánoce 
 

Vánoce, Vánoce už jsou tady, 

všichni se těší na koledy, 

všichni se těší na dárky a 

 můj pes se těší na párky. 

 

Stromeček náš už v domě stojí, 

sestra už v koupelně se strojí, 

maminka peče kapříka a 

čas tak rychle utíká. 

 

A už je večer, Štědrý večer, 

všichni už nedočkavostí tečem, 

čekáme až zacinká a 

uplyne ta chvilinka. 

 
 

                Jana Čáslavská z 5.D 
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VÝZNAMNÁ LISTOPADOVÁ A 

PROSINCOVÁ DATA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Mgr. Lucie Hovorková 

PREVENCE ÚRAZŮ 
 25. října se konala beseda s názvem „Prevence úrazů“. Této akce se zúčastnily pouze 

čtvrté ročníky. Přišli za námi dva pánové, jeden o berlích a druhý přijel na vozíčku. Pán na 

vozíčku přišel k úrazu, když sjížděl na snowboardu prudký kopec, na skokánku vyletěl moc 

vysoko, dopadl hlavou na zem a poranil si míchu. Druhý pán si poranil páteř tak, že lezl 

s kamarády na most a spadl z něj. Oba nás také nechali prohlédnout si model páteře a mohli 

jsme si ho i osahat.  

 Ze setkání jsme si odnesli především ponaučení, abychom si dávali pozor na své zdraví. 

            Tereza Gondeková ze 4.C, Zbyněk Šafránek ze 4.B  
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8. listopad 1620 – Bitva na Bílé hoře, významná bitva, která zpečetila osud českého lidu  
     a státu a na 300 let jej uvrhla do moci Rakouska 

 
28. listopad 1378 – Zemřel český král a římský císař „Otec Vlasti“ Karel IV 
 

29. listopad 1780 – Zemřela Marie Terezie, česká královna a zakladatelka povinné školní  
                docházky 

 
17. listopad 1989 – Den boje za svobodu a demokracii  
 

22. listopad 2000 – Zemřel Emil Zátopek, nejlepší český atlet 20. století 
 
17. prosinec 1887 – Narozen Josef Lada, známý a slavný český malíř a spisovatel 

 
20. prosinec 1890 – Narozen Jaroslav Heyrovský, jeden ze dvou českých držitelů     

                 Nobelovy ceny  
                 

 



HALLOWEEN VE ŠKOLE 

 Se svojí třídou jsem se zúčastnila letošního Halloweenu ve škole. V 17 hodin, kdy jsme 

všichni již netrpělivě čekali co se bude dít, vyšel před školu stařík v laboratorním plášti. 

Anglicky nám řekl, že až vejdeme do školy, tak musíme nahlásit jméno, příjmení a třídu. Poté 

jsme si měli odložit batohy a jít do tělocvičny. Tam jsme čekali, dokud nebude tma. Poté nám 

paní učitelka vysvětlila pravidla cesty a vylosovali jsme si pořadí, v jakém půjdeme. Na cestě 

mluvili anglicky i česky. Za každý úkol který jsme splnili, jsme dostali indícii. Na konci cesty 

jsme měli s pomocí indicíí vyřešit heslo, které jsme napsali na papír a hodili do krabičky. Když 

jsme se vrátili, tak jsme počkali než dojdou ostatní. Po příchodu ostatních proběhlo vyhlašování. 

Potom jsme šli spát. Ráno jsme se probudili, sbalili si věci a odešli domů.  

 Letošní Halloween jsem si opravdu užila a doufám, že budoucí páťáci si Halloween užijou 

též. 

                Jana Čáslavská z 5.D 

 

DĚTI POMÁHAJÍ ZVÍŘÁTKŮM 

      V září a říjnu žáci Základní školy E. Beneše sbírali žaludy a kaštany pro lesní zvěř. Letos 

se vybralo 47 pytlů těchto plodů. Děti sbíraly pod vedením svých paní vychovatelek, ale i samy. 

Nejvíce pytlů naplnily děti paní vychovatelky Libuše Šatné (16 pytlů), paní vychovatelky Ing. 

Martiny Dřevové (10 pytlů) a paní vychovatelky Kateřiny Fišerové (7 pytlů). Mezi jednotlivci byla 

nejlepší Jitka Kubíčková z 2.B, která přinesla 5 pytlů těchto plodů. 

 Žaludy a kaštany byly předány myslivcům. Dětem byly odměnou sladkosti a dobrý pocit, 

že pomohly lesní zvěři překonat zimu. 

                  Mgr. Martina Šonková 

„ZLATÉ DÍVKY“  
 Dne 28. 11. 2018 se v Soběslavi 

uskutečnilo okresní kolo ve florbalu  

dívek starších. Náš tým ve složení 

Terezie Jireková, Klára Tučková, 

Jasmína Gargulová, Lucie Petrášová, 

Karolína Kupková, Eliška Hovorková, 

Natálie Bernardová, Aneta Drunecká,  

Hana Kalabová, Michaela Kujalová a 

Valentýna Komarovová  ani jednou 

nezaváhal, ve všech zápasech zvítězil a 

tím si zasloužil postup do krajského 

kola, které se bude konat v lednu. 

Gatulujeme. 

                       Mgr. Dana Vorlová 
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ŠIKOVNÍ 

VÝTVARNÍCI 

 

 Ve čtvrtek 22. 11. 2018 k nám 

do třídy zavítala s tvořivou dílnou 

paní ze Šikovných výtvarníků 

(www.sikovnivytvarnici.cz). V loňském 

školním roce jsme pod jejím vedením 

vyráběli tiskem látkové tašky ke Dni 

matek. S dílničkou jsme byli velmi 

spokojeni, proto jsme se na ně obrátili 

znovu. Tentokrát jsme využili 

blížícího se adventu a s tím spojených 

vánočních svátků  a vyrobili si pomocí 

různobarevných třpytek ozdobné 

baňky a špičky na vánoční 

stromeček. 

 Dětem se ozdobičky velice povedly, věříme, že udělají mnoho radosti právě na či pod 

vánočním stromkem.  

 Děkujeme Šikovným výtvarníkům za jejich pečlivou přípravu a vedení tvořivé dílny. Stejně 

tak děkujeme paní učitelce Nadě Vančatové za její nápady a nasazení pro děti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                   Michaela Lískovcová ze 4.C 

 

 

PRVŇÁČCI NA BRUSLÍCH 

 

 Měsíc listopad byl pro naše prvňáčky ve znamení zimního sportování. Vyměnili tenisky za 

brusle a strávili páteční dopoledne na zimním stadionu. Někteří stáli na bruslích už 

poněkolikáté a jiní zase úplně poprvé. Všichni ale bruslili s nadšením a odhodláním, i když to 

někdy nebylo úplně lehké. Pod vedením šikovných instruktorů se děti postupně zlepšovaly a za 

svou snahu a píli obdržely památeční diplom. Přejeme jim, aby jejich nadšení do bruslení 

neopadlo a také více mrazivých dnů, které jim dají možnost bruslit nejen na stadionu. 

            Rádi bychom tímto poděkovali všem rodičům a prarodičům, kteří nám po celou dobu 

pomáhali.  
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                             Mgr. Lucie Hovorková 
 
 

ZOO BUDAPEŠŤ 

 

 Letos o prázdninách jsem navštívila zoo v Budapešti. Budapešť je hlavní město Maďarska 

a při pohledu na mapu jsem si říkala, že cesta bude dlouhá a nudná. Opak byl pravdou a za 

oknem vlaku se střídala zajímavá krajina s ještě zajímavějšími místy. Z těch nejzajímavějších 

připomenu Visegrád, pohádkově vyhlížející hrad tyčící se na skále nad Dunajem, a také 

samotná řeka Dunaj, která si říká o pozornost už jen neustálým pohybem lodí a lodiček. 

 Budapešťská zoo leží v centru města a to je úplná výjimka mezi všemi zoo. Po příjezdu na 

nádraží jsme se proto rozhodovali, zda se vydáme pěšky nebo metrem, ale kdo by odolal 

projížďce třetím nejstarším metrem na světě, které bylo postaveno v roce 1896. To samotná zoo 

je ještě o třicet let starší. 

 Poté, co jsme zaplatili a prošli sloní bránou, uviděli jsme obrovské umělé skály uprostřed 

zoo. Celá prohlídková trasa vedla kolem nich. Pro dokonalou názornost je tady navíc i kovový 

model celé zoo. Jeden z vrcholků skal je domovem majestátního supa. 

 Další zajímavostí je pavilon slonů v orientálním slohu se zlacenými mozaikami, který 

připomíná spíš lázně. Slonům a hrochům se tady daří skvěle. Hezké jsou i expozice goril, 

orangutanů a lemurů. Velbloudi, nosorožci, žirafy, zebry a spousta dalších zvířat je k vidění 

v expozicích za sklem. Poprvé jsem v zoo viděla aktivního medvěda. Ten si vesele pojídal jablka 

s marmeládou. Některá zvířata v zoo dostávala krmení i s komentářem ošetřovatelů. Jen škoda, 

že v maďarštině. O kousek dál polehávali lvi a tygři, před jejich výběhem byl dřevěný lev. Kdo 

chtěl, pořídil si legrační fotku vedle něj, ale s živým pozadím. Pod skálou si v bazénu vesele 

plaval lachtan a ačkoliv jsou lachtani vždy nejaktivnější a nejzábavnější zvířata všech zoo, ten 

budapešťský o pozornost soupeřil s ledními medvědy sídlícími v protějším bazénu, kteří 

předváděli stejně veselé kousky, jako jejich soused. Hned vedle si ve stínu polehávali tuleni. 

Tučňáci se také schovávali přes sluncem. Trochu zklamali tasmánští vombati, bohužel spali a 

jediné co bylo k vidění, byly a obrázky a plyšák. Nesmím ale také zapomenout na papoušky, 

červené ibisy, malé opičky, želvy a ani to vše nestihnu vyjmenovat. 

 Za zmínku stojí i podzemní akvária, která jsou pastvou pro oči. Jsou tady ryby, rejnoci, 

žáby, vodní hadi a spousta dalších vodních živočichů v nejrůznějších barvách i velikostech. 

Vlastní jezírko tady má krokodýl nilský. Nijak hrozivě nevypadal, spíš jako gumová atrapa a 

taky to od návštěvníků pěkně schytal. Zásah pětikorunou z výšky 3 m jistě není nic příjemného 
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 ani pro krokodýla a jezírko se mu mincemi hezky třpytilo. Žádný odvážlivec, co by si pro svou 

minci do jezírka sáhl, se naštěstí nenašel. Možná pomáhá i vtipná cedulka s ukousnutým 

prstem, která je tady umístěna u každé expozice, aby před takovými nápady byl návštěvník 

dostatečně varován.  

 Zatímco na zvířata se sahat nesmí, zvířata na vás ano. Nebojte, myslím tím motýly. 

Procházka mezi nimi mne nadchla. Zkuste si představit, že jen pár centimetrů od vás proletí 

motýl velikosti žákovské knížky s modrými křídly a vzápětí žlutý, potom béžový a za sklem se 

prochází ještě větší s nádhernou kresbou na křídlech. 

 Na Budapešť a zvířata ze zoo mám ty nejhezčí vzpomínky a těším se, až se sem vrátím, 

protože zoo se nadále rozšiřuje. A ještě něco sladkého na závěr. V Budapešti mají skvělé 

palačinky plněné vanilkovým pudinkem s mákem a vlašskými ořech, které jsou polité 

karamelem se šlehačkou.  

  Klára Mixová z 6.B 

ZÁBAVNÁ ČÁST 
 

NA ČEM PŘIJÍŽDÍ MARTIN 11. LISTOPADU? NEVÍŠ? VYŘEŠ 

SPOJOVAČKU A ZJISTÍŠ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   Jana Čáslavská z 5.D 
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NAJDE HONZA CESTU KE SVÉ DÝNI? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁNOČNÍ ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Tereza Gondeková ze 4.C, Jana Čáslavská z 5.D 
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ZIMNÍ OMALOVÁNKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Klára Mixová z 6.B 
 
 
 

ŘEŠENÍ 
 

1. CAROLS  2. CHRISTMAS TREE  3. REINDEER  

4. GINGERBREAD  5. STAR  6. PRESENTS  7. SNOWMAN 

8. SNOWFLAKE  9. SNOW 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mgr. Lucie Hovorková, Jana Čáslavská, Klára Mixová, Tereza Gondeková, Zbyněk Šafránek 

 
Pouze pro potřeby školy 

 
Členové Redakční rady děkují všem učitelům, kteří se svými příspěvky 

podílejí na tvorbě našich Školních novin. 
 

Na tvorbě Školních novin se podílejí členové Redakční rady: 


