
PROSINEC 

Poslední měsíc roku se nesl i ve škole především ve znamení čekání a 
těšení se na vánoce. Ať už to byl Mikuláš, Den školy s tradičními 
trhy, divadelním představením a cheerleadingovým vystoupením nebo 
předvánoční spaní ve škole. Nechybí ani informace o 2. projektovém 
a oborovém dni a další zajímavosti! 
 
MIKULÁŠ VE ŠKOLE 
5. prosince chodí Mikuláš a tradičně nemine ani naší školu. Mikuláš s anděly a 
čerty v podání žáků devátého ročníku namaskovaných a převlečených k nepoznání 
obchází všechny třídy, varuje zlobivé děti a rozdává sladkosti. Někdy jsou čerti 
skutečně jak utržení ze řetězu, občas i někoho svážou nebo unesou nebo při 
nejmenším počmárají uhlím. Krásné andělské bytosti zase vzbuzují důvěru a pocit 
bezpečí, takže obvykle všechno dobře dopadne. 

Mikulášská  parta v podání třídy 9.A byla téměř k nerozeznání od originálu... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Divoké čertice ze třídy 9.B se nezalekly ani pana ředitele, kterého unesly přímo 
ze třídy! Musel se vykoupit zpěvem do školního rozhlasu, ale rádi jsme mu pomohli 
a doprovodili ho při zpěvu koledy Pásli ovce valaši. 
 

Se zlou se potázaly všechny zlobivé děti, protože Mikuláš o jejich hříchách věděl 
a čerti se s nikým nemazlili. Nakonec se ale všichni radovali z nadílky, kterou 
rozdávali andělé. 

Pomóóc, já už 
budu hodný!!! 



DEN ŠKOLY – OSLAVY 107. VÝROČÍ ŠKOLY 

Tradiční prosincový Den školy, kdy společně oslavujeme založení naší školy se i 
letošní rok vydařil. Prvňáčci se pochlubili, jak zvládají čtení, tělocvična se 
otřásala v rytmu taneční hudby při vystoupení cheerleaders a v divadle běžela 
přehlídka talentů našich žáků od zpěvu po divadelní scénky… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To koukáte, jak 
už umím číst! 



Rodiče a návštěvníci školy se vždy příjemně naladí návštěvou školních vánočních 
trhů. Jednotlivé třídy tady prodávají své výtvory a výběr je opravdu široký – od 
vánočních dekorací, ozdob na stromeček, svíček a svícnů po rozmanité šperky a 
různé veselé drobnosti pro štěstí! Pak je třeba najít dobré obchodníky, kteří 
výrobky své třídy umí prodat. 

Usmívej se, zákazníci 
přicházejí..! 



Vyhledávanou atrakcí je vystoupení našich 
cheerleaders v tělocvičně. Vždy nás překvapí 
novými prvky, skvělou akrobacií a nadšeným 
tancem! Nejprve včelky ukázaly, co umí z 
akrobatické části. Nádherné kotouly byly 
metány jeden za druhým. Hvězdy? To byla 
pastva pro oči. Následoval cheerový tanec a 
stavění divácky oblíbených pyramid. 
 

Vrcholem vystoupení byla ochutnávka tematické show, kterou Včeličky nacvičily 
pro prezentaci na mezinárodní cheerleadingové soutěži. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My jsme nejlepší!!! 



Den školy vyvrcholil spoustou krásných představení v našem divadelním sále. Jako 
tradičně divadelní představení zahájil náš pěvecký sbor Táboráček. 
Poté žáci šestých tříd předvedli svou angličtinu v pohádkové hře „Stone soup“.  

 
Následně zazněly sálem 
krásné tóny od našich 
malých hudebníků - 
flétnistů, basistů a 
kytaristů, či líbezný zpěv 
našich starších žáků 
z osmé třídy. 
Shlédli jsme i představení 
tanců, které si pro nás 
připravili žáci z oborového 
dne Irské tance.  
 
 



 
Divadelní hru si pro nás připravilo hned několik tříd. Třeťáci zahrádli hned dvě 
krásná představení – napřed krásnou stínohru o příšerce ze zasněžených hor. Při 
této napínavé hře obecenstvo ani nedutalo a poté tleskalo jak o život. A neméně 
hlasitý potlesk sklidili svou zpívanou hrou o eskymácích z Grónska podle písničky 
Jaromíra Nohavici.  
Šesťáci obecenstvo pobavili svým vtipným představením o tom, jak bába 
s dědkem připravovali Vánoce.  
A na závěr večera již tradičně zazpíval UPS – Učitelský pěvecký sbor. 
 



OBOROVÝ DEN 
 

Nejen prstem po mapě 
Přestože jsou Ústí nad Labem a 
Karlovy Vary velmi blízko sebe, 
jsou to zcela rozdílná města. Obě 
přitom utrpěla odsunem Němců. 
Ústí nad Labem však doplatilo na 
to, že bylo krajským městem 
během komunistického režimu a 
jeho zástavba je typická pro 
socialistický realismus, čehož si 
všimly i děti ve svém hodnocení. 
Poprvé v rámci oborového dne 
přespala naše skupinka v jiné škole 
a hned jsme to využili k 
podvečerní procházce městem. 
Mohli jsme tak druhý den 
porovnat noční a denní Karlovy 
Vary... 
 

Letem světem 
 

V rámci oborového dne 
jsme se tentokrát zabývali 
Balkánským poloostrovem. 
Jaké pochoutky ve 
zdejších zemích můžete 
ochutnat, jsme plně vnímali 
se zavázanýma očima, 
následně jsme si procvičili 
tělo v rytmech tureckých 
tanců pod vedením zkušené 
lektorky. 

 



Mediální svět 

V rámci oborového dnu Mediální svět se tentokrát skupina žáků s panem učitelem 
Hriczem vydala do míst, kde se spoluvytvářejí různé zákony, nařízení a zprávy 
ovlivňující i náš školní život, a sice na Ministerstvo školství, na jeho tiskový odbor, 
který má za úkol komunikaci s médii. Žáci měli jedinečnou možnost prohlédnout si 
jednací sál i kanceláře zaměstnanců a zúčastnili se diskuze s ředitelem odboru. 
Na portrétech se také seznámili s jednotlivými ministry školství. 

Možná by nebylo 
špatné stát se 
ministrem… 

Ministrem bych 
tedy být nechtěl… 



KAM PTÁCI LETÍ 

V rámci environmentální výchovy naše škola dlouhodobě spolupracuje se 
sdružením Ornita, proto jsme si nenechali ujít ani další z řady přednášek o 
ptácích a jejich životním prostředí. Tentokrát všechny zúčastněné děti nadchlo 
setkání s čápem černým Evženem, který svými kousky několikrát pobavil, ukázal, 
jak se čápi dorozumívají klapáním zobáků nebo jak polykají svou potravu vcelku. 
Cílem přednášky bylo 
seznámení s tažnými 
druhy ptáků, jejich 
způsobem života a jejich 
ohrožením. Kromě čápa 
žáci viděli dnes již ve 
volné přírodě vzácné 
křepelky, vlaštovku nebo 
hrdličku, všechny druhy 
si mohli prohlédnout 
z bezprostřední blízkosti 
nebo i pohladit. 
 

Ta hrdlička má ale 
hebkou srst! Totiž 
peří!!! 



VÁNOČNÍ SPANÍ VE ŠKOLE 
Čas adventu přímo vybízí ke společnému trávení času a není tomu jinak ani 
v našich třídách! A jak nejlépe společně oslavit příchod Ježíška než společným 
večerem s kamarády a třídním učitelem? V prosinci nám najednou spaly ve škole 
dokonce 3 třídy! Společné hry v prázdné škole, sportování, povídání do nočních 
hodin a rozdávání dárečků u stromečku přímo ve třídě se spoustou dobrot od 
maminek, tak se správně spí ve škole na vánoce! 

Takhle se nocovalo ve 4.A – pohoštění pro rodiče a pak už jen hry a povídání až do 
svítání? 
 

VÁNOCE V 1.A 
Letos jsme společně oslavili první Vánoce. Ráno ve svátečně vyzdobené třídě 
probíhalo takto: každý dal pod stromeček dárek pro svého spolužáka. Potom jsme 
si pochutnali na pečivu od maminek a poslouchali jsme koledy. Některé koledy 
nám zahráli naši spolužáci na flétnu nebo housle - máme totiž ve třídě několik 
nadaných muzikantů.  



Nezapomněli jsme ani na 
ptáčky. Každý pro ně přinesl 
něco na zub - lojové koule, 
řetězy z křížal, jablíčka 
navázaná na niti nebo 
ořechy. V parku před školou 
jsme nazdobili velký 
stříbrný smrk.  
Zavedli jsme si tak vánoční 
tradici, v které budeme 
pokračovat. Přestože už 
jsme byli hodně natěšení na 
nadílku, ještě jsme si všichni 
z 1. stupně zazpívali koledy v 
atriu školy a pak už se šlo 
nadělovat. Všichni měli z 
dárečků, které našli pod 
stromečkem, velkou radost. 

 

Néséem váám 
nóviny… 


