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Úvod 
Ahoj všichni, 

 právě otevíráte 2. číslo našeho školního časopisu. Děkujeme všem, kteří jste si 

zakoupili první číslo. Věříme, že každý jste si v něm našel něco, co vás zaujalo. 

  A na co se můžete těšit nyní? Na prvních stránkách se vrátíme ještě k 

předvánoční době a k akcím, které s ní úzce souvisejí. Takže Bazárek, 

Mikulášská nadílka, Vánoční dílny.  A pak už hurá do nového roku 2019! 

Leden pro vás všechny byl ve znamení zvýšeného studijního úsilí, protože se 

kvapem blížilo první velké hodnocení - pololetní vysvědčení. Určitě nejvíc ze 

všech se těšili ti nejmladší, a to žáci 1. třídy. K dosaženým úspěchům jim 

gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdaru v další práci.    

  Únor nás pak překvapil obrovskou sněhovou nadílkou. Proto k jsme k němu 

vybrali několik pranostik. Také výtvarná dílka našich žáků se vážou k zimnímu 

období a mnohá jsou velmi pěkná. Děkujeme. V dalších oddílech časopisu si 

určitě každý z vás najde něco, co ho potěší, co ho zaujme. Chceme, aby se náš 

školní časopis stal zdrojem nejen novinek, ale i rad, zábavy, zkrátka aby přispěl 

k rozšíření informací z naší školy.  

Přejeme vám pěkné zážitky při čtení  

                    (PO)Školáka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akce Základní školy Mirovice 

Dění ve škole aneb Jakých akcí jsme se 

zúčastnili 

Bazárek 

Čerti ve škole 

Florbal 

Školní karneval 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Bazárek 
Tradiční bazárek 30. 11. – 1. 12. 2018 

Už počtvrté se ve spolupráci Žákovského 

parlamentu a Spolku rodičů konal náš 

bazárek. Mohli jste se ho zúčastnit v 

pátek 30. 11. 2018 a v sobotu 1. 12. 

2018. 

Nějakou dobu před tímto termínem jste 

mohli věnovat pro Vás nepotřebné věci, 

které by mohl využít zase někdo jiný. Šlo 

o oblečení, obuv, tašky, šperky, knihy, 

polštáře, hry, domácí potřeby, …Letos se nám toho sešlo opravdu mnoho a tím 

pádem, kdo přišel, měl velký výběr. Navíc tento rok byly poprvé v prodeji i 

adventní věnce, které se tak líbily, že nezbyl ani jeden. Velký dík patří paním 

učitelkám, které věnovaly svůj čas na jejich výrobu.  

Jako každý rok, tak i letos, jste se během bazárku mohli občerstvit v našem 

školním bufetu, kde byly ke koupi studené i teplé nápoje, párek v rohlíku, 

žloutkové věnečky, linecká kolečka, čertíci (vánočkové těsto).  

Poděkování patří i všem prodávajícím, ať už z řad členů Žákovského 

parlamentu, nebo jejich spolužákům, kteří prostě chtěli pomoci. Dále 

děkujeme paním učitelkám a rodičům z řad Spolku rodičů, kteří pomáhali, 

paním kuchařkám za přípravu občerstvení, panu školníkovi za přípravu zázemí 

pro bazárek, paní Stupkové a Kunteové za vzornou obsluhu v bufetu a také 

vedení školy za umožnění tuto akci. 

 

 

 



ČERTI VE ŠKOLE  
Dne 5. 12. 2018 jsme pořádali my, deváťáci, Mikulášskou nadílku. 
Spolu s Mikulášem, dvěma anděly a třemi čerty jsem vyrazila do 
mateřské školy. Nejdřív jsme navštívili ty nejmenší, Kuřátka a potom 
děti starší, tedy Medvíďata a Koťata. Většina školáčků řekla panu 
Mikuláši básničku a slíbila, že se polepší. A za to dostali všichni 
dárečky. Některé dětičky se hodně bály a trošičku plakaly, když viděly 
čerty. Ale Mikuláš a andělé čerty uklidnili a bylo po slzách.  Pro 1. a 
4. třídu jsme připravili pořádný čertovský mejdan. Mezi čertovskou 
hudbu a tanec jsme zařadili i soutěže.  Myslím, že čertovský rej si 
všichni náležitě užili.                              

 (Marie Švábová z 9. třídy) 
 

 

 

 

 

 

 



Ohlédnutí: 

Zvyky Vánoc 
Adventní svíce na adventním věnci se v ČR zapalují postupně 

stejně jako v jiných zemích. Advent je v 21. století pojímán 

jako období duchovní přípravy trvající do Vánoc, doba 

rozjímání a dobročinnosti. Česká hudební tradice se může 

pochlubit výjimečným počtem kvalitních adventních písní. 

Uplatňují se zejména při jitřních mariánských mších zvaných 

roráty. 

Vánoční strom 

Vánoční stromeček je asi nejrozšířenější vánoční zvyk, kdy je 

na Štědrý den umístěn do pokoje jehličnatý stromeček, který 

se následně ozdobí vánočními ozdobami a pod který pak 

„Ježíšek“ nadělí  dárky. 

Štědrovečerní večeře 

24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina ke slavností 

večeři. Samotná večeře se tradičně skládá z rybí polévky, 

bramborového salátu a smaženého kapra. Během její 

konzumace panují jisté zvyky. Například se prostírá o jeden 

talíř více pro nečekanou návštěvu, či se pod 

talíř umísťuje mince. Kdo jí nalezne, toho by 

se měly celý rok držet peníze. Dokud všichni 

nedojedí, může se od štědrovečerní večeře 

vzdalovat pouze hospodyně. To je další zvyk.  

 



Pranostiky 
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

Leden jasný, roček krásný. 

V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína 

Suchý leden, mokrý červen.

 

Únor bílý - pole sílí. 

Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle 

hříbě. 

Únorová voda - pro pole škoda. 

Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 

 

 

 

 

 

 



SOU Písek 
 

 Tento rok 2018/2019 jsme čtyřikrát jeli do Písku na dílny. Dělali jsme 

dřevěnou káču, ptačí budku a dřevěného zajíce. 

 Káča: Měli jsme připravená dřevěná kolečka. Doprostřed kolečka jsme 

vyvrtali díru. Uřízli jsme si z úzké dřevěné tyčky 15 cm dlouhé dřívko. Jeden 

konec dřívka jsme zašpičatili a přírodním lepidlem přilepili do středu kolečka. 

 Ptačí budka: Vybrali jsme si potřebné kusy dřeva a zarovnali je. Na jednu 

stěnu jsme vyvrtali otvor a nerovnosti, aby pták mohl lépe vylézt ven. Celou 

budku s výjimkou střechy jsme sbili hřebíky. Střecha byla vyndavací, abychom 

budku mohli časem vyčistit. 

 Dřevěný zajíc: Vybrali jsme si potřebná kolečka, která jsme zarovnali. 

Poté jsme si předvrtali díry na hřebíky. Zajíce jsme v libovolné poloze sbili 

hřebíky. Do vyvrtané díry na hlavě jsme dali suchou trávu jako vousy. Nakonec 

jsme domalovali oči. 

 Dílny se nám líbily a všichni jsme si je užili. 

 

 

                               Autor: Andrea Palovčíková, 

Barbora Šimková 

                  

 

 

                                                                                                      



KARNEVAL PRO ŠD 
20.2.2019 uspořádal Žákovský parlament karneval pro školní 

družinu i pro ostatní žáky. Sešla se celá řada masek, takže 

porota měla nelehký úkol vybrat ty nejhezčí. Proto bylo 

odměněno celkem 12 masek. Masky byly opravdu velmi 

zdařilé. Děti si také pochvalovaly soutěže a tombolu.  I paní 

vychovatelky si oblékly masky a podpořily své svěřence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní knihovna     

informuje 
  Zdravíme všechny čtenáře, ale i ostatní 

uživatele školní knihovny.  

  Máme pro vás jednu bezva zprávu. Naše 

školní knihovna dostala velký a milý dárek či spíše DAR. Co to je? 

Samozřejmě nové knihy. Ale nejsou to ledajaké knihy. Jsou to knihy 

různých žánrů, pro různé věkové kategorie, pro kluky i holky i pro 

paní učitelky. Zkrátka jsou to knihy pro ty, kteří rádi čtou, pro které 

je kniha ještě tím milým a příjemným kamarádem a společníkem, 

rádcem i učitelem, prostě přítelem. Za tolik nových knih patří 

poděkování paní ředitelce Jitce Šebkové, která sehnala finanční 

prostředky na modernizaci a obnovu knižního fondu naší školní 

knihovny. 

  K vypůjčení budou pro vás nové knihy připraveny přibližně již od 

posledního únorového týdne. Snad v průběhu měsíce března 

knihovna pozmění také svoji podobu. Přibydou nové police pro nové 

knihy. Chceme, aby se knihovna stala místem příjemným, místem 

k výuce i odpočinku. Věříme, že si více z vás najde cestu za novými 

knihami. Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme mnoho příjemných 

zážitků z četby! 

 

 



 



Česká přísloví 
• Bez práce nejsou koláče.  

• Bez peněz do hospody nelez.  

• Bližší košile nežli kabát.  

• Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.  

• Co je dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi.  

• Co je šeptem, to je s čertem.  

• Co je v domě, není pro mě.  

• Co je v domě, to se počítá.  

• Co jsi z úst vypustil, ani párem koní nedostaneš zpět.  

• Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.  

• Co nejde po dobrým, to půjde po zlým.  

• Co oči nevidí, to srdce nebolí (a ruce neukradnou).  

• Co se škádlívá, to se rádo mívá.  

• Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš.  

• Co sis uvařil, to si sněz.  

• Co tě nezabije, to tě posílí.  

• Cvik dělá mistra.  

• Co tě nepálí, nehas.  

• Co na srdci, to na jazyku.  

• Co nejde silou, jde rozumem.  

• Čas všechny rány zahojí.  

• Častá krůpěj kámen proráží.  

• Čím výše vystoupíš, tím hlouběji padáš. 

 

Umíš přísloví vysvětlit? Pokud ne, požádej o 

pomoc rodiče. 

 

 

 

https://cs.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ce
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=P%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=%C4%8Cert&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hrajeme si s angličtinou 
….-auto                                      ….-černá 

Bike-….                                        Tractor-…. 

….-sníh                                        ….-vlak 

Foot-….                                       Ride-…. 

….-autobus                                 ….-kočka 

Plane-….                                     Dog-…. 

 

 

A ZA ODMĚNU SI VYLUŠTI KŘÍŽOVKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spoj body  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eskymácká abeceda 

 Eskymácké děti 

 mají školu z ledu, 

 učí se tam eskymáckou abecedu. 

 Eskymácká abeceda,  

 to je krásná věda: 

 sáňkování,  

 koulování 

 a lov na medvěda.  

                                                ( Jiří Žáček: Aprílová škola) 

 

 A co vy, děti, jakou máte školu? Učíte se také abecedu? Pokud se ti básnička zalíbila, 

zkus se ji naučit nazpaměť. 

 

Zkusíš veršovat v básni Vítězslava Nezvala Vločky, vločky, bílé peří? Na vynechané 

místo doplň do verše slovo, které se bude rýmovat se slovem v předchozím verši. 

Vločky, vločky, bílé peří, 

 blázen každý, kdo vám ………..! 

 Bílé vločky, hvězdné nebe, 

 sotva spadnou, již nás ………. 

 Vločky, vločky, ach to láká,  

postavit si ………….! 

 Vločky, vločky, jak jste hbité, 

 škoda, že se …………  

 

 

Řešení: věří, zebe, sněhuláka, rozpouštíte 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



VÍTE ŽE, … 
• žáci 6.třídy se přihlásili celostátní soutěže 

Rosteme s knihou - Souboj čtenářů 

• 27.2. 2019 se konalo školní kolo v recitační soutěži  

• v jednotlivých kategoriích zvítězili Ondřej Silvestr, 

Anna Hejlíková, Marie Jirušová a Eva Brožová  

• žáci naší školy se zúčastnili ukázky jógy  

• žáci 7.třídy budou ve druhém pololetí jezdit na 

pracovní činnosti na SOU Písek  

• žáci 2.třídy a 3.třídy zavítali do hudební školy 

Solasido a pan Justich je  seznámil s různými 

hudebními nástroji 

• žáci 7.třídy se zúčastnili ve dnech 12.-19.1.2019 

lyžařského kurzu v Železné Rudě 

• do školy zavítal pan Justich a vyprávěl nám o své 

cestě a pobytu v Keni  

• zodpovězením otázek v katalogu Albatros – Jaro 

2019 můžete soutěžit o lístky do kina pro sebe a 

svého kamaráda 

• můžete se zapojit do soutěže Dětská ilustrace ke 

knihám 

• podmínky obou soutěží naleznete v novém 

katalogu nakladatelství Albatros  

 



Učíme se o starověkém Egyptě 
V letošním školním roce je 

jedním z témat hodin dějepisu 

v 6. ročníku starověký Egypt. V 

hodině dějepisu nám paní 

učitelka připravila otázky, 

zkoušeli jsme vytvořit mumii.  

Spolužáka jsme omotali 

toaletním papírem, práce to 

byla náročná, ale  zábavná 

  

 Starověkým Egyptem jsme se zabývali i v 

hodinách matematiky, paní učitelka matematiky 

nám připravila egyptské počítání. 

Celý projekt o Starém Egyptě jsme zakončili 

vytvořením nástěnky.  

žáci  6.třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARNEVALOVÉ  MASKY 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Čandová, 9.třída 


