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Slovo na úvod
Milí čtenáři našeho časopisu,

opět jsme připravili další číslo našeho školního časopisu Petrovická školní kronika, jehož název nám
vymyslel náš žákovský parlament, za což jimmoc děkujeme. Na dvaceti stránkách jsme si pro všechny
naše čtenáře připravili různé články, ankety, reportáže i fotografie, kterými zachycujeme vzácné
momenty a aktivity v naší škole. Jsme moc rádi, že se do našeho díla zapojujete a věříme, že nám
zachováte přízeň i v následujícím roce.

Vaše redakce

Slovo paní ředitelky
Milé čtenářky, milí čtenáři,
právě pročítáte první číslo školního časopisu v roce 2022/2023 a to v čase lehce předvánočním.
Máme tedy za sebou první čtvrt rok školního roku a myslím, že velmi úspěšný čtvrtrok. Co je třeba
zmínit hned úvodem - tento školní rok začal bez omezení! A proto jsme si po dlouhé době užívali
„normální“ školní život.
Podařilo se nám uspět v mnoha soutěžích, a to sportovních i vědomostních, náš školní parlament
bravurně zvládl zorganizovat několik akcí pro všechny děti. Přivítali jsme naše bronzové medailistky
z MS v ženském hokeji. Ukázali jsme švédským pedagogům a pedagožkám ze švédského Katrineholmu,
jak zvládáme integrovat děti s odlišnýmmateřským jazykem a jak zvládáme zapojit do běžných tříd
ukrajinské žáky. Česká televize o nás natočila krásnou reportáž, kterou jsme mohli zhlédnout v rámci
magazínu Z metropole v neděli 13. 11…. a tak bych mohla vyjmenovávat ještě mnoho dalších akcí, které
jsme zvládli zrealizovat.
Ale teď se již budeme pomalinku soustředit na nejkrásnější období v roce, na období adventu a přípravu
na Vánoce. Těšíme se na zpívání u vánočního stromu, na zdobení školy, na koledy a společné besídky.
Přeji všem, ať je toto období skutečně tím nejkrásnějším, ať je plné pohody, radosti a společných
setkávání. Opatrujte se a ať se vám vše daří!

Mgr. Iveta Řezníčková
Ředitelka školy
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Já a můj svět v prvních a šestých třídách

Já a můj svět
- je nový povinný předmět pro žáky 1. a 6. tříd. Bude uveden do celkového hodnocení žáka, neboli
je počítán jako každý ostatní.

Já a můj svět se zaměřuje především na osobnostní a sociální rozvoj, sebepoznání, poznání emocí
a všelijakou komunikaci.

Pro naše prvňáčky se tento předmět také zaměřuje na adaptaci školy. V obou ročnících se všechny
aktivity provádí v komunitním kruhu - mimo lavice. Je veden třídním učitelem všech tříd v těchto
ročnících, do prvních ročníků ještě dochází metodička prevence školy Mgr. Veronika Balíčková.

Učitel má tak šanci lépe poznat svou třídu, a tím předejít zbytečným komplikacím. Žáci dostali tabulku,
do které si každý měsíc mohou zaznamenat, jak se jim rozvoj z jednotlivých kategorií - komunikace,
spolupráce, samostatnost, řešení problémů, zodpovědnost a další daří.

Tento předmět byl v minulých letech nazýván Relaxační hodiny, nebyl povinný, nýbrž měl velký úspěch,
tak se vedení rozhodlo vytvořit jeden podobný, který bude součástí školního vzdělávacího programu naší
školy. Pro naše šesťáky to jsou zároveň třídnické hodiny, kterými ovšem nezanedbávají podstatu JaSu.

Nikola Černá



Návštěva u prvňáčků
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I tělocvik v 1.A může být zábava. Společné zpívání žáků všech našich prvních tříd.

I výuka může být zábava v 1.B Deváťáci si připravili čtení pro žáky v 1.C.



Anketa žáci

Návštěva ze Švédska

Několika žáků z naší školy jsme se zeptali na otázku
„Jaká je Vaše oblíbená vánoční pohádka nebo film?“

V termínu 25. – 28. září 2022 navštívili naši školu pedagogové
ze Švédska v rámci spolupráce učitelských sborů. Cílem
projektu bylo informovat se o tom, jak se u nás vzdělávají žáci
z jiných zemí. Během několikadenní návštěvy jsme mohli
ukázat, že umíme dobře integrovat žáky s odlišným
mateřským jazykem do našeho školského systému.

V rámci návštěv se švédští pedagogové zúčastnili několika
vyučovacích hodin ve druhé, páté, osmé a deváté třídě, kde
měli možnost vidět, jak s dětmi pracují čeští pedagogové, jaké
využívají různé metody a formy ke vzdělávání, pracují
s interaktivní tabulí apod. V následném společném posezení
švédského a českého pedagogického sboru měli možnost
učitelé diskutovat a vyměňovat si své zkušenosti nejen se
vzděláváním žáků z jiné země. Dobrý dojem jsme asi udělali,
neboť si švédští pedagogové odváželi inspiraci a byli velmi
překvapení, jak dobře umíme pracovat se žáky z jiného
kulturního prostředí. Žáci z páté třídy napsali pro své švédské
přátele dopisy. Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do této
spolupráce a těšíme se na další mezinárodní projekty.

Eliška Budská
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Moje nejoblíbenější vánoční pohádka je Sám
doma, protože se mi líbí jak jsou ti padouši
úplně blbí.

Můj nejoblíbenější film je Sám doma, protože
je to strašně vtipný.

Moje nejoblíbenější pohádka je 12 měsíčků,
protože se mi líbí ta písnička a ti Měsíčci.

Sám doma protože je to vtipné, akční, ale
zároveň to má vánoční atmosféru.

Moje nejoblíbenější pohádka je Tři oříšky pro
Popelku, protože je točená na hezkém zámku.

Moje nejoblíbenější pohádka je S čerty nejsou
žerty, protože je to dobře udělaná pohádka, která
se neomrzí.

Moje nejoblíbenější pohádka je Grinch, protože
je to vtipný film.

Moje oblíbená pohádka je - Tři oříšky pro Popelku,
protože to je krásná tradiční česká pohádka
a k Vánocům patří.

Adéla Zamčiaková 4.A

Tereza Zikánová 3.A

Anička Králová 3.A

Vojtěch NovotnýLinda Cerhová 5.C

Jiří Špička 7.A

Patrik Vevera 7.B

Vanessa Polášková 7.B
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Zprávy ze žákovského parlamentu

I v letošním roce jsme měli den bez aktovek

V letošním školním roce žákovský parlament navázal na svou činnost z uplynulého školního roku, kdy
se pod vedením Míši Dočekalové uskutečnilo několik povedených zábavných a současně poučných akcí,
které příjemně zpestřily naše běžné školní dny. Část členů parlamentu pokračuje v letošním školním
roce, část zástupců byla v září nově zvolena v jednotlivých třídních kolektivech. Nově jsme parlament
rozšířili také o zástupce 4. tříd. Žáci z parlamentu se potkávají na společných schůzkách jednou za 14 dní
nebo častěji podle potřeby. Převzala jsem po Míše koordinační roli a společně s Janou Gabašovou se
snažíme žáky parlamentu vést k samostatnosti. Zatím ale máme pocit, že nás ještě trošičku potřebují

Od září v parlamentu (a prostřednictvím zástupců parlamentu též v jednotlivých třídách) přemýšlíme, co
bychom ve škole mohli zlepšit nebo třeba dělat trošku jinak a lépe. Postupně žáci přišli s řadou návrhů
a nápadů, jak školu vylepšit. Návrhy se týkaly využití společných prostor ve škole i na školní zahradě,
toalet, šaten, jídelny. Se svými nápady zástupci parlamentu oslovili paní ředitelku a na společné schůzce
probírali možnosti řešení. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Nedávno se také uskutečnila
schůzka parlamentu s paní vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařkou. Ne všechny nápady a podněty je
možné realizovat, některé budou vyžadovat více času nebo jsou finančně náročné, ale brzy se můžeme
těšit např. na navigační cedulky ve všech budovách, které nám všem a také rodičům usnadní orientaci
ve škole. Na designu a výrobě již žáci pracují. Po dohodě s paní vedoucí školní jídelny chystáme seznam
tipů na nová jídla, kterými se budou moci inspirovat paní kuchařky a zpestřit současný jídelníček. Co se
týče školního hřiště, žáci z parlamentu se snaží vymyslet způsob, jak umístit sítě do branek tak, aby se
daly snadno vytáhnout a pohyb kolem branky byl bezpečný i ve chvíli, kdy zrovna žáci fotbal nehrají.
Kéž by se žákům parlamentu také podařilo přesvědčit některé spolužáky, aby přestali s nevhodným
chováním naWC (plýtvání toaletním papírem a utěrkami, ucpávání WC atd.).

V parlamentu nezapomínáme na to, aby ve škole bylo živo a veselo Na poslední říjnový den připravili
zástupci parlamentu pro třídy prvního stupně hravé halloweenské dopoledne - ve vestibulu a na
chodbách hlavní budovy postupně žáci 1.-5. tříd procházeli 5 stanovišť a plnili úkoly s halloweenskou
tematikou. Na závěr nechyběla sladká odměna.

A co plánujeme na nejbližší týdny? V některých třídách se začíná hromadit sběr, tak se zamyslíme nad
termínem kontejneru nebo případně jiným způsobem odvozu. A určitě o parlamentu uslyšíte před
Vánocemi, ale zatím nebudu prozrazovat, co chystáme…

Ing. Tereza Blechová

I v letošním školním roce uspořádal školní parlament akci s názvem - No Backpack Day, aneb den bez
školní aktovky. Oblíbená akce známá po celém světě má za cíl pobavit žáky a umožnit jim, aby si do
školy přinesli učivo v jakémkoliv jiném originálním předmětu, který školní aktovku nahradí. Přikládáme
fotografie žáků z 1.A a 5.B. Celosvětovým cílem této akce je upozornit na miliony dětí, které denně nosí
pomůcky v ruce do škol vzdálených mnoho kilometrů.
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Běh Petrovicemi

Dne 12. října proběhl Petrovický běh VI. ročník, jakožto memoriál JUDr. Ladislava Bakeše.
Zde nalezneme seznam výherců ze všech kategorií, kterýmmoc gratulujeme.

1. třídy dívky i chlapci

3. třídy dívky i chlapci

2. třídy dívky i chlapci

4. třídy dívky i chlapci

čísla

čísla

čísla

čísla

14 & 1

60 & 50

41 & 33

80 & 70

Adéla P. & Andreas J.

Leontýna S. & Lukáš P.

Anežka M.& Ondřej D.

Nikola B. & Marek P.

Antonín S. & Marie K.

Nguyen T. L. & Amálie S.

Jan P. & Nela H.

Patrik Z. & Christine P.

Barbora B. & Eliáš R.

Sára M. & Tobiáš B.

Tereza Š. & Jenč R.

Ema H. & Patrik B.

1. místo

1. místo

1. místo

1. místo

2. místo

2. místo

2. místo

2. místo

3. místo

3. místo

3. místo

3. místo

3 & 13

53 & 69

31 & 40

73 & 83

10 & 8

64 & 51

45 & 30

85 & 71
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5. třídy dívky i chlapci

7. třídy dívky i chlapci

9. třídy dívky i chlapci

6. třídy dívky i chlapci

8. třídy dívky i chlapci

čísla

čísla

čísla

čísla

čísla

105 & 90

160 & 154

200 & 198

143 & 113

183 & 170

Alžběta V. & Sebastian D.

Veronika B. & Jakub S.

Nikola Č. & Adam S.

Klára Š. & Jakub S.

Ema H. & William K.

Šimon J. & Nikola H.

Petr N. & Eliška S.

Danylo R.& Nikola Č.

Daniel B. & Tereza R.

David V. & Eliška B.

Karolína J. & David Š.

Veronika S. & Jakub F.

Eliška N.& Jan R.

Barbora N. & Štěpán S.

Barbora K. & Vojta N.

1. místo

1. místo

1. místo

1. místo

1. místo

2. místo

2. místo

2. místo

2. místo

2. místo

3. místo

3. místo

3. místo

3. místo

3. místo

98 & 101

155 & 164

194 & 202

110 & 131

179 & 187

109 & 97

166 & 153

205 & 193

143 & 121

180 & 74



Škola plná umělců, aneb užíváme si hodiny
výtvarné výchovy
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Když se procházíme po naší škole, chodby jsou plné výtvarných děl našich šikovných spolužáků ze všech
možných tříd. Během výtvarné výchovy a pracovního vyučování se žáci učí různé výtvarné techniky.
Jejich díla pak zdobí naše chodby a společné prostory. Rozhodně se máme čím chlubit. Rozhodli jsme
se, že několik děl budeme prezentovat v našem časopise.

Díla vybrali a foto poskytli: Eliška Zikánová a Milan Procházka
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Anketa našich pedagogů

Jako v předchozích číslech, tak i v tomto, jsme se zeptali
několika pedagogů na naše anketní otázky, tentokrát
jsme se zaměřili na vánoční čas. Zeptali jsme se
na dvě otázky:

1. Proč se těšíte na Vánoce?
2. Jaké vánoční zvyky doma děláte?

1. Především pro jejich atmosféru.

2. K našim vánočním zvykům patří ozdobený vánoční
stromek, svíčky a prskavky (a jednou také propálený
koberec), větvička jmelí, štědrovečerní večeře, cukroví,
vánočka, krájení jablka, pouštění lodiček a kapří šupiny.
Tu z loňských Vánoc mám stále v peněžence:-).

1. Mnohem radši než Vánoce mám advent, to období plné
ticha, klidu a rozjímání, zejména ve škole :-).

2. Celý rok prudím svoje děti se zdravou stravou, aby mi to na
Štědrý den vrátily. Chodíváme se projít na Vyšehrad, kde
moji synové a dcera umocní sváteční náladu tím, že si po
návštěvě katedrály a vhození pár mincí do kasičky
černouška z jesliček koupí v místním kiosku párek
v rohlíku. Takže jistě chápete, proč si tam já každý rok
musím dát minimálně jeden svařák…

1. Protože budu moci trávit více času s rodinou.

2. Každoročně zpíváme koledy a rozkrajujeme jablka.

1. Na Vánocích mám nejraději jídlo, film Sám doma
a čas strávený s rodinou.

2. Každý rok krájíme jablíčko, lijeme olovo, pouštíme lodičky
ze skořápek a chodíme do kostela pro Betlémské světlo.

1. Protože jde o nezaměnitelné chvíle s rodinou... I když je to
vždy u nás napínavé, jestli v té záplavě adventních
vystoupení na naše domácí Vánoce také dojde.

2. Šupinky pod talíře, vánoční výzdoby, světélka, hudby
a vůně, setkávání s příbuznými.

1. Mám ráda procházky večerní Prahou, když je všude
vánoční výzdoba a atmosféra. Chodíme takto každý
rok s přáteli a je to moc fajn.

2. Naše vánoční zvyky jsou hlavně o jídle. O štědrovečerní
večeři se sejdeme s celou rodinou a máme tradičně kapra
s bramborovým salátem. Už se na to těším.

1. Protože je mám spojené se spoustou moc hezkých chvil...

2. Takové, na které mám(e doma) zrovna náladu...
A miluju kapra s bramborovým salátem a rybí polévku!

1. Na Vánocích mám ráda klid, pohodu a to, že se sejde
celá rodina.

2. Mezi naše zvyky patří pečení cukroví, vánočky, kupujeme
jmelí, dáváme šupinu pod talíř a věříme, že nám přinese
v příštím roce štěstí a peníze.

1. Na Vánocích mám nejraději tu ojedinělost, tradice,
zastavení, vánoční muziku a filmy.

2. Klasika – dáváme Barborku, pečeme cukroví a vánočky,
stavíme betlémy, scházíme se s rodinou, vaříme tradiční
jídla, zpíváme koledy a lijeme olovo.

1. Na vánočním čase mám rád tu atmosféru a blížící
se konec roku, člověka to donutí k zamyšlení se a bilancí
za uplynulým rokem.

2. Od té doby, co trávíme Vánoce na chalupě, užíváme
si zvyků více než ve městě. Pečeme cukroví, vánočky,
rozkrajujeme jablka, lijeme olovo, během Adventu
zdobíme dům a zapalujeme svíčky.

1. Nejraději mám přípravy – jedeme před Adventem
na chalupu pro zeleň na věnce, děláme těsto na cukroví,
část těsta se ovšem sní ještě při zadělávání, takže dávka
musí být dvojnásobná a den před Štědrým dnem děláme
vaječný nealko likér, který se z lednice záhadně vypařuje,
takže 24. je ho jen taktak na přípitek.

2. Poté co jsme rozteklým olovem popálili kuchyňskou
desku, krájíme raději už jen jablka s trháme ruličky
se stočeným vtipem – tzn. Christmas crackers.

Mgr. Lenka Kasanová

Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.

Mgr. Petra Tillová

Bc. Zlata Danková

Mgr. Dana Benešová-Trčková

Bc. Monika Buberlová

Mgr. Bc. Tomáš Bartáček

Mgr. Jana Gabašová

Mgr. Veronika Balíčková

PhDr. Martin Staněk Mgr. Michaela Dočekalová
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Akce, které proběhly u nás ve škole na podzim

Návštěvu České televize si užili žáci z 2.A

Medová snídaně ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství proběhla v 5.B

Naši šesťáci měli možnost popovídat si
s reprezentantkami ČR v ledním hokeji a jejich
manažerkou o jejich úžasném úspěchu na MS
v Dánsku, odkud si přivezly bronzové medaile.

V rámci předmětu výchova k občanství měli žáci
deváté třídy možnost navštívit úřad Městské části

Praha - Petrovice. Úřadem je provedla naše
paní starostka JUDr. Olga Hromasová.



Žáky 4.A jsme přistihli zrovna ve chvíli, kdy připravovali
svíčky na keramické adventní věnce, které si vyrobili

v rámci pracovního vyučování.
Převody jednotek hravou formou u páťáků v béčku,

kdy si každý ověřil, kolik měří.

Na trénink vánočních koled jsme dorazili do 4.B. Žáci ze třídy 1.B v rámci hodin literatury i relaxují.

Okénko do výuky
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Halloween u nás ve škole

Halloween je původem keltský svátek ale v dnešní době se spíše slaví v Americe. To ale nezastavilo naši
školu od úžasné akce. A tak 31. října školní parlament uspořádal akci pro první stupeň naší školy. Akce
obsahovala pět stanovišť, na kterých si žáci procvičili logiku, fyzickou zdatnost ale i rychlost. Žáci
chodili po třídách a za každé stanoviště dostali razítko na kartičku. Jakmile třída prošla všemi
stanovišti, zašla zpět na start, kde na ni čekala sladká odměna v podobě halloweenských sladkostí.
Cílem této akce byly úsměvy každého žáka, který odcházel. Celá akce proběhla s radostí a nadšením.
Tak bych ráda jménem redakce poděkovala školnímu parlamentu, že tyto akce pořádá.

Natálie Rychtářová

Sportovní výkony naší školy

Naši úspěšní florbalisté přivezli zlato a jsou mistry
Prahy 10. Gratulujeme.

Naši nejstarší kluci - Lukáš Hejtmánek,
Tomáš Hofman, David Pinkr a Marek Sedláček, jsou

mistři Prahy 10 ve stolním tenisu!
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Literární počiny Muž, který sázel stromy

Jednoho dne jsem potkal v horách
Muže, který pásl ovce
Zašli jsme spolu do obce
Dali jsme si hrách

Tichý byl jako háj
Statečný to byl pán
K vysázení lesa byl odhodlán
Vysázel nám Alpský kraj

Jen co začala válka
Ovce všechny odstranil
Kácení stromů zabránil
V rozzlobené obci se zvedla morálka

Předseda jej navštívil
Přijela celá garda
,,Těch stromů je tu snad miliarda!“
Národní park zde zřídil

Do vesničky se stěhují občané
Nálada se zlepšila
Půda zde jen kypřela
Důstojný pohřeb dostane

Přišel o ženu i syna
On sám na život byl
Prací si ho naplnil
Víra jeho hrob kryla

Matyáš Jaroš, 9.B

KDO JSEM TEĎ A KDO JSEM TADY?

Reportáž

Mnoho občanů Ukrajiny bylo nuceno uprchnout před válkou do zahraničí a není to stejné, když se
člověk vědomě rozhodne emigrovat do jiné země. Mnozí nebyli připraveni na náhlou změnu života.
A proto se adaptační období pro některé Ukrajince stává velmi těžkým. Důvody jsou: jiný jazyk, způsob
života a tradice. I když v Česku, kde je mentalita a jazyk relativně podobný Ukrajině, se lidé často
mohou cítit jako cizinci. To je hodně ovlivněno tím, že neovládáme jazyk dokonale a máme silnou
jazykovou bariéru. Znepokojuje mě, že nedokážu plně komunikovat a vyjádřit svůj názor, obávám se,
že to vymaže mou osobnost v očích ostatních lidí. Mnoho z nás tedy po ztrátě minulého života zažívá
krizi identity, která se projevuje otázkou: "Kdo jsem teď?" a "Kdo jsem tady?".

Чимало громадян України були змушені тікати від війни за кордон, і це не теж саме, коли
людина усвідомлено робить вибір мігрувати в іншу країну. Багато хто не був готовий до раптової
зміни життя. І тому у деяких українців період адаптації стає дуже складним. Причинами цього є:
інша мова, уклад життя та традиції. Навіть перебуваючи у Чехію, де менталітет та мова відносно
схожі з Україною, люди часто можуть почувати себе чужими. Дуже сильно на це впливає те, що
ми не володіємо мовою ідеально та маємо сильний мовний бар'єр. Мене турбує, що я не можу
повноцінно спілкуватися та висловлювати свою думку, я хвилююся, що це стирає мою
особистість в очах інших людей. Так, втративши своє минуле життя, чимало з нас переживають
кризу ідентичності, яка проявляється через запитання: «Хто я тепер?» та «Хто я тут?».

Páťáci v městské knihovně v Petrovicích
U nás v Petrovicích je krásná knihovna. Byli jsme tam se třídou v pátek 4. 11. 2022 třetí vyučovací
hodinu. Přivítala nás moc milá paní knihovnice a krásně nám vyprávěla o knihách a chodu knihovny.
Mají to tam přehledně rozdělené třeba na romány, horory, pověsti, knihy pro holky a pro kluky atd.
V knihovně jsem našla knihu, kterou jsem už dlouho hledala. Vzala jsem si přihlášku. Těším se, až
knihovnu znovu, tentokrát už s průkazkou, navštívím a knihu si vypůjčím.

Lara A. Kurayová, 5. A

Zamyšlení ukrajinské
spolužačky
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Deváťáci se aktivně zapojují do akcí pro prvňáčky

Ve čtvrtek 3.11. 9.A četla prvňáčkům popletenou pohádku, kterou doprovodili malý divadlem.
Malí i velcí i to velice užili a byli hodní! S dětmi děti dále hrály další hry, jako třeba tichou poštu.
Za zorganizování hlavně děkujeme Pavle Znamenáčkové, která tento úžasný program zorganizovala.

Dvacátého pátého září si třída 9.A s jejich třídní učitelkou Lenkou Kasanovou připravila “Atletickou
olympiádu pro prvňáčky”. Děti si mohly zkusit hod míčkem, běh přes překážky - molitanové “hranolky”,
slalomový běh mezi kužely, hod na kužel, skok z místa, hod oštěpem - měkkým šípem, chůzi po kladině
- lavičce, a dokonce skákaly žabáky. Všichni si to náramně užili, nakonec každý z prvního ročníku dostal
svou osobní medaili. Jsou to přeci naši malí atleti!
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Téma – 17. listopad v 8. A Osmáci v rámci hodin slohové a komunikační
výchovy tvořili kaligramy s tématikou oslavu svátku

demokracie - 17. listopad.
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V pondělí 5. 12. prošel naší školou Mikuláš

Mikuláš s anděly a jejich knihou hříchů.I ředitelnu navštívili pekelníci během
porady vedení.

Fotka ze 7.B po návštěvě čertí nadílky. Celá čertovská sestava.
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Prověřování znalostí na olympiádách

Vánoční kvíz

Během letošního podzimu se někteří žáci zúčastnili olympiády z českého jazyka
a celonárodní soutěže v informatice Ibobřík.

Během čekání na Ježíška si můžete zkrátit dlouhou chvíli naším kvízem.
Za každou odpovědí je vždy jedno písmenko. Správná písmenka dosaďte do tajenky.

1) Z jakého města pochází linecké cukroví?

a) z Prahy (Z) b) z Vídně (O) c) z Berlína (H) d) z Linzu (S)

2) Jaký je pro křesťany nejdůležitější vánoční svátek?

a) Tři králové (Z) b) Boží hod vánoční (T) c) Silvestr (L) d) sv. Mikuláš (K)

3) Co je to advent?

a) období čtyř neděl před 24. prosincem (R) b) poslední víkend před 24.prosincem (D)

c) poslední den v roce (A) d) poslední školní den (F)

4) Jaký den se slaví Vánoce v Rusku?

a) 24.července (G) b) 24.prosince (P) c) 1.ledna (O) d) 11.listopadu (X)

5) Kdo chodí na Vánoce v Itálii?

a) Santa Claus (W) b) skřítek (B) c) Ježíšek (Q) d) čarodějnice (M)

6) Co patří mezi naše vánoční tradice a zvyky?

a) lití olova (E) b) grilování (S) c) odpalování ohňostroje (I) d) chození do aqua parku (J)

7) Kam se umisťoval vánoční stromeček dříve?

a) normálně na zem jako dnes (B) b) doprostřed stolu (L) c) na strop (Č) d) na střechu (O)

8) Z čeho byly první umělé vánoční stromky?

a) ze skla (S) b) ze dřeva (K) c) z kovu (P) d) z husího peří (E)

9) Co si dávají na štědrovečerní večeři 3 % Švýcarů.

a) kozu (K) b) psa nebo kočku (B) c) husu nebo kachnu (H) d) žábu nebo šneka (A)

Kvíz připravili Milan Procházka a Hynek Rohan
TAJENKA: VÁNOČNÍ __ __ __ __ __ __ __ __ __



Školní časopis 20

Celá redakce našeho školního časopisu přeje všem našim čtenářům
krásné a klidné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2023.

Eliška Budská, Nikola Černá, Barbora Podzemská, Milan Procházka, Hanek Rohan,
Natálie Rychtářová, Alice Volešáková, Eliška Zikánová.

Jazyková korektura a grafická úprava: PhDr. Martin Staněk

Máte zajímavý tip na článek, rozhovor nebo reportáž z naší školy? Napsali jste nějakou dobrou
slohovou práci nebo básničku a chtěli byste ji najít v příštím čísle našeho časopisu?

Napište nám na zspetrovicecasopis@seznam.cz
Další číslo připravujeme na květen 2023.

Redakční rada časopisu:

Báseň z redakce

Už zase po roce,
máme tady Vánoce.
Všichni pečou cukroví,
stromeček je hotový.

Všichni dostanou dárky,
příbuzní přijedou z dálky.
Zas si dáme kapra,
světýlka na stromečeku se zapla.

Ježíšek k nám přijde zas,
ohřát se, protože je venku mráz.
Vyplní nám všechna přání,
zlobivým dětem dá varování.

Odlijeme olovo,
a už máme hotovo.
Šťastné a veselé Vánoce
přeje vaše milá redakce.


