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Ohlédnutí za předvánočním časem 

Mikulášská nadílka na 1. i 2. stupni naší školy 

Ve středu 5.12 se  v Senici rozezněl jemný hlásek andělského zvonečku, který 

svolával všechny andílky a čertíky z malé školičky ke společnému „čertování“. Nejprve 

je čekala návštěva nejdůležitější, návštěva sv. Mikuláše a jeho pomocníků z velké 

školy. Mikuláš  ze své knihy přečetl jména všech vzorňáků i hříšníků. Každá třída se 

pak představila básničkou nebo písničkou a za odměnu jim anděl  nadělil něco 

dobrého. V další části dne pak malí  andílci a čerti pracovali v projektových 

celoročních skupinách. Jejich úkolem bylo vylosování si postavy (čerta, Mikuláše, 

anděla) a jeho výtvarné i literární zpracování – napsání životabásně, pětilístku, 

básničky, nacvičení scénky. Každá skupina pak svoji práci představila a prezentovala. 

Celý den byl zakončen čertovsko-andělským tanečním rejem. 

Sv. Mikuláš se svými pomocníky zavítal i do velké budovy naší školy, mezi starší 

žáky. Tady už se našlo více neposlušných a zlobivých dětí, a proto zde čerti měli více 

práce. Snad si všichni žáci vzali k srdci slova sv. Mikuláše a projeví se to n jejich 

vztahu k učení i v chování. 

p. uč. Jana Maitnerová  
a p. uč. Markéta Houdková 
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Svatý Mikuláš 

O svatém Mikuláši slyšely snad všechny děti. Každému se asi hned vybaví vysoká 

postava v dlouhém plášti s bílou bradou, jak rozdává dárky. Mikuláš je jedním 

z nejoblíbenějších světců dětí i dospělých. 

Mikuláš byl milovaným biskupem v Myře, dnes Demre v Turecku. Ve městě Bari 

zase uchovávají jeho ostatky v kryptě chrámu sv. Mikuláše. Obě tato města se dělí o 

slávu Mikulášova jména. Přesné datum Mikulášova narození neznáme. Víme jen, že 

se narodil kolem roku 280. Podle legendy přijal kněžské svěcení od svého strýce 

biskupa. Když zemřeli Mikulášovi rodiče, rozdal všechen svůj majetek chudým. Pro 

sebe nechtěl nic. Jednoho dne se Mikuláš vydal do jednoho vzdálenějšího města něco 

vyřídit. Když tam došel, chtěl se pomodlit ranní modlitbu, vstoupil proto do kostela. 

Najednou byl kostel plný velkého množství lidí. Obklopili ho, jásali a povolali ho svým 

novým biskupem. Mikuláš tomu zprvu vůbec nerozuměl, ale pak pochopil. Protože se 

obyvatelé toho města několik měsíců nedokázali domluvit na novém biskupovi, 

rozhodli se, že první kněz, jenž toho rána vstoupí do kostela, bude jejich biskupem. 

Mnohé legendy vyprávějí, že se Mikuláš nejvíce staral o lidi, kteří se ocitli v nějaké 

nouzi. Jednou zachránil před smrtí tři nevinně odsouzené muže. Jiný příběh vypráví o 

třech měšcích zlata, které Mikuláš potají hodil do okna, aby pomohl chudým dívkám 

k věnu. Další legenda líčí, jak zachránil námořníky, které zastihla na moři bouře. 

Když oblíbený biskup Mikuláš v roce 350 zemřel, všichni ho postrádali a oplakávali. 

Říkali si, že byl nejlepším biskupem, jakého si mohli přít, proto jeho hrob sypali 

růžemi. Tím, že Mikuláš tak rád obdarovával lidi, vznikla tradice obdarovávat děti 

v předvečer jeho svátku (5. prosince).  

Vendulka Hubáčková, 6. třída 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Štefanová, 9. třída  
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Poznáváme nové paní asistentky 

Rozhovor s p. asistentkou Renatou Vyroubalovou 

1. Co bylo vaší vysněnou prací?  

Od základní školy jsem se rozmýšlela, co bych chtěla dělat za práci. Ale já měla 

jasno, buď pracovat s dětmi, nebo pracovat se zvířaty a léčit je. 

2. Co byly vaše nejoblíbenější předměty ve škole? 

Výtvarná výchova, Přírodopis 

3. Co se vám líbí na senické škole? 

Kamarádský kolektiv 

4. Co pro vás znamenají Vánoce? 

Vánoce pro mě znamenají rodinnou pohodu 

v kruhu nejbližších a návštěvu příbuzných. 

5. Máte nějakou pohádku, bez které by Vánoce nemohly být? 

Tři oříšky pro Popelku 

Všem přeji šťastný nový rok 2019. 

Za rozhovor děkuje Alexandra Dutszaková, 9. třída 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pětilístek žáků 2. třídy 
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Rozhovor s p. asistentkou Monikou Valouchovou 

 

1. Jak jste se dostala k práci asistentky a 

baví Vás tato práce? 

Před dvěma lety jsem se s rodinou přistěhovala 

do Loučan. Na nástěnce místního obecního 

úřadu visela nabídka práce na pozici asistenta 

pedagoga v ZŠ Senice na Hané. O práci jsem se 

ucházela a následně mě paní ředitelka přijala. 

Tato práce mě naplňuje. 

2. Jaké obory jste vystudovala? A kde jste před tím pracovala? 

Vystudovala jsem VOŠ sociální a pedagogickou v Kroměříži a následně VŠ, obor 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Při studiu a po ukončení studia jsem pracovala na 

základních školách v Olomouci jako vychovatelka ve školní družině. 

3. Co pro Vás znamená advent a doba vánoční? 

Vánoce vnímám jako období nakupování dárků a pár chvil odpočinku s rodinou. 

4. Jaké doma dodržujete vánoční zvyky? 

S dětmi zdobíme vánoční stromeček, o Štědrém dni večeříme kapra 

s bramborovým salátem a rozkrajujeme jablko. 

5. Věří vaše děti na Ježíška? 

Ano, věří. 

6. Dáváte si předsevzetí v Novém roce? 

Předsevzetí si nedávám žádná, v minulosti jsem je totiž nikdy neplnila.  

7. Jaké máte koníčky? Lyžujete? 

Mým největším koníčkem jsou zvířata, nejraději se věnuji aktivitám se psy. Lyžovat 

neumím. 

Za rozhovor děkuje Terezie Kejvalová, 8. třída 
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Předvánoční zájezd do Budapešti 

 

Jednodenní výjezdy do zahraničí v době adventu se staly na naší škole již 

příjemnou tradicí. Letos jsme za poznáním vyrazili do hlavního města Maďarska. 

Zájezdu se tentokrát zúčastnili zájemci ze všech ročníků 2. stupně i několik páťáků. 

Protože Budapešť je daleko, vyrazili jsme již v 5 hod. ráno od budovy velké školy. 

Cesta ve vyhřátém autobusu probíhala bez potíží. V Budapešti děti zhlédly náměstí 

Hrdinů s památníkem Milénia, věže Rybářské bašty, Matyášův chrám, vrch Gellért i 

další pamětihodnosti a zajímavosti města. Naše putování jsme ukončili návštěvou 

vánočních trhů, kde děti mohly ochutnat maďarské speciality a nakoupit drobné 

dárky pro své nejbližší. 

 

p. uč. Nataša Látalová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaujal nás obrovský 

adventní věnec 

poblíž trhů. 
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Ohlasy našich žáků na adventní zájezd do Budapešti 

 
1. Co se ti v Budapešti nejvíce líbilo? 

2. Jel (a) bys příští rok znovu? 
 

1. Byli tady milí a příjemní lidé a moc se mi líbilo obrovské kluziště. 

2. Ano, určitě ráda pojedu znovu.  

Natálka Lakomá, 8. třída 

1. Morový sloup, vánoční trhy a kluziště. 

2. Ano, protože se mi tady moc líbilo.  

Natálka Svačinková, 7. třída 

1. Řeka Dunaj. 

2. Ano, určitě, protože se mi tady moc líbilo a dozvěděla jsem se mnoho nových 

věcí.  

Zuzka Hrachovcová, 6. třída  
1. Nejvíc se mi líbil Památník Milénia. 

2. Ano, určitě. 

Mirka Šmídová, 8. třída 

1. Večerní osvícená Budapešť. 

2. Ano, určitě, protože mě moc zajímá historie. 

Katka Vařeková, 5. třída 

1. Trhy a kostel sv. Štěpána. 

2. Ano, určitě pojedu. Líbilo se mi, že jsme toho tolik stihli a mohli si i něco 

koupit. 

Terezka Kouřilová, 5. třída 

1. Moc se mi líbily trhy a řeka Dunaj. 

2. Ano, pojedu, protože se mi zájezd moc líbil. 

Ester Krikelová, 7. třída 

1. Trhy a krásný výhled. 

2. Ano, určitě pojedu, bavilo mě to. 

Vojta Dvořák, 6. třída 

1. Mně se líbila celá Budapešť. 

2. Ano, určitě pojedu znovu. 

Petra Kutrová, 8. třída 
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Jak se slaví Vánoce v jiných zemích 

 

Vánoce nemají ve všech zemích stejnou tradici a stejný průběh slavení.  

Podívejme se, jak se slaví Vánoce v jiných zemích světa. 

USA 

Jelikož je Amerika multikulturní, v každé domácnosti se slaví Vánoce jinak. 

Každopádně na štedrovečerním stole jistě uvidíte nadívanou krůtu s brusinkami a 

bramborami na různé způsoby.  

Austrálie 

Vánoce si jistě všichni v ČR spojují se sněhem. V Austrálii je spojují s letními 

prázdninami. Proto se tu také k jídlu podávají mořské plody. Stejně jako v USA, tak i 

tady naděluje dárky Santa Claus.  

Německo 

Každá část Německa slaví Vánoce po svém. Někde dárky naděluje 

Weihnachtsmann (vánoční zrzavý muž), někde děvčátko Christkindl. Německo je také 

vyhlášeno nádhernými vánočními trhy. 

 

Katka Žampachová, 7. třída 

 

Recept na medové kuličky 
 
těsto:   500g hl. mouky 
            2 vejce 

            2 čajové lžičky sody 
            60g rozpuštěného másla 
            4 lžíce plné medu 

            200g mletého cukru 
 

Z těsta uděláme placku a pečeme na 180 °C asi 15minut. Vychladlou placku 

nastrouháme. Trochu drobečků si odložíme na obalení. 

 

krém:  1 karamelové kondenzované mléko 
              1 změklé máslo  
 

V míse smícháme vyšlehaný krém s drobečky. Vypracované těsto dáme  

na 2 hodiny do ledničky. Potom vytvarujeme kuličky, které obalíme v odložených 

drobečcích. 

 

Recept vybral Tonda Spurný z 5. třídy  
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Projekt ZIMA na prvním stupni 

Aby si druháčci zopakovali vše o zimě, čekala je skupinová práce na třech 

stanovištích. Na prvním dávaly děti dohromady všechny informace o zimě - zimní 

slunovrat, délka dne a noci, první zimní den, zimní měsíce. Druhé stanoviště se 

zaměřilo na život zvířat v zimě  - čím zvířata krmíme, kde přezimují. U posledního 

úkolu přemýšlely děti nad zimními sporty, výbavou a bezpečností u zimních 

radovánek. Všechny informace žáci skládali do sněhových koulí a vytvořili tak 

zajímavý výukový plakát. V českém jazyce o něm napsali sněhulákový pětilístek. 

p. uč. Jana Maitnerová 

 

 

Hádanky, vtipy a křížovky aneb něco pro zábavu 

 

Na recepci v hotelu: 
„Kdyby se v pokoji objevili potkani, vůbec se nemusíte bát. Za chvíli se připlazí hadi a 
sežerou je!" 

___________________________________________________________________ 
 
Starší Daniel navrhuje mladšímu Vojtovi: 

Vymyslel jsem skvělou hru. 
Budeš házet kostkou, a když padne číslo od jedničky do pětky, tak mi dáš bonbon." 
„A když padne šestka?" 

„Tak házíš znovu!" 
___________________________________________________________________ 
 

Poznámka ze žákovské knížky: 
Pravidelně chodí do školy nepravidelně. 

____________________________________________________________________ 
 
Bakterie se množí dělením buněk. Z jedné bakterie vznikají během jedné minuty dvě 

o stejné velikosti. Po 60 minutách vyplní bakterie celou nádobu. 

Jak dlouho trvá, než bakterie naplní polovinu nádoby? 

Jiří Hujíček, 6. třída 
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Tip na dobrý film a knihu 

 
 

Chtěl bych Vám představit film s vánoční tematikou s názvem GRINCH, který se mi 

velice líbil. 

Grinch je nepovedený skřítek, věčně mrzutý, který nemá rád koledy. Žije na 

vrcholku hory poblíž města Kdovíkov. Obyvatelé tohoto města se nazývají Kdovíci. 

Jednou starostka tohoto města vyhlásí, že Vánoce budou třikrát větší a slavnostnější 

než jiné roky. Grinch se rozhodne lidem Vánoce překazit. A protože je velmi mazaný, 

vymyslí naprosto dokonalý plán. Stačí nalézt sáně, soby, nasadit si falešný plnovous a 

vydávat se za Santu a předběhnout ho v nošení dárků, a ukradne tak lidem Vánoce.  

 

Grinch (v anglickém originále The Grinch) je americký 3D počítačově animovaný 

vánoční film z roku 2018. Natočený podle knihy Jak Grinch ukradl Vánoce z roku 

1957.  

Ondra Tichý, 5. třída 
 

 

Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my 
 

 

Knihu s tímto názvem napsal pan Miloš Kratochvíl a ilustrovala ji Markéta Vydrová. 

Celá kniha je napsána ve vánoční atmosféře. Kluk jménem Dušan má sestru jménem 

Bára. Kniha pojednává o různých příhodách těchto hrdinů a o jejich představách, 

např. proč sněží – protože dva andělé přetrhali peřinu.  

Jeden z nejvtipnějších příběhů v knize se jmenuje Přijdu zítra. Celý příběh se 

odehrává na Štědrý den. Když všichni dovečeří, tak slyší zvonit zvonek. Není to ale 

zvoneček od Ježíška, ale od vrat. Za vraty stojí teta, která potřebuje pomoci, protože 

se jí zlomil klíč od skříně, ve které měla schované vánoční dárky. Tatínka napadne, že 

vezme sekeru a vyseká tam díru. Ale teta vykřikne, že to nepůjde, že je to 

starožitnost, a tak běží zpátky domů. Když se vrátili rodiče od tety domů, tatínek 

vytáhl vzkaz, na kterém bylo napsáno – Nestihl jsem to, přijdu zítra. Jakmile to 

tatínek přečetl, Bára se rozbrečela. Nakonec tedy Ježíšek naložil dárky až 25. 

prosince po obědě.  

Kniha je velmi zábavná a vtipná, smála jsem se od začátku až do konce. 

Katka Žampachová, 7. třída 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/3D_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_animace
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
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Číselná křížovka 

 

       

       

       

       

 
 

1. Minulý rok. 

2. Jakubovi je 9 let. Jeho bratr je o 5 let mladší. Ve kterém roce se narodil? 

3. Datum vstupu České republiky do EU. 

4. Začátek 2. světové války (rok). 

Pavel Kurfürst, 6. třída 

 
Osmisměrka 

 

V Á N O Č K A V H V Ě Z D A 

Á Z I M A V Í T R P U N Č Š 

N S E C J M E L Í S A L Á T 

O T D E L S N Ě H U L Á K K 

C R A A D E L O K B A Ň K A 

E O R U K A V I C E Ě N A S 

O M E D E C Í V S K O M Í N 

Č E D J A B L K O O L R L R 

A Č E P I C E B B R E Á Y P 

J E S N Í H CH L A D D Z Ž A 

É K E N O V Z J E Ž Í Š E K 

Najdi 30 slov se zimní a vánoční tematikou. Zbylá písmena tvoří tajenku. 

Laura Ošťádalová, 6. třída 
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Andílkovská angličtina 

 

S plnými povánočními bříšky pozvali druháčci svoje andílky na společnou hodinu 

angličtiny. A jaké bylo téma? No přece FOOD. Společně si zazpívali anglickou písničku 

o jídle a pak vzájemně ve dvojicích zjišťovali, jak je na tom kamarád a procvičovali si 

„I LIKE, I DONT LIKE…“. Ostatním kamarádům pak svoje chutě představili. 

p. uč. Jana Maitnerová 

 
 

 
 

 

 

 

 


