Předvánoční čas
Šéfredaktorka Barbora Lohrová

Vánoční Vídeň
Ráno 7. 12. 2012 jsme odjeli od školy v 6:30. Kolem 11 hodiny jsme dorazili na zámek
Schönbrunn. Měli jsme možnost projít si celé zahrady a koupit si něco malého na vánočním
trhu. Poté jsme projeli část Vídně a ocitli si ve „Vnitřním městě“. Když jsme prošli část
„Vnitřního města“, ocitli jsme se před klenotnicí v Hofburgu. Kdo chtěl, tak mohl navštívit i
dóm sv. Štěpána. Před odjezdem domů jsme ještě vyrazili na návštěvu vánočních trhů před
radnicí. Příjezd ke škole byl kolem 20 hodin.

(Barbora Lohrová, 8. třída)

Divadlo v Táboře
Dne 26. 11. 2012 se zúčastnila 4. A, 4. B a 5. třída představení Sněhurka v Táboře.
Od školy jsme celí natěšení vyjeli v 7 hodin autobusem. Cesta rychle ubíhala a brzy jsme
dorazili na místo. Když jsme si sundali bundy a čepice, sedli jsme si do sedadel, zvonek třikrát zacinkal
a představení začalo.
Celá pohádka byla moc hezká. Všechny postavy měly krásné kostýmy. Nejvíce se mi líbily šaty
Sněhurky, ale i masky zvířátek byly pěkné.
Myslím, že výlet do Tábora se nám vydařil. Už se těším na další divadelní zážitek.
(Mirka Fialková, 4. B třída)

Easy Living
6. prosince 2012 navštívili žáci 6. – 9. třídy Divadlo Oskara Nedbala v Táboře. Zhlédli představení Easy
Living. Šlo o spojení vážné hudby a gymnastických prvků. K vyjádření vážné hudby použili harfu,
housle a k tomu zpívala operní pěvkyně.

(Barbora Lohrová, 8. třída)

Pohledy žáků 9. třídy:
„Celý význam tohoto přestavení byl, že se dá cit vyjádřit tancem a hudbou.“
(Lukáš Kubík, 9. třída)
„Velice se mi líbila akrobacie tří žen, které opravdu dokázaly na látkových provazech dělat krásné
akrobatické kousky. Nejvíce se mi na akrobacii líbil výstup, při kterém všechny tři ženy padaly vedle
sebe dolů z provazu.“
(Václav Kehar, 9. třída)
„ Nejvíc mě zaujal operní zpěv. V životě jsme ho neslyšela a dost mě překvapilo, že zpěvačka musí
vyzpívat tak vysoké tóny. Ze začátku se mi vůbec nelíbil, ale postupem času už jsem ho nevnímala
s takovým odporem a překvapením jako na začátku. Spíš se stal příjemnou kulisou celého
představení.“
(Barbora Fialková, 9. třída)
„Tenhle druh zpěvu jsem slyšel poprvé na živo. Zpívala tak nahlas, že mě trochu zabolely i bubínky
v uších. Mě osobně to hodně překvapilo, protože jsem nikdy nic takového neviděl a neslyšel.“
(Lukáš Vesecký, 9. třída)

Charita 2012
V prosinci 2012 se ujala děvčata z 8. třídy - Tereza Děkanovská a Monika Hájková charitativního prodeje drobných dárkových předmětů. Výtěžek z tohoto prodeje byl zaslán na účet
CPK Chrpa (Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci).
Žákyně získaly pro "Centrum přípravy koní" 2 125 Kč.
Všem, kteří se sbírky zúčastnili, děkujeme.
(Vedení školy)

Dny otevřených dveří v ZŠ Čechtice
18. - 19. března 2013 (po oba dny 7.55 - 11.30)
18. 3. 2013 (pro rodiče žáků i pro veřejnost)














Nasajte atmosféru školy
Projděte si školu a podívejte se do tříd
Prohlédněte si nástěnky
Ptejte se na vzdělávací program
Ptejte se na volitelné předměty
Prohlédněte si práce žáků
Informujte se na výsledky vzdělávání
Zjistěte si akce, které škola pořádá
Podívejte se na vybavení školy
Prohlédněte si ocenění žáků, diplomy a poháry
Zjistěte si aktivity žákovské rady
Podívejte se na provoz školní jídelny a školní družiny
Ochutnejte jídlo ve školní jídelně

19. 3. 2012 (pro rodiče žáků)



Zajděte do výuky ve třídě Vašeho dítěte
Informujte se na výsledky vzdělávání Vašeho dítěte

Předem děkujeme za Váš zájem.
Osobní návštěva a aktivní náhled do výuky Vám pootevře dveře k důležitým informacím
o naší škole.
(Pro další informace volejte 317 853 112, nebo pište na zs.cechtice@seznam.cz)

Ohlédnutí za Vánocemi – (z prací žáků 6. třídy)
Jak vznikly Vánoce
Žili byli dva kluci a ti chtěli stále něco slavit. Měli Velikonoce, Dušičky, ale nic neoslavovali
v prosinci. Přemýšleli a přemýšleli, až vymysleli “Den“, kdy se celá rodina sejde a budou spolu, dají si
navzájem dárky a budou spolu šťastní. Jen nevěděli, jak tento den pojmenovat. Dávali návrhy, míchali
písmeny, až… „Co třeba Vánoce?“ vykřikl jeden z kluků. Druhý souhlasil. A proto jsou Vánoce
Vánocemi.
(Tereza Kletečková, 6. třída)

Vánoční příběh
Vánoce jsou plné kouzel. O tom vás může přesvědčit příběh, který se stal jednoho vánočního
dne, kdy se jeden malý chlapec, jménem Karlík a přezdívaný „Králík“, ve škole zasnil.
Zdálo se mu o krásném Štědrém dnu. Všude bylo úplně bílo. A protože ve snu se děje přesně
to, co si kdo přeje, zdálo se mu, že dostal živého krokodýla.
Učitel ho napomenul, protože se ho chtěl zrovna na něco zeptat. „Ano, pane učiteli,“ řekl tiše.
„O čem jsi snil? Vždyť jsi vůbec nevnímal.“ Karlík měl štěstí, že zazvonilo. Pan učitel řekl: „Tak děti,
máte přestávku.“
Když pan učitel odešel, začaly se děti smát: „Králík je zamilovaný!!!“ Pouze malá skupinka
dívek se ho ihned ujala a řekla těm, co se mu smáli: „A vy jste takoví zbabělci, že si skoro celá třída
dovoluje na jednoho kluka.“ Protože byly děti poslední den před vánočními prázdninami ve škole,
skončila jim výuka dříve.
Šly domů a těšily se, že budou brzy dostávat dárky. Když se Karlík rozloučil s kamarády, potkal
maličkého skřítka. Skřítek se představil velmi slušně: „Já jsem Trdlo.“ „A proč?“ zeptal se Karlík. „Ale
né trdlo jako trdlo. Trdlo je moje jméno.“ „Ahá,“ řekl Karlík. „Já jsem Karel.“ „Já vím. To mi říkat
nemusíš! Ale taky vím, že ti říkají Králík.“ Najednou Trdlu zakručelo v bříšku. „Nechceš jíst?“ zeptal se
Karlík. „Hm? Trochu hlad mám,“ řekl skřítek. „Vezmi si rohlík se salámem,“ řekl Karlík a podal mu jej.
„Děkuji,“ odpověděl Trdlo. „A za to, že jsi mi dal najíst, ti sice nedám živého krokodýla, ale snad ti
nebude vadit, že bude plyšový.“ „Ne, ne, vadit mi to nebude. Ale vždyť jsem ti dal jen zbytek své
svačiny, tak si nezasloužím krokodýla. Děkuji za nabídku, ale nech si ho,“ odpověděl Karlík
Trdlo si ho ale nenechal. Dal ho tajně pod stromeček. Když ho tam Karlík našel na Štědrý
večer, byl štěstím bez sebe.
(Anna Paťhová, 6. třída)

O vzniku Vánoc
Bylo, nebylo, kdysi dávno ještě nebyly Vánoce, ale protože dnes jsou, musely přece nějak
vzniknout a o tom vám budu vyprávět.
Kdesi okolo začarovaného lesa žila matka se třemi syny. Matka se jmenovala Zima a synové
Prosinec, Leden a Únor. Prosinec si často chodil hrát ke svému bratranci Dubnu. Hodně mu záviděl
oslavy Velikonoc a chtěl si je s ním za něco vyměnit, ale Duben to chtěl nechat tak, jak to je. Když šel
Prosinec domů, přemýšlel, jak by Dubna obelstil a měl Velikonoce jen pro sebe. Přemýšlel, přemýšlel
a najednou se před ním objevila kouzelná víla a řekla mu: „Když už nebudeš nikdy nikomu nic závidět

a nikoho nebudeš chtít obelstít, vyčaruji ti svátek jménem Vánoce.“ Prosinec byl šťastný a slíbil, že už
nikdy nebude nikomu nic závidět, a dodržel to.
Tak vznikly Vánoce.
(Lucie Vesecká, 6. třída)

Vánoční skřítek
Byl jednou jeden skřítek, který neslavil Vánoce. Jednoho dne šel skřítek po louce a potkal tam
malou holčičku, která se jmenovala Danička. Danča se dozvěděla, že je skřítek moc smutný, protože
nemá žádného kamaráda, se kterým by si mohl oslavit Vánoce. Danička ho utěšovala: „Nebuď
smutný. Napadlo mě, že bychom si Vánoce mohli oslavit společně.“ Skřítek souhlasil a skákal radostí,
že letos o Vánocích nebude sám.
Skřítek s Daničkou si ozdobili stromeček a napekli cukroví. Pak si rozdávali dárky. Skřítek dal
Daničce velkou mrkací panenku a Danička dala skřítkovi sazeničky, aby měl rostlinky na zahrádku.
A protože jim bylo moc dobře, tak Vánoce už slavili jenom spolu.
(Monika Filipová, 6. třída)

Vánoce
V USA v jednom sirotčinci vyrůstaly malé děti. Nežilo se jim moc dobře. Většinou jim scházelo
jídlo, protože ústav měl málo peněz.
Blížily se Vánoce a vychovatelé nevěděli, jestli budou moci dětem koupit dárky. Děti ještě
věřily na Santu, tak je nemohl zklamat. Když nastal Štědrý den, nikdo neměl žádné dárky pro děti.
Dětem namluvili, že jim Santa něco nadělí přes noc nebo během roku. Vychovatelé šli s těžkým
svědomím spát. Po probuzení se nic nezměnilo. Vychovatelé z toho byli smutní. Ale smutek byl
zbytečný. Otevřeli schránku na dopisy a spousta dopisů se na ně vyvalila. Dobří lidé si chtěli na
Vánoce odvézt nějakého sirotka. Přes dopoledne se začali sjíždět noví rodiče. Žádné dítě tam
nezbylo! Na každé dítě čekaly doma dárky od Santy. Ale největší dárek byla nová rodina.
Byly to nejkrásnější Vánoce v jejich životě!
(Veronika Holejšovká, 6 .třída)

Pohádka
V jednom krásném malém domku u lesa žily dvě dívky, které moc rády stavěly sněhuláky.
Jednou o Vánocích napadlo opravdu hodně sněhu, a tak si postavily velkého hezkého sněhuláka.
Sněhový mužík byl jen obživnout. A protože se o Vánocích dějí kouzelné věci, stalo se!
První, co živý sněhulák uviděl, bylo štěstí lidí. Spatřil, jak jsou lidé usměvaví, veselí a mají se
rádi. Zatoužil slavit Vánoce také. Vydal se tedy hledat kamarády, se kterými by mu bylo dobře.
Šel do lesa a tam potkal zajíčky. Měli krásný ozdobený stromeček, a tak se jich zeptal, jestli
může být s nimi. „Ty nejsi zajíc, nemáš uši. S námi být nemůžeš!“ vykřikli. Nešťastný sněhulák sebral
dvě spadlé šišky ze země a zabodl si je do hlavy místo uší. Pak se vrátil k zajíčkům. Zajíci se podivili:
„Sice už máš uši, ale nikde nevidíme tlapky. Pacičky přece zajíci mají.“ Sněhulák si udělal tlapky. Vzal
si bláto a namaloval pár flíčků na nohách. A už byl zpět u zajíčků. „A umíš skákat?“ zeptali se.

Sněhulák se rozplakal a lítostí se začal roztékat. Utíkal daleko a hluboko do lesa a myslel si, že Vánoce
neoslaví.
Vtom uviděl plno sněhuláků, kteří se ho ptali, co se mu stalo. Sněhulák jim všechno
vypověděl. Sněhuláci ho utěšovali, ať si z toho nic nedělá a jestli chce, ať slaví Vánoce s nimi.
Sněhulák byl šťastný a byl moc rád, že má takové kamarády.
(Lucie Boudníková, 6. třída)

Plán akcí ZŠ Čechtice na únor a březen 2013
13. 2. 2013 – Okresní kolo Olympiády v ČJ
14. 2. 2013 – Školní kolo soutěže v anglickém jazyce
19. 2. 2013 – Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce
22. 2. 2013 – Rodičovský ples
12. 3. 2013 – Ukázkové hodiny chemie, vedou vyučující VŠCHT
18. 3. – 19. 3. 2013 – Dny otevřených dveří
21. 3. 2013 – Okresní kolo recitační soutěže
22. 3. 2013 – Matematická soutěž Klokan 2013
28. 3. – 1. 4. 2013 – Velikonoční prázdniny

