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Advent 

Advent trvá čtyři týdny, je to období klidu, rozjímání a 

trpělivého očekávání vánočních svátků. Děti si 

postupně rozbalují adventní kalendář. V této době 

zapalujeme svíčky na adventním věnci, pečeme 

perníčky a cukroví a těšíme se na dárečky pod 

stromečkem. První adventní (železná) neděle je letos 1. 

prosince, druhá (bronzová) připadá na 8. prosince, třetí 

(stříbrná) na 15. prosince a poslední čtvrtá (zlatá) bude 

22. prosince. Podle zvyku se zapalují 4 adventní svíce 

na adventním věnci. Na 4. prosince připadá řezání 

barborek, na 5. prosince zase obcházení Mikuláše, 

anděla a čerta, kteří nadělují sladkosti hodným dětem a 

zlobivým uhlí nebo brambory. Také v období adventu je oblíbené zdobení domů jmelím, 

stavění betlémů, zdobení vánočních stromečků či pečení vánoček.                          
Marek Lauer 

Pranostiky vztahující se ke štědrému 

večeru 

Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele. 

Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý. 

Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá. 

Tvrdo a jasno na Štědrý den – úroda úrodného zboží a hrachu. 

Mojmír Jirků  

Vánoční přání 

Nastal prosincový večer, děti otevíraly další okénko v adventním kalendáři a zatímco 

přepočítávaly za jak dlouho přijde Ježíšek, František smutně pozoroval z okna, jak padají první 

sněhové vločky. Smutný byl proto, že toto jsou první Vánoce bez jeho starší sestry Natálie, která 

se před půl rokem přestěhovala do svého vlastního bytu v hlavním městě Praze. Ježíškovi přišly 

první dopisy od dětí s jejich přáními. Holčičky si přály panenky a švihadla, kluci zase autíčka a 

míče. Jenom dopisu od Františka se zatím nedočkal. Prázdný bílý papír vynikal na stole 

z tmavého dřeva u Františka v pokoji. Malý František už dlouho přemýšlel o tom co si přát, ale 

nemohl na nic přijít. Jeho kamarád Kuba měl dokonce celý seznam věcí, které by chtěl. Snad i 

kocour Vojta věděl, co chce, jenomže nikdo nerozuměl jeho mňoukání. Z přemýšlení Františka 

vyrušila jeho maminka Tereza s tím, aby šel spát, protože je pozdě. Probudil se do zasněženého 

dne. Musel si na sebe vzít svou nejteplejší bundu, aby neumrzl. Letos napadlo tolik sněhu jako 

nikdy předtím. Všichni z toho byli nadšení, sníh měli od hlavy až k patě. Sněhové koule létaly 

vzduchem, František jen tak, tak mezi nimi prokličkoval, jak při cestě do školy, tak zpátky. Doma 
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Ivana Hanušová 

 

na něj čekalo cukroví zrovna vyndané z trouby. Najedl se, udělal úkoly a mohl si jít hrát. Zrovna 

si zasedl ke své krabici s hračkami a někdo silně zabouchal na dveře. Ozvalo se řinčení řetězu. 

Františkovi rodiče se neměli k otevření dveří, a proto to musel udělat sám. Do bytu vešel Mikuláš, 

čert Honza a anděl Adélka, kteří navštěvují Františka každý rok. Čert hrozil peklem, ale František 

byl bez hříchu, a tak dostal od anděla a Mikuláše za básničku sladkosti a ovoce. A tak šel spát 

s plným břichem. Ve snu se zjevil v čistě bílé studené místnosti. Jako kdyby byl venku na sněhu. 

V dálce si mezi padajícím sněhem všiml přibližující se postavy. Byla to dívka s dlouhými 

blonďatými vlasy. ,,Kdo jsi?“, zeptal se František dívky nesměle.  ,,Jsem duch Vánoc, ale můžeš 

mi říkat Aneta. Jsem tu, abych ti poradila´´ ,,Jak znáš mé jméno? A proč bys mi měla pomáhat ?“ 

,,Znám všechny děti i všechny dospělé. A ve snech se jim zjevuji, když se netěší na Vánoce a 

nemají dobrou náladu…“ František se divil, jak to že to všechno ví. ,,Vím i to, že se na Vánoce 

netěšíš, protože nepřijede tvá sestra. ,,Když tedy všechno víš, tak proč mi rovnou neporadíš?“, 

zamračil se František na ducha Anetu. ,,Není to tak jednoduché. Ted´ tě vezmu do minulosti za 

tvou sestrou.“ Chytla se za Františkovo rameno a už letěli vzduchem mezi sněhovými vločkami. 

Když dopadli na zem, ocitli se v kuchyni Františkovy babičky, kde vždy pekl s Natálií cukroví. A 

přesně to taky František viděl. Viděl sám sebe se svou sestrou, jak zrovna vyndavají perníčky 

z trouby a jak je následně zdobí. Aneta znovu položila ruku na Františkovo rameno a tentokrát se 

ocitli u ozdobeného stromečku ve chvíli přiřazování dárků. Františkovým dárkem byla autodráha 

a Natálie dostala knihu. Ale Františkova nejoblíbenější vzpomínka byla až ta následující, do které 

ho Aneta zavedla. On, jeho rodiče i sestra byli venku před domem, když se stmívalo, a stavěli iglú 

a sněhuláka, zpívali koledy a smáli se. ,,To je ale minulost, jak mi to může pomoct?“ Moc 

odpovědí se od ducha Anety nedočkal. ,,Na to teď už přijdeš sám.“ Znovu se ocitli v chladné 

místnosti. Než stihl František cokoliv říct, tak se Aneta rozpadla na tisíce sněhových vloček a 

František se ze snu probudil. Posadil se na posteli a jako první, co uviděl, byl prázdný papír na 

jeho stole. Hned mu došlo, co Aneta myslela. Posadil se ke stolu a začal psát dopis. Ne pro 

Ježíška, ale pro Natálii. Probudil se o dost dříve než normálně vstával, a proto bylo pro jeho 

rodiče velikým překvapením, když vstávali a František již byl připraven vyrazit do školy. Těšil se, 

až bude po škole moci dát dopis pošťákovi. Jak se ale ukázalo, pošta byla zavřená, a tak šel 

František domů opět se sklopenou hlavou. Když už myslel, že tyto Vánoce budou nejhorší ze 

všech, před domem sousedů se objevil pošťák Dominik. František se za ním rychle rozeběhl a 

zatahal ho za kabát, aby neodcházel. Podal mu dopis s již napsanou adresou i poštovní známkou. 

Pošťák si od něj dopis převzal a slíbil, že se pokusí, aby byl dopis doručen co nejdříve. Utíkaly 

dny i noci. Ale odpovědi na jeho dopis se František nedočkával. Každý den seděl u okna a 

vyhlížel pošťáka s dopisem od Natálie. Když nastal Štědrý den, nechtěl vylézt z postele, protože 

věděl, že žádný dopis už nepřijde. V tom se domem rozezněl zvonek, vystřelil z postele a upaloval 

ke dveřím. Byl to dědeček s babičkou a jejich psem, sestra nikde. Se všemi příchozími členy 

rodiny se radostně přivítal, i když radost neměl. Ten člen rodiny, kterého si přál vidět nejvíce, mu 

zde scházel. Nastal čas večeře. František byl hezky upravený. Maminka mu nandala rybí polévku 

a pak i kapra s bramborovým salátem. Celá rodina se společně pustila do jídla. Cinkání příborů o 

talíř přerušilo zaklepání na dveře. Správně by se od stolu zvedat nemělo, ale tatínek se zvedl ze 

židle a šel ke vchodovým dveřím. Všichni přestali s hodováním a čekali, kdo vyjde ze dveří. Stal 

se asi zázrak, v jídelně se objevila Natálie. Úplně každému se na tváři objevil veliký úsměv, 

protože tu Natálii nikdo nečekal. Přisedla si ke stolu a v tu chvíli pro Františka začaly ty nejlepší 

Vánoce, které si mohl přát. Být s celou svojí rodinou.                                                                                     
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Čtení pomáhá 

Pozorní čtenáři Školtýnu zjistili, že se mohou zapojit do soutěže tříd i jednotlivců v projektu 

Čtení pomáhá. 

A jak to celé funguje? Přečteš knížku, která je v nabídce, vyplníš správně test. Po správném 

vyplnění testu získáš 50 Kč. 

Poté si vybereš jeden z projektů, na který chceš svých 50 Kč věnovat. 

Vše probíhá na internetu: www.ctenipomaha.cz 

Pokud si mladší žáci nebudou vědět rady, paní učitelky rády pomohou. 

Z naší školy se zatím  zapojilo 43 čtenářů z 11 tříd. Nejčastěji děti věnovaly svých 50 korun 

na sbírku: Zachraňte ohrožená zvířátka! 

Nejaktivnější byla třída 8. B. Nejaktivnější čtenář naší školy byl Marek Lauer s 8 knihami. 

Jakub Mahelka  

 

 

 

 

Karierní poradenství 

Dne 18. října v naší škole probíhalo skupinové karierní poradenství, které žákům pomohlo 

ujasnit si své myšlenky a vytyčit si pevné cíle. Nejdříve žáci pracovali s kartičkami, na 

kterých byli tučňáci, a měli za úkol popsat činnost, kterou tučňáci na kartičkách vykonávali a 

pak, jaké povolání by mohli vykonávat. Poté se žáci seznámili s pracovními příležitostmi. V 

devátých třídách poradenství probíhalo tak, že na začátku se třída rozdělila do tří skupin podle 

toho, jak jsou si jistí s výběrem střední školy či učiliště. Poté si žáci vytvořili vlastní 

myšlenkové mapy. Nakonec proběhla mezi žáky diskuze o tom, jak se v budoucnu budou 

vyvíjet pracovní příležitosti, a zda bude ještě možno povolání vykonávat.  

Matěj Šanc 

 

 

Zdroj Google 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy9JDtnqjmAhWJGBQKHVI_CaQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.ogilvy.cz/cs/nase-prace/cteni-pomaha&psig=AOvVaw3Z00IUJo4jmJDDHaFTYZxc&ust=1575969720032689
http://www.ctenipomaha.cz/


6 
 

Exkurze na zámek Karlova koruna – 

Vánoce na zámku 

Ráno jsme jeli linkovým autobusem do Chlumce nad Cidlinou. Na zámku jsme měli 10 minut 

rozchod. My s klukama jsme se šli projít kolem zámku a viděli jsme pávy – ty máme doma. 

Mohli jsme si něco koupit v obchodě suvenýrů, já jsem si koupil meč.  

A pak jsme šli na prohlídku s paní průvodkyní, která se jmenovala Ema. Ta nás prováděla po 

celou dobu, bylo to necelou hodinu. V prvním sále byly připravené židle na svatbu. Dále jsme 

šli do místností – prvně jsme byli v pokoji, kde byly vánoční zvyky. V druhém pokoji byly 

Vánoce v USA, dále pak Vánoce v Rusku, Itálii, Norsku a Česku. Na konci nám paní dala 

bonbóny a dopis pro Ježíška.  

Ze zámku jsme šli na hřiště na prolejzačky, kde Jirka spadl. To byla šlupa! Před odjezdem 

domů jsme si dali pizzu, já měl sýrovou. Bylo to moc pěkné, doufám, že někam ještě 

pojedeme. 

Tomáš Říha 
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Sport 

Okresní kolo žáků 4. a 5. tříd ve florbale - 21. 10. 2019 

Na tradičním, velmi dobře obsazeném turnaji, obsadil tým našich žáků ve složení Valentýna 

Březinová, Sofie Švejdová, Jaroslav Paďouk, Václav Kubínek, David Nguyen, Ondřej Mikuš, 

Martin Nykl, Josef Smoček, Jakub Drugda, Filip Jehlička a Michael Rothbauer výborné 

 2. místo. 

Čeps Cup florbal - okresní kolo chlapci 21. 11. 2019 Kutná Hora 

Na turnaji obsadil tým naší školy ve složení Jaroslav Paďouk, Filip Jehlička, David Nguyen, 

Jakub Drugda, Josef Smoček, Tomáš Říha a Michael Rothbauer skvělé 3. místo. 

Okresní kolo chlapců 6. a 7. tříd Kolín - florbal - 25. 11. 2019  

Tým našich chlapců 6. a 7. tříd ve složení Hübšt Matyáš, Půhoný Martin, Robovský Filip, 

Trojan Štěpán, Filip Robin, Kolář Erik, Klepal Vojtěch, Šťastný Jakub, Martinek Patrik, 

Pohořalý Jiří, Jahoda Vojtěch, Jaroslav Paďouk a Tichý Michal obsadil v okresním kole 

florbalové soutěže 1. místo a těší se na účast v kole krajském. 

 

Okresní kolo chlapců florbal 8. a 9. tříd Týnec nad Labem 29.11.2019 a 

2.12.2019 2. kolo Kolín 

Tým našich chlapců 8. a 9. tříd ve složení: František Věříš, Adam Buřival, Jan Rezler, Ondřej 

Čábelka, Vojta Filip, Filip Šimek, Tobias Brunclík, Lukáš Klepal, Ondřej Robovský, Filip 

Dubček se v utkání v Týnci nad Labem 29.11. umístili na 2. místě s postupen do Kolína, kde 

2. 12. skončili na 4. místě.  

 

Nadcházející zápasy našich sportovců:  

Florbalový turnaj krajské kolo - 6. a 7. 

chlapci  

10. 12. 2019 od 06:00 do 16:00 Kladno 

Okrskové kolo florbalu - 8. a 9. dívky 

11.12.2019 od 07:00 do 14:00  Kolín 
 

 

Zdroj Google 

Natálie Tučímová, Anetta Bubeníková  
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Kvíz 

1. Vánoce jsou:                              

A   dobrý důvod proč mít vánoční prázdniny 

P   vesnička na Bílém potoce v jihovýchodních Čechách  

V   svátky připomínající Ježíšovo narození 

  

2. Vánoce začínají: 

I   když Ježíšek zacinká 

Á  půlnoční bohoslužbou 

K  jakmile začnou vánoční prázdniny 

 

 

3. Na Vánoce zdobíme: 

É   palmičku, nejlépe kokosovou 

B   hlízu rostliny solanum tuberosum 

N   košatý jehličnan, nejčastěji jedličku  

 

 

4. Advent je: 

A   nevýznamný druh členovců 

O   období čtyřnedělního očekávání narození Ježíška  

 L   bojový pokřik kmene Puri – puri 

 

 

5. Tři králové jsou: 

G   vůdci úspěšného povstání bezzemků z počátku 13. století 

C   Kašpar, Melichar a Baltazar, mudrci od východu 

Q   rocková kapela s původním názvem Tři Karlové 

 

 

6. Svátek Tří králů připadá na: 

E   6. ledna 

F   Popeleční středu 

A   letnice                               Tajenka……………………  

      

 Z písmen, která jsou před správnými odpověďmi, slož tajenku.          Ondřej Čábelka   

Zdroj Google 

Zdroj Google 

Zdroj Google 
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Vtipy 

 

 

Neznámý chodec zastaví dva chlapce na chodníku a ptá se jich: „Kluci, vy jste sourozenci?“ 

„Ne, my jsme bráchové.“ 

„Tati je pravda, že mrkvička je zdravá na oči?“, ptá se malý Honzík. „Jistě Honzíku, už jsi 

snad viděl králíka s brýlemi?“ 

„Dědečku, máš ještě všechny zuby?“ „Bohužel, Milánku, už nemám,“ posteskne si stařec. „To 

je dobře, tak mi tady na chvíli, prosím tě, podrž čokoládu.“ 

Plazí se dva hadi a mladší se ptá: „Mami, jsme jedovatí hadi?“ „Ne, proč se ptáš?“, odpoví 

maminka. „To je dobře, já jsem se totiž kousl do jazyka.“ 

Ve škole dojde na zkoušení zájmen: „Pepíčku, řekni nám příklad tří zájmen?“, vybízí učitelka. 

„Co? Kdo? Já?“ 

„Slávku, co jsi koupil mamince k narozeninám?“, ptá se spolužák svého kamaráda. 

„Fotbalový míč.“ „To je dobrej dárek, ale tvoje máma přece nehraje fotbal?“ „To ne, ale ona 

mi taky k narozeninám dává knížky!“ 

Jan Rezler, František Věříš  

 

 
                                      

                                                    Adam Patočka                    
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