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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 

    Vážení čtenáři, 

 

vítáme Vás v novém roce a přejeme Vám do něj 

jen to nejlepší. 

Doufáme, že jste si užili Štědrý den, cukroví, dárky  

a čas strávený s celou rodinou.  

Máme jednu také novinku, před Vánocemi se  

k nám do týmu připojila nová posila, redaktorka 

Emilka Jandová. 

V tomto vydání si můžete přečíst například rozhovor 

s paní učitelkou Aničkou, článek o mobilním 

planetáriu a spoustu dalšího. 

Doufám, že se vám bude líbit i toto číslo! 

 

   Vaše šéfredaktorka Amča 



              ROZHOVOR… 
          s paní učitelkou  
 Annou Karolínou Smutnou 

 

◦ Co jste dělala, kdyţ jste ještě neučila na téhle škole? 

◦ Studovala jsem pedagogickou školu a chodila jsem na brigády. 

◦ Jak se vám tady líbí? 

◦ Moc se mi tady líbí, protože tady máme hodné a šikovné dětičky. 

◦ Jaké jsou vaše koníčky? 

◦ Hodně zpívání v kapele, ráda hraju na kytaru a chodím do divadla. 

◦ Co vás vedlo k tomu, ţe jste sem nastoupila? 

◦ Díky táboru Veselé vědy. 

◦ Jaký máte vztah k dětem? 

◦ Pozitivní vztah. 

◦ Jak dlouho tady ještě chcete pracovat? 

◦ Dokud to půjde. 

◦ Proč jste se rozhodla, ţe budete tady učit? 

◦ Kvůli dětem z Církvic. 

◦ Baví vás tato práce? 

◦ Moc mě baví. 

◦ Jaké předměty vyučujete? 

◦ Hudební a tělesnou výchovu, pracovní činnosti. 

◦ Která třída vás nejvíce zlobí? 

◦ Všechny třídy mají lepší i horší dny.  

 

Máte tip na někoho zajímavého, s kým bychom měli udělat rozhovor? 
Kontaktujte nás na našem redakčním e-mailu 
novinari.zscirkvice@gmail.com, nebo přes naši šéfredaktorku Amálku 
Matouškovou.    

                 
           Viktorka Kubínová 

mailto:novinari.zscirkvice@gmail.com


RODIČE SE PŘIŠLI PODÍVAT NA 
VYUČOVÁNÍ 

 

Den otevřených dveří na naší škole proběhl  

25. října první dvě vyučovací hodiny a odpoledne 

od 13:00 do 16:00 hodin. Škola byla  přístupná 

všem. Přišli se na nás podívat hlavně rodiče, jak se 

učíme. Mohli se ale přijít podívat nejen rodiče. 

Zapojila se celá škola. Byla natočena videa a ta 

sestříhaná byla umístěna na školní Facebook. 
◦                                                     Amča Matoušková 

Foto: archiv ZŠ Církvice 



PŘIJELO MOBILNÍ PLANETÁRIUM 

  Dne 8.11. 2019 do školy přijelo mobilní 

planetárium. Každá třída měla vlastní program. 

Třídy do planetária chodily jednotlivě, proto 

každá začala v jiný čas. Prvňáčci viděli pohádku 

o Krtkovi a vesmíru. 2. třída viděla Korálový útes, 

3. třída měla Vesmír a planety. Čtvrťáci viděli, jak 

vznikl život na Zemi, a 5. třída viděla vypouštění 

rakety na jiné planety. Všem se to moc líbilo. 

 

      Emma 

Papoušková 

Foto: www.evropa2.cz 



KUTNÁ HORA SAMETOVÁ 

Na exkurzi Kutná Hora sametová jel dne  

11. listopadu 1. a 2. ročník, dne 12. listopadu jel 

 3. a 4. ročník a 13. listopadu jel 5. ročník. Jelo se 

linkovým busem. 

 Exkurze byla v Tylově domě. Paní průvodkyně 

nám povídala, jak to bylo dříve, např. jak bylo 

málo zboží v obchodech.  

 Pak jsme si mohli zahrát hry, které hráli 

naši rodiče, třeba čáru s céčky. 

 Pak jsme šli do pekárny kde jsme si dali 

něco sladkého. Pak jsme šli na vlak a jeli jsme až 

do Církvice. Moc se nám to líbilo. 

      

                                                Kuba Doležal 

Foto: archiv školy 



ÚNIKOVÁ HRA 

V pátek 15. listopadu se ve škole konala úniková 

hra k výročí Sametové revoluce. Paní ředitelka 

nás svolala do auly. Paní učitelky nám řekly, že se 

máme rozdělit do skupin. Skupin bylo pět. Každá 

skupina začínala v jiných třídách. V druhé třídě 

jsme přiřazovali slovenská slova k českým. V první 

třídě jsme řadili otázky. Ve třetí třídě jsme 

poznávali osoby. Ve čtvrté třídě nám paní 

učitelka pustila písničku Modlitba pro Martu a my 

jsme doplňovali text. V páté třídě jsme přiřazovali 

ceny k jídlům. A na konci jsme si všichni 

zatancovali. Všem se to moc líbilo.  

                
          Nicole Kloudová 

Foto: Martina Křenková 



ŠLI JSME NA LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

Dne 17. listopadu 2019 se uskutečnil lampionový 

průvod. Šlo se od kostela sv. Jakuba, kde děti ze 

školy zazpívaly píseň Náměšť od Jaroslava Hutky. 

 Pak se šlo ke škole, kde děti dostaly čaj  

a dospělí svařák. Pak se šlo na fotbalové hřiště, 

kde se vypouštěl balon přání. Byl to den, kdy jsme 

si připomínali 30 let svobody. 

               

      

    Kuba Doležal 

 

Foto: archiv ZŠ Církvice 



BYLI JSME NA VÝLETĚ 
V ŠESTAJOVICÍCH  

 
V úterý 19. listopadu  jsme byli jsme na výletě 

v Šestajovicích ve svíčkárně. Jely všechny třídy  

jelo se dvěma autobusy.  

 Obarvili jsme si dvě svíčky, na výběr bylo 

ze 16 barev. Pak jsme si vykrojili 1 mýdlo, mohli 

jsme si vybrat  z 5 barev, a do balíčku si nasypali 

sůl a ta měla 7 voňavých barev a všechny byly na 

nějakou bolest. Byla tam taky zvířátka - 2 kozy, 

které vypadaly jako vánoční skřítci, protože měly 

kostýmy, spousta  selátek a jeden poník. 

  V Šestajovicích mají i čokoládovnu. 
 

Foto: Marie Hlaváčková 



VE ŠKOLE SE TVOŘILO 

Dne 29. listopadu bylo ve škole Adventní tvoření. 

Vyráběla se ramínka, přáníčka, ozdobičky 

z korálků, sněhuláci ze dřeva, vločky z papíru, 

lodičky, svíčky a svícínky.  

 K jídlu a k pití bylo cukroví, svařák a čaj. 

Děti si mohly zahrát hry u andělů (např. bacil 

nebo tancování s balónkem).  

 Na adventní tvoření mohl přijít kdokoliv, 

kdo si chtěl odnést něco hezkého. 

    Nicole Kloudová 

 

Foto: Ludmila Hrušková 



ZPÍVALI JSME U STROMEČKU 

Zpívání u stromečku se konalo 30. listopadu 

v 17:00. Ale v 16:00 už začalo divadlo v obecním 

domě, jmenovalo se O hloupé havířce. Zpívali 

jsme tři písně: Vánoční (Johny Machette a Teri 

Blizten), koledu Půjdem spolu do Betléma a 

Narodil se Kristus Pán. Zpívali jsme s paní učitelkou 

Aničkou Karolínou Smutnou. 

 

                                Amča Matoušková 

Obrázek:https://cz.depositphotos.com/84484316/

stock-illustration-cartoon-christmas-tree.html 
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SHROMÁŢDILI JSME SE V AULE 

9.prosince o velké přestávce se celá škola sešla 

v aule, abychom jsme se poradili o tom, kam 

bychom mohli jet v příštím půlroce, a řekli si, co se 

nám líbilo a chtěli bychom to ještě zopakovat . 

Každá třída si připravila akce, které by chtěla zažít 

znovu. 

 Chtěli bychom jet například do 

akvaparku, na bruslení nebo lyžování.  

 Paní ředitelka navrhla, že když jsme se tu 

sešli, mohli bychom si zazpívat koledy. Paní 

učitelka  Anna  Karolína  Smutná  hrála na kytaru 

a zpívali jsme Půjdem spolu do Betléma, Štěstí 

zdraví, pokoj svatý a Tichá noc.  

 

Foto: Ludmila Hrušková 



LUŠTĚTE S NÁMI 

 

Připravila: Adri Doubravová 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◦ 1. NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA 

◦ 2. LEDOVÝ ČLOVÍČEK  Z IGLŮ 

◦ 3. TATÍNEK  PRINCEZNY  JE 

◦ 4. V ČEM NOSÍME  UČENÍ 

◦ 5. TEN, KDO ŘÍDÍ AUTO 

 



POBAVTE SE S NÁMI 
  
 
 
 
 
                            
   

Stránku připravil: Kuba Doležal 

Obrázek: 

http://www.i2symbol.com/stickers/smileys/

crying-laugh-hand-gesture-

10ffafac9822482f1d3ff71d18f315c3?l=en 

„Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí Michálek 

maminku. „Nic si nevymýšlej, budeš mít kapra jako my 

všichni.“ 

  

„Bertíku, co jsi dal Mirečkovi k Vánocům?“ „Nůž!“ „A 

co na to říkal?“ „Au!“ 

  

Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek? „Konečně 

rozsvítili na záchodě!“ 

  

Milý Santo, protože jsem byl letos tolik hodný, přál bych 

si k Vánocům bundu - ze SOBÍ kůže! 

  

Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl 

Ježíšek?” 

„Pochopitelně, kdo jiný?” 

„To znamená, že vy jste se na mě zase vyprdli?” 
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JAK TVOŘÍME O HODINÁCH 
Prvňáčci pokračovali v učení dalších písmenek. 

Vytvořili například erby, tangramy, čertíky či sluníčka. 

 

 

        
Foto: Marie Hlaváčková 



 



                  

Druháčci vyráběli vánoční srdíčka s kávovými zrnky, dále svícínky z chvojí a 

zdobili si čertí hlavy, kterými si vyzdobili třídu.  Připomněli si také svátek 

svatého Martina a jeho bílého koně. 



Třeťáci a čtvrťáci vyráběli si vyráběli kulisy na vánoční besíky. 
Páťáci vyráběli plakáty o podnebných pásech nebo kreslili 
listy, které jsou zdobené ornamenty  kreslenými tenkým 
černým fixem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


