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„Celkově se mi líbilo, jak to bylo 

uspořádané a naplánované. Skoky, 

autogramiáda a potkat slavného 

olympionika je také dobrý zážitek.“ 

Daniel Hauer 

 

 

 

 

Díky vítězství v „Olympijském víceboji“ navštívili naši školu krasobruslař Tomáš Verner a házenkář 

Vladimír Jarý. Žáci se na toto setkání oblékli do barev podle olympijských kruhů, připravili si 

fotoaparáty a obrázky k podpisu. Během dvouhodinové akce v tělocvičně se žáci se sportovci 

rozcvičili, zasoutěžili si, vyfotografovali se a poté získali na památku autogramy. Ale ani naši 

olympionici neodešli s prázdnou. V rámci hodin hudební výchovy nacvičili všichni žáci písničku pro 

Tomáše Vernera na melodii Rolniček, která ho nejen překvapila, ale také dojala. Oba dále získali 

pamětní listy, které nakreslili Jan Schneiderwind a Veronika Mestlová. Tomáš Verner si dokonce na 

památku odvezl také plakát se siluetou krasobruslaře, kterou namalovala Aneta Maroušková. Akce 

byla sponzorovaná také Čtyřlístkem, takže nás celou dobu provázel Bobík a skvělý moderátor 

„en.dru“. Olympijská hlídka byla velice podařená akce, díky které se naše škola objevila v mnohých 

novinách, internetových portálech  

i rozhlasu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPIJSKÁ HLÍDKA 

„Byla jsem velmi šťastná, když jsem se dozvěděla, 

že jsme vyhráli. Bylo to velmi zajímavé setkat se 

s Tomášem Vernerem a Vladimírem Jarým. Nejlepší 

bylo, jak se Tomáš zapojoval do různých soutěží  

a my jsme mohli zkusit, jestli budeme lepší než on. 

Sice v každé soutěži zvítězil, ale bylo zábavné, jak 

se všichni snaží být lepší. Také se mi líbilo, že nám 

sem přivezli nějaké dárky a že se s námi ochotně 

fotili a podepisovali se nám. Nejvtipnější byl Bobík, 

který rozesmál úplně každého v tělocvičně.“  

Simona Rýdlová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: ČOV/VÁCLAV MUDRA ml. 

„Líbil se mi ten, co uměl 

beatbox a Bobík.“ 

Tomáš Němec 

 „Jelikož jsme se zapojili do olympijského 

víceboje, tak jsme měli tu čest poznat 

olympionika Tomáše Vernera a Vladimíra 

Jarého, nechat se s nimi vyfotit a získat 

autogram. Líbilo se mi, že Tomáš zde byl jen 

pro nás a mohli jsme si s ním zahrát 

sportovní hry, například hod míčem. Líbil se 

mi i maskot Čtyřlístku, Bobík.“ 

Aneta Hiršlová 

„Sláva už je sníh, Tomáš na 
bruslích, 

holky křičí, brusle zní, jen 
stadion ztich. Kouká na Toma, 

brusle zapíná, co to slyší 
v brusličkách, na co myslívá? 
Bruslení, bruslení, jen tak pro 
radost, Tomáš zase vyhraje, 

dostane zlatou!“ 



 

 

 

 

 

 

  

BÁSNIČKY  

nejen  

O ZIMĚ 
● ● ● 

PRVNÍ SNÍH 

Kamila Dobrá,  

Lucie Rýdlová 

Děti koule dělají, 

sněhuláky vyrábí. 

Maminky děti volají a 

děti po nich koule 

házejí. 

Zvířátka jsou pod 

peřinou, schovávají se 

před zimou mrazivou. 

Už nám hoří čtvrtá 

svíčka a u stolu 

vybíráme kůstky 

kapra.  

Slyšíme zvoneček, 

někdo na něj cinká, 

máme radost panečku, 

co se chystá.  

Jsou tam krásné 

pantofle a spousta 

jiných dárků.“ 

● ● ● 

 

● ● ● 

VÁNOCE 

Lucie Rýdlová 

Přišel sníh, 

my jezdíme na saních. 

V obchodě je panika, říká 

moje maminka. Všichni 

chtějí dárky, pro své 

kamarády. Čtvrtá svíčka 

zapálí se 

a rozbalují se dárky. Mám 

tam tři fusekle a hračky, 

těším se, co dostanu na 

další svátky.  

● ● ● 

 

● ● ● 

UPÍŘÍ DENÍKY 

Aneta Loudová,  

Nikola Lašáková 

Damon je sexy upír, 

kolik krve asi vypil? 

Elena je do něj blázen 

a chce novej bazén. 

Stefan jí králíčky, z té 

nové partičky.  

Bonnie je čarodějka, je 

z ní dobrodějka. 

Caroline je kráska, 

nechce slyšet 

„vráska“.  

Klaus je king a děl 

banji jumping.  

Matt je člověk jediný, 

který se vzdal rodiny. 

Tyler je vlkodlak, je 

z toho velkej drak. 

Elijah je upír původní, 

prožil hodně povodní. 

Rebeka je blondýnka, 

které se nic neříká.  

A je konec básničky, té 

upíří písničky. 

● ● ● 

 



 

 

 

 

 

 

 Je zima, alespoň podle kalendáře, venku ale není po sněhu ani památky. Zasním se a ocitám 

se na Lipně, kde jsme trávili s rodiči před rokem zimní prázdniny. Jedno odpoledne jsme vyrazili jen 

tak na odpolední procházku lesem. 

 Celá krajina vypadala jako z pohádky. Všechno bylo pokryté zářivě bílou sněhovou peřinou. 

Větve stromů se ohýbaly pod tíhou sněhové pokrývky, jako kdyby se před námi ukláněly. Když si 

podala ruce se slunečními paprsky sněhová pokrývka, zablýskala se jako nádherný diamant. Vítr 

probíhající mezi stromy si něco šeptal s meluzínou a když jsme se ztišili, slyšeli jsme je, avšak jejich 

řeči jsme nerozuměli. Protože i cesta byla zasněžena, naše kroky křupaly a prozrazovaly všem 

obyvatelům lesa naši návštěvu. Nohy se nám v závějích propadaly kamsi do hlubin a další naše kroky 

pro nás znamenaly stále větší námahu. Ale odměnou nám bylo blankytně modré nebe, ze kterého 

nám, pokud to bílí velikáni laskavě dovolili, svými paprsky kynulo slunce na pozdrav. Když jsme 

z tohoto kouzelného místa odcházeli, přeběhla před námi srnka, chvíli se zastavila a nám se zdálo, 

jakoby se ubezpečovala, že jsme svou přítomností pranic nenarušili, až na posvátnou čistotu tohoto 

místa. 

 Pomalu otevírám oči. Chvíli mi trvá, než 

si uvědomím, kde jsem. Za okny je pošmourné a 

nevlídné sobotní odpoledne, ale já mám na tváři 

úsměv, který vyvolala moje vzpomínka.  

A v duchu si slibuji, že se na ono kouzelné místo 

ZIMA ODPOLEDNE V LESE 

Milan Caithamel 



určitě zase jednou vrátím.  

 

 



 

 

 

 

 

 

ČERTI BUDOU VE ŠKOLE 

Nela Eleková, 4. třída 

 

Dnes je 5. prosince a máme v naší třídě čertí školičku. Všichni jsme se mohli převléknout za čerty a 

učíme se jako v pekle. Čekáme na čerty. Třeťáci se bojí, druháci a prvňáci také. Čerti budou určitě 

strašidelní. Budou to deváťáci, kteří se převléknou za čerty a půjdou nás strašit. Zlobivé děti budou 

házet do pytle a vynesou je ze třídy. Hodné děti zazpívají Mikulášovi a andělovi písničku a dostanou 

nějaké cukroví. 

 Jsme všichni nervózní a při každém zaklepání na dveře se některé děti leknou, že už jdou. 

Paní učitelka nám slíbila, že nás nedá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERTÍ ŠKOLIČKA 

3. A 4. TŘÍDY 



MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 5. prosince navštívil i naši základní školu Mikuláš se svými anděly a čerty. Skupinka 

těchto nadpřirozených bytostí postupně obešla všechny ročníky. V některých třídách panoval mezi 

žáky veliký strach z čertů, všechny děti ale Mikulášovi zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku  

a zaslouženě pak dostaly svoji odměnu od andělů. A jelikož nakonec i zlobilové přislíbili čertům svoji 

nápravu, nikoho si pekelníci s sebou do pekla odnášet nemuseli.  

Těšíme se na shledanou zase za rok!  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJDI ROZDÍLY  

A VYBARVI OBRÁZEK 



 

 

 


