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Časopis dětí Církevní základní školy svaté Ludmily v Opavě Jaktaři
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Vánoční ohlédnutía Cena inspirace



11. listopadu 2022 jsme měli tu velkou čest převzít si prestižní Cenu
inspirace v Senátu ČR z rukou pana senátora Jiřího Růžičky, představitele
ČR pro OECD a poslance, pana Petra Gandaloviče a náměstka ministra

školství, pana Jana Mareše.
Tuto cenu naše opavská pobočka Církevní základní školy svaté Ludmily
získala za zapojení se v projektu Světová škola. Tento projekt je vyhlášen
organizacemi Člověk v tísni, Adrou, Arpokem a dalšími neziskovými
organizacemi. Společně s dětmi se snažíme zamýšlet se nad globálními a
rozvojovými tématy, které se nás dotýkají, která nás ovlivňují a mají dopad
na životy nás všech. V minulém roce se děti rozhodly zabývat se tématem
"moře". Společně jsme si o moři četli, dovídali jsme se různé zajímavé
informace, zjistili jsme, že záleží i na nás jak budou moře fungovat a že i my
můžeme mít podíl na tom, zda budou moře čistá a budou moci pozitivně
ovlivňovat klima naší planety, byť jsme od nich velice vzdálení.
Během loňského roku jsme pro děti uspořádali panelovou soutěž o
mořích, mořské živočichy jsme ztvárňovali různými výtvarnými technikami a
z obou těchto aktivit vznikla výstava pro veřejnost, kterou jsme instalovali v
městské knihovně Petra Bezruče v Opavě. Během celého roku jsme se také
pokoušeli v naší škole o udržitelnost, snažili jsme se vést děti k tomu,
abychom nevytvářeli odpad a pokud už ho máme, abychom ho ještě nějak
pěkně zpracovali. V závěru roku nám tedy mohla na školní zahradní
slavnosti pokřtít brožuru Moře nápadů ředitelka organizace Arpok, paní
Lenka Pánková. Uspořádali jsme také dražbu háčkovaných mořských
zvířátek a její výtěžek jsme odeslali na pomoc Ukrajině a na záchranu
mořských želv.
Rádi se o tyto zkušenosti, nápady, případně i již vytvořené materiály
podělíme se zájemci z jiných škol, protože si myslíme, že jsou tato témata
důležitá pro budoucnost našich dětí. Bližší informace o projektu Světová
škola je možné dohledat na adrese: https://www.svetovaskola.cz/

Světová škola - Cena inspirace
  Mgr. Blanka Alžběta Závorková

https://www.svetovaskola.cz/


V Praze jsme byli v senátu pro Cenu inspirace. Naše cena je i naše
chlouba. Cena je ze skla a má kousek zeměkoule, která je opravdu

jako lupa. Cena je v modré krabičce, je položená v modrém sametu a
je hodně těžká. K tomu jsme dostali ještě nějaké papíry, ale ty jsem
ještě nečetla . V Senátu bylo ještě hodně jídla a hlavně zadarmo!

Očima Kačenky (3.B)

Jsme "Světová škola",
přebírali jsme Cenu inspirace

Naše škola byla oceněná cenou inspirace, a to je pro nás velká čest!
Stali jsme se určitě inspirací pro plno škol a školek a dali jim příklad,
jak recyklovat a dělat nové věci. I pro nás to bylo poučné a zajímavé.
Teď jsme mnohem chytřejší. A můžeme se tak o přírodu lépe starat. 

Očima Anežky (6.A)

10. listopadu odpoledne jsme jeli do Prahy. 11. listopadu se
předávala se cena inspirace světové školy ( v senátu). Bylo to

super. Viděli jsem také Václavské náměstí, Karlův most, Pražský
hrad a výhled na celou Prahu. Byla tam spousta dalších škol, které

se také zapojily do programu Světová škola. 

Očima Matouška 4.B)



Cestování Prahou 
popsal Maty

Naše cestování můžete sledovat
v mapce tras metra

11.11. 2022 jsme jeli do senátu v Praze. 
Jeli jsme vlakem společnosti České dráhy. Do vlaku jsme nastoupili 

ve stanici Opava Východ. V Ostravě jsme přestoupili a jeli jsme Regio Jetem až
do Prahy na Hlavní nádraží. Na nádraží jsme vystoupili a jeli jsme metrem

(linkou C) na zastávku I. P. Pavlova. Z této zastávky  jsme 
šli pěšky k místu našeho ubytování. Další den jsme ze zastávky metra

I.P.Pavlova jeli na stanici Muzeum, tam jsme přestoupili z trasy C na trasu A a
jeli jsme na stanici Malostranská. Odtud jsme šli kousek pěšky do senátu,

který se nachází na Valdštejnské ulici. Po ukončení programu jsme se vydali
po Zámeckých schodech k Pražskému hradu, pak jsme šli Nerudovou ulicí na

Malostranské náměstí, Karmelitskou ulicí jsme došli ke kostelu s Pražským
Jezulátkem, řeku Vltavu jsme přešli po Karlově mostě, prohlédli jsme si

Staroměstské náměstí i spodní část Václavského náměstí. Ze stanice Můstek
jsme jeli na Hlavní nádraží. Vlak nás přivezl až zpět do Opavy.



  Cena inspirace Světové školy
v senátu a prohlídka Prahy 

Praha - Hlavní nádraží
Nicholas Winton (zachránce dětí )

Před budovou Senátu Bazilika sv. Jiří s hrobkou 
svaté Ludmily

Katedrála svatého Víta, Václava a
Vojtěcha 

Pomník T. G. Masaryka
NEBÁT SE, NELHAT, NEKRÁST

Katedrála svatého Víta, Václava a
Vojtěcha 



Během listopadu jsme ve spolupráci s rodiči a přáteli školy uspořádali školní
jarmark věcí, které již pro něčí domácnost mohly být již nepotřebné, ale
mohly udělat radost někomu jinému.
Mohly to být předměty dekorační i užitkové, hračky, knížky, šperky nebo
namnožené kytičky. Sešla se nám spousta krásných předmětů, které se
prodávaly za symbolické částky. 
Ze srdce chceme poděkovat za to, jak se rodiče i děti podíleli na tomto
dobročinném jarmarku. Ať už svými dary do něj, přípravou a realizací akce
nebo nákupem. Věříme, že byť si děti kupovaly i starší či použité věci,
mohou ještě posloužit či udělat radost. A také jsme přispěli k ochraně naší
Země tím, že jsme nenakupovali další nové věci. Během týdne jsme vybrali
13 900 Kč.
Moc děkujeme jménem svým, ale také těch, kterým jsme mohli pomoci.
Vzhledem k tomu, že je náš letošní školní rok motivován ochranou klimatu
(kompostováním, "žížalkováním" a tříděním odpadu), i "skutečné dárky"
jsme nakoupili pro rozvojové země dárky, které do této oblasti spadají:
5x Bioplynárnu, která vyrábí čistou energii na vaření a svícení
5x tzv. dárek Boj se suchem - výuka zemědělců, jak zadržovat vodu v
krajině, jak zavlažovat pole
4x Sazenice stromků, které pomáhají tam, kde se i kvůli nám pralesy kácí
4x Motyku a rýč - aby lidé mohli obdělávat pole a uživit rodinu
Inspirace na skutečný dárek jsme čerpali zde:
https://www.skutecnydarek.cz/c/vyber-podle-typu

Projekt Světová škola pokračuje
jarmarkem (píše BAZ)

13 900KČ
13 900KČ
13 900KČ



Zimní skřítek 
Potřebujete:

1 šišku, kuličku na
hlavičku nebo oříšek,

malý korálek, bílou látku
a bílou vlnu, tavnou

pistoli
 

nejprve vezmeme šišku
POSTUP:

1.
 a  tavnou pistolí  přilepíme kuličku

nebo oříšek jako hlavičku
        2. z bílé látky vystřihneme

trojúhelníček, ten dole přehneme a
tavnou pistolí slepíme jako čepičku
3. z vlny nebo vaty nalepíme vousy
4. nakonec nalepíme korálek jako

nos
5. skřítkovi můžeme přidat z

proužku látky šálu

Představujeme 
novou posilu v týmu novinářů

Miri Ráda si čtu, peču, ráda si hraju 
se sestřenicemi, když přijedou 
na návštěvu. Připravila jsem pro

vás nápad k zimnímu tvoření.



Užíval jsem chvilky volna.
Vanilkové rohlíčky a medovníkové kuličky.

Měl jsem radost z deníku na 5 let.
K večeři jsme měli kapra, bramborový

salát a hrachovou polévku.

Pan vychovatel Jonáš
1.
2.
3.
4.

Anketa 
novináři se zeptali: 

 1. Co jste dělali o vánočních prázdninách?
2. Jaké jste pekli cukroví?

3. Z kterého dárku jsi měl/a největší radost?
4. Co jste měli ke štědrovečerní večeři?

Byla jsem doma a hrála
si s rodinou.

Pekli jsme linecké
cukroví.

Měla jsem radost z
povlečení.

K večeři jsme měli
lososa a šípkovou

polévku.

Belli
1.

2.

3.

4.

Rozbaloval jsem dárky.
Pekli jsme perníky.

Radost jsem měl z knížky Lego
Ninjago.

Jedli jsme šípkovou polévku,  lososa
a bramborový salát

Kuba L.
1.
2.
3.

4.

Odpočívala jsem.
Pekli jsme vanilkové

rohlíčky 
Měla jsem radost z plyšáka.

Erika
1.
2.

3.

Dívala jsem se na filmy.
Pekli jsme perníky.

Radost mi udělaly džíny

Klárka
1.
2.
3.

Chodili jsme na procházky.
Pekli jsme koule.

Radost mi udělali vojáčci.

Miky
1.
2.
3.

Lenošila jsem. 
Pekli jsme kokosové kuličky.

Velikou radost mi udělal Sodastream
Měli jsme hrachovou polévku, bramborový salát a smažené rybí filé.

Paní kuchařka Maruška
1.
2.
3.
4.



Jak se slaví Vánoce v jiných zemích   
       připravila Rozi

Ve Velké Británii nosí dárky vánoční dědeček.
Děti mu vždy přichystají plno sušenek a mléko, aby
se posilnil na další cestu. Leze vždy komínem a
dává dětem dárky do punčochy. Punčochy se dávají
buď k posteli a nebo častěji k tomu krbu :) 

V Polsku mají vánoce stejně jako u nás. Musí mít 12
druhů jídel protože bylo 12 apoštolů a 12 měsícu v roce.
Dávají si na štedrovečerní večeři pod ubrus seno,
připomíná to totiž oslíka který vezl Pannu Marii

Brazílie je největší katolická země na světě. Zdobí si
stromečky jako my a dárečky jim nosí ježíšek jako u nás.
Jen místo jedlí mají palmy,mangovníky,pomerančovníky
nebo banánovníky.

V Japonsku žije jen málo křestanů .. přesto jsou vánoce
nejoblíbenějším svátkem. Slaví se jako v Americe.25
Prosince mají ráno pod stromečkem plno dárečků. Dárky
jim nosí Santa Claus 

V Číně 24. prosince dárky nedostávají. Dostanou je až o dva
měsíce později na nový rok. Nový rok je u nich důležitější než
Vánoce. Ale i přesto mají na Vánoce ozdobené domy a mají
vánoční náladu.



Rozkrajují se jablka
na půl. Když uvidíme   
hvězdičku, je to štěstí 

Na Vánoce zdobíme stromeček,  jí se
štědrovečerní  večeře (nejčastěji kapr,

bramborový salát a rybí nebo hrachová
polévka). Po večeři najdeme pod

stromečkem dárky.

Naše vánoční zvyky  
zapsala Nelly        

Před Vánocemi se dělají Adventní věnce
a dávají se na ně čtyři svíce protože
znázorňují čtyři týdny do Vánoc.

Vánoce slavíme, protože se 
 25. prosince narodil Ježíš

Na Vánoce se taky
odlévá horké  olovo

do vody a lidé
odhadují, co je čeká.

Do misky s vodou se dávají
skořápky od ořechů a v nich je

zapalená svíčka. Ořechové lodičky
ukazují, kam doplujeme.

Děvčata házejí střevícem,  když špička
ukazuje směrem ven ze dveří, znamená to,  

že se dívka vdá.



  Do krmítka nepatří        
 Kuchyňské zbytky a připálené

nebo solené potraviny.     

Tito ptáčci u nás zůstávají přes zimu:
1 - sýkora koňadra, 2 - sýkora modřinka, 3 - pěnkava obecná, 

4 - zvonek  zelený, 5 - strakapoud velký, 6 - datel černý, 7 -kos černý,
8 - vrabec obecný 

K ptáčkům doplň číslo podle pořadí, jak je v textu uvedeno (postupuj
podle řádků):

      Do krmítka dáváme:              
Slunečnicová semínka, mák,

pšenici, proso, řepku, loupaný
oves.

Ptáčci v zimě 
 (připravila Toni)



Omalovánka  od Toničky a
křížovka pro mladší děti

        

        

        

        

Jedno z ročních období je  .................. .



 

     Jednoho dne Jakub vstal z postele a podíval se z okna a vykřikl:  "JUPÍ KONEČNĚ
NAPADL SNÍH!! Jakub byl strašně moc nadšený z toho, že konečně po takové dlouhé
době vidí zase sníh! Maminka přišla do pokoje od Kuby a řekla: "Kubo, když se rychle
oblečeš a vyčistíš si zuby, tak si se mnou ještě rychle můžeš zahrát koulovanou. "Kuba
poslechl, a tak se rychle oblékl a vyčistil zuby.  Neměl ani chuť na snídani. (Kuba si šel
hrát s maminkou, protože nemá tatínka, jeho tatínek totiž zemřel ve válce). Jakub
bleskurychle vyběhl za maminkou ven, a potom si cestou do školy hráli spoustu her. Jak
už byli před školou, tak se  rozloučil s maminkou a šel do školy. Jakub nemá rád své
spolužáky, protože jsou na něho zlí a šikanují ho. Proto Jakuba jednoho dne napadlo,
že tajně uteče ze školy. A proto to provedl o přestávce, že se bleskurychle vypařil  do
šatny a tam se převlékl do teplého oblečení na ven, otevřel okno a už byl pryč. Jak tak
Jakub šel, tak už chtěl zabočit k sobě domů, ale potom si vzpomněl, že jeho maminka je
doma, protože je těhotná a proto zaměřil směrem k poli. Věděl, že u pole se nějak
dostane domů do svého pokoje. Akorát že se do svého pokoje dostane oknem. To byl
jediný nápad který Jakuba napadl. Ale Jakub musel ještě rychle přejít malý lesík za
polem a za lesíkem už je dům od Jakuba. Jakub se trochu bál lesů, ale jenom večer.
Když šel sám přes lesík, tak si všiml, že něco šustí v křoví. Jakub se docela začal klepat.
Neklepal se ale zimou, on se klepal strachem! Ale potom se vzpamatoval a už se docela
přestal bát. Potom se ze křoví vyplížilo něco malého...A potom se to pomalu blížilo k
Jakubovi. A potom... si všiml... že... to je jenom malinká polární lasička. Ta najednou
začala mluvit: KDE TO ZASE JSEM!? VŽDYŤ JSEM BYLA PŘED CHVILIČKOU NA ZIMNÍM
PÓLU!? Jakub nevěděl co se děje a proto stál na místě a radši mlčel, pak ho napadlo se
lasičky zeptat na jméno. Ahoj, jak se jmenuješ? Lasička mu odpověděla: Já? Já se
jmenuji Sára a ty? Jakub odpověděl: Já se jmenuji Jakub. Lasička Sára řekla: Ráda tě
poznávám, Kubo. Já tě taky rád poznávám, řekl Jakub. Potom Jakub řekl: promiň Sáro,
ale musím jít  domů. Sára odpověděla: Tak brzo? Neměl bys být ve škole? Nojoo, řekl
Jakub.            
 Jak by měl podle vás příběh pokračovat?   
  
a/  Jakub se vrátí do školy    
b/ Jakub půjde domů  
c/ Jakub půjde dále do lesa
                                                              Pokračování v příště.  

Zimní příběh od Hanky
JAKUB A JEHO VÁNOČNÍ PŘÁTELÉ



Jaké fotky dělají Elfové nejraději? Elfíčka

Jak hubne sněhulák? Počká na teplejší počasí?

            

            

            

            

            

            

            

            

Jak se říká starému sněhulákovi? Louže. 

Zimní vtípky vybrala Miri a Ella 
anglickou křížovku sestavil Maty   

Říká první pes: Holky, co myslíte o těch, co hážou petardy?
Druhý pes říká: Petardy jsou pro retardy.. říká třetí pes: Jo..

praví frajeři hážou klobásy..

Venku je taková kosa, že si asi dám nanuk na
zahřátí.

Jak se nazývají obyvatelé Betléma? Figurky.

Jak volat na soba, který má sluchátka? Jakkoliv, stejně tě
neslyší.

dárek

Vánoce

sůl

hodiny

podzim

avokádo

náhrdelník

jogurt

Doplň slova
anglicky

 
TAJENKA:..........................................................



Pejsci jsou ze všech zvířátek nejvíc důvěřiví a přátelští. Já mám
dva psy - Lauru a Belu. Laura je jezevčík a Bela je katahoula
chodíme s nimi na procházky. Granule jim dáváme Darling. 
 Bela má 14 roků a Laura má 1 rok. Laura si hraje se svýma
hadrama,  někdy do toho zatáhne i Belu. Lauru jsme si vzali,

protože Bela už je moc stará. Ještě vás upozorním, že jezevčíci
jsou strašně vychytralí a potřebují společnost a katahouli mají

rádi soukromí teda až na naši Belu . V zimě pejsky můžete vzít  
dovnitř a nebo jim stačí zateplená bouda. Když máte obleček,
tak mu ho dejte. My oba dva psy bereme dovnitř a přes zimu

je máme doma.  Laura má pelíšek  a Bela karimatku.

Naši pejsci v zimě    
  psala Viky



Domácí skřítek - žáci 4. a 5.B 
 se inspirovali islandskou tradicí   

  Ponožkožrout
Nosí červenou čepku, má oranžové
ruce a růžové tělo. Má modrou hůl.
Bydlí v České republice. 
Žere ponožky. Má rád všechny svoje
kamarády a je moc hodný. Když ho
někdo naštve, tak se rozzuří. Má modré
vlasy a modré boty.  (NiG)

 

Skřítek Toník
Má na sobě hnědý kabát. Nosí čepici, aby nikdo nepoznal,
že má dlouhé uši. Je chlupatý, má kopyta a dlouhý ocas
(jako od Elly vlasy). Vypadá sice škaredě, ale je vážně milý.
Je hodný a má rád lidi. Chce, aby se měli všichni rádi.
Je ze skřítkova mlýna a rád si čte RŮŽOVÉHO KONÍČKA.
Když děti nemohou usnout, tak jim přečte RŮŽOVÉHO
KONÍČKA.   (MHo)

Hodňousek je starý, malý skřítek. Má červeno
bílý kabátek a kalhoty, velký bílý vous, bílé vlasy
a modré oči. Rozdává dárky (sladkosti) do
velkých bot, připravených na krbu. Je hodný,
laskavý, milý a vtipný. Do domu chodí oknem.
Létá pomocí tryskových bot. Žije ve velkém
dubu uprostřed Veselého lesa.

                                               (APa)



 Svíčkolupka
Je velký jako kamínek, pod čepici má svíčku. Má
uši jako elf, oči má červené a schované pod
čepicí. Když je advent, tak si vždycky ukousne ze
všech 4 svíček. Když ho někdo uvidí, jak mu žere
svíčky, tak mu skočí do obličeje a vypálí mu oči a
celý obličej. Protože čerpá energii ze svíček. Je
moc zlý a žhavý jako láva.  (ViHo)

 

Islandský skřítek Jimmy 
Je hodný, Jimmy je 7. nejstarší. Všichni jeho bratři jsou
hodní kromě 14 bratra jmenuje se Ben, ten je zlobivý
a všem zaškvařuje. Jimmy má zelený klobouk a modré
triko, taky má černé kalhoty a šedé boty. Má všechno
oblečení roztrhané, protože mu to roztrhal skřítek
Ben. Žije ve dvoupatrovém domě a všichni ho zlobí.
Jeho bratři spí na měkké posteli, jen on spí na zemi,
má jen malí polštářek a nemá žádnou peřinu. Vypadá
strašidelně, ale je hodný a milý. Má rád děti. Má 23
bratrů a nosí dětem vánoční dárky do punčochy. 
(ZoK)

    Rampoušák 
Je celý zelený, má červenou pásku přes oči. Nosí 
červené náramky, kraťasy s kšandami a má dlouhé červené
stojaté vlasy. 
Žije u vesnice v jeskyni, kde sbírá rampouchy   (ale musí
tam být veliká zima). Ty potom prodává  ve vesnici. Kdo ho
nekoupí, tak s ním bude zle.  Protože je skřítek hrozně zlý,
tak se naštve,  rozbije okno a hodí tam rampouch. Ten
rampouch se rozroste a zničí celý dům. Kdo ho koupí, tak
ten mu celou dobu, než skřítek odejde, nosí smůlu. A kdo
ho chce vyhodit tak se mu vždycky vrátí!!!                   (MHr)



Skřítek Bady 
Žije na severním pólu. Je moc hodný má zeleno červený
klobouček, zeleno červeno modrý svetřík a barevné
kalhoty. Má velmi hodnou povahu, když někdo potřebuje
pomoc,  hned tam je. Vypadá skoro jako člověk, má 24
sourozenců. Bady je 23. v pořadí. 

Na Vánoce nosí dětem dárky do punčochy. A má moc
moc moc rád Vánoce, protože napadá sníh. Má hodně
kamarádů, protože je hodný chce, aby se všichni měli

rádi.             ( BeLa)

Legomil 
Je to hodný skřítek a má rád lego. Má pokojíček, ve
kterém má hodně lega. Obléká si, černý kožich,
černé boty a  modrou čepici. Rád pomáhá.
Kamarádům vždy rád pomůže. Například jim
pomůže v matematice.
                                                           (ToPo)

Smuteční skřítek Mond.
 20. prosince odpoledne, přichází smuteční skřítek 
do domů různých rodin. Má na sobě černou pásku přes oči a
hnědo oranžové kalhoty a celou mokrou čepici. Většinou se
vyskytuje u nějakých skal a nebo v domech rodin, které
zrovna prožívají smutek. Rád popíjí kávu, kofolu a další věci s
kofeinem. Miluje plačící osoby, protože pije jejich slzy. Z
nikoho nemá strach, ale je jedna výjimka, bojí se skřítka
Radosti.  Vždy, když se uvelebí u někoho doma, skřítek
Radosti ho vždy vyžene a skřítka Monda to strašně štve a
ještě horší je to, že skřítek radosti přinese rodině štěstí po
celý rok. Rád jezdí na lanovkách, lyžuje a dělá další zimní
činnosti. Někdy musí obětovat nějakého člověka, svou práci
doslova nenávidí, ale obětovává jen ty zlé, nelaskavé a
nemilosrdné, ale přece jen někdo tu práci dělat musí.                
(RoPa)



Skřítek Mohamed
21. prosince vždy přijde k někomu domů a dá všem

nějaké hezké přáníčko. Na přáníčku je vždy nakreslené
srdíčko. Skřítek MOHAMED je neznámý protože ho nikdo
nikdy neviděl a neslyšel. Má na sobě bílé, roztrhané tričko,

nosí bílé roztrhané kalhoty, má černé rohy a ocas. Kůži
má  šedou kvůli tomu, že umí splývat se zdí jako

chameleon.        (HaP)

 Cutík má hnědé vlasy, je moc hodný, každý rok nosí dárky
pod stromečkem. Má modrou bundu, zelené kalhoty, rád
nosí svojí červenou čepičku, rád bobuje a staví sněhuláka.

Dveřožrout 
Měří maximálně metr a půl, na hlavě má čepku s hvězdami.
Má hodně odstávající uši,  čtvercovou hlavu a zuby jako pily.
Žije v domečku ze železa, aby ho omylem nesnědl.
Vyskytuje se hodně tam, kde jsou dveře ze dřeva. Je tichý,
ale když vidí dveře, okamžitě je začne kousat a dělá u toho
hrozný hluk. Ale když už ty dveře sní, je zase tichý, ale když
vidí další dveře, zase je jí. Jeho kamarádi jsou hlavně dveře a
pily. Za den těch dveří sní klidně 150.       (JaDe)

Gutík 
Je to malý trpaslík, který má zelenou bundu, černé džíny a
modrou čepičku. Pochází z Paříže, je moc hodný, má rád zvířátka
a děti, rád papá špagety a rád jezdí na koni. Je pomocníček
Ježíška, pomáhá mu nosit dárky pod stromeček.

Kafíčka 
Je holka s krátkými vlasy,  žije na hoře Kaštánek. Kafíčka je
mírumilovná a ráda pije kafe a kakao, na snídani si dává kakao.
☕    Když je večer, tak kafíčka pomáhá dospělým, aby neusli
třeba při řízení auta, aby se nestala bouračka a někdy dá dětem
do snů kakao a dětem se vždy bude zdát o kakau.



Skřítek Ceefa 
Je skvělý kuchař, je moc hodný na vánoce všem navaří a
napeče, ale když ho někdo vyruší, tak je zle. Má na sobě
velkou bílou čepici a kuchařský kabát a nosí černé boty.
Nejraději si povídá s Cutíkem, kamarádem od vedle. Rád
lyžuje a kupuje všem vánoční stromečky, které potom s
kamarádem zdobí. Nejlépe vaří Italskou kuchyni a také

rád lechtá děti a nejvíc Nikolase. Když mu někdo donese
nákup, tak mu pak dá jídlo navíc.                                             

(KlaS)

Lupastík 
Je malý jako sněhová kulička. Je moc hodný, mrazí vždy, jak
je zima. On nám pořád pomáhá, nosí na hlavě kbelík, nos
má velký jako poleno, ale je to velká mrkev. Má v ruce
koště.           ( AnPo)

Skřítek Láskomil 
Má tmavé vlásky, špičaté uši, je malý,
hezký, milý a hlavně rozdává lásku.
Proto se jmenuje LÁSKOMIL. Přichází k
lidem v adventním čase. Přináší lidem
lásku do srdcí a odhání zlé a podlé
skřítky. Ochraňuje obydlí, zvířatka a
celkově všechno živé a neživé. Když
přichází do rodin, poznáme ho tak, že
se nad domem rozsvítí hvězdička v
podobě srdíčka. Dává dárky do
ozdobené punčošky. Jsou to dárky
láska, zdraví, štěstí a něco navíc. Je to
dárek, který si lidé přejí nejvíce. 
MILUJE HO CELÝ NÁROD . 
                                      (JaLa)            



Vyrábíme adventní věnce, 
které pomáhají

Vůně jehličí se linula po celé škole, když jsme znovu po roce vyráběli
adventní věnce. Dopoledne vyráběly a zdobily děti. Odpoledne přišly i
maminky, které si s dětmi  vyrobily věnce domů. Díky výrobě a prodeji
věnců můžeme pomáhat našim dvěma „adoptovaným“ kamarádům v
projektu Adopce na dálku.



Pečení vánočních perníčků a
výroba betlémů



Navštívil nás svatý Mikuláš, 
  andělé i čerti...



Předvánoční tvoření a hasiči
odstraňující rampouchy na škole



Vánoční třídní besídky s dárečky



Vánoční koledování



Zimní radovánky a tři králové
ve školní kapli



Mandaly ze semínek, která jsme
na podzim sbírali

Více informací o škole: 
https://czs-hradec.edupage.org/

časopis s dětmi školy připravila Mgr. Marie Šoltisová
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