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Vánoční dílny 

Poslední školní týden v prosinci jsme absolvovali vánoční dílny. Rozděleni do skupin, 

v nichž byli pospolu žáci z prvního i druhého stupně, jsme vytvářeli různé tradiční 

i netradiční výrobky, abychom se následně pochlubili rodičům a přátelům školy, jak 

jsme šikovní.  

 

 

 

Simona:  Vánoční dílny se mi líbily. Zpočátku jsem se netěšila, ale s paní 

učitelkou Michlovou byla zábava. Štval mě ale Šimon, který pořád 

provokoval. Jinak to bylo užité. 

Pepa:  Dávám 8 bodů z 10. Ale možná by bylo lepší, kdyby byly dílny 

rozděleny na horní a dolní stupeň.  

Jan H.:  Dílny se mi líbily. Sice mi to moc nešlo, ale to nevadí, něco jsem přece 

jenom vyrobil a zažil jsem tam spoustu legrace se svými spolužáky. 

Aneta:  Dělala jsem anděla. Byla to docela zábava, hlavně s krepovým 

papírem. Na trhy ale nepůjdu, takže si nic z výrobků nekoupím.  

Daniela:  Byla jsem u paní učitelky Čurdové. Líbilo se mi to, ale nechtělo se mi 

nic moc dělat. 

Karel:  Vůbec mě to nebavilo, celý den úplně na nic. Až jsem z toho vzteku 

rozbil tabuli. 

Adéla:  Dílny jsem strávila s paní učitelkou Melišíkovou. Vyráběli jsme svícny 

ze skořápek od ořechů, stromečky ze šišek a malých květináčů, andílky 

a jmenovky. V kruhu nás starších jsme si povídali o besídce a nejhor-

ších poznámkách. 

Irča:  Byla jsem u paní učitelky Bártů. Dělali jsme sněhuláky z keramických 

květináčů, které jsme pak nabarvili na bílo a udělali jsme tomu čepici. 

Nebavilo mě to a nudila jsem se tam. 

Veronika:  Dělala jsem andílka s paní učitelkou Smrčkovou. Andílek se skládal 

z polystyrénových míčků, plastové hlavičky, papíru a kousků látek. 

Potom jsme tvořili malé věnečky a kreslili na dřívka. 
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Šimon:  Já jsem byl u paní učitelky Michlové, která je hrozně fajn na matiku, 

fyziku i pracovní činnosti. Je s ní pořád legrace. Dílny se mi docela 

líbily. I když mě vytváření moc nebere, tak tentokrát to bylo docela 

v pohodě. Já a Simona jsme měli na starosti děti, které potřebovaly 

s něčím pomoci. 

 

Jaká byla vánoční besídka? 

 
Vánoční besídka je postrachem všech deváťáků coby organizátorů. A jak po besídce 

akci zhodnotili sami žáci deváté třídy? 

Jan H.: Celkem se mi líbila. Myslím, že jsme to zvládli. Některé věci nebyly úplně 

dotažené, ale užili jsme si to. 

Aneta: Docela se nám to povedlo, takže se mi besídka líbila. Jen mikrofon nám 

nefungoval úplně podle našich představ. 

Pepa: Podle mého takový horší průměr, ale pořád lepší, než jsem čekal. Dávám 

4 body z 10. 

Adéla: Besídka mě neohromila. Ale na to, že jsme se kvůli programu několikrát 

pohádali, to dopadlo dobře. Jsem ráda, že je to za námi  

a že besídku už vícekrát nebudeme dělat. 

Irča: Nebyla jsem tam. 

Daniela: Myslím, že to dopadlo dobře. Ale hlavně jsem hrozně ráda,  

že už to skončilo a je to za mnou. 

Veronika: Nic se mi nelíbilo a nic mě nenadchlo. 

Honza V.: Za mě byla nejlepší ta rozlučka a konec, kdy bylo vše za námi a opadl 

stres. Celkově byla besídka fajn. 

Zdeněk: Mně osobně se moc nelíbila. 

Karel: Nemám tušení, co by se mi mělo líbit, každopádně mě bavilo zpívat, takže asi 

to. Taktéž nevím, co by se mi mělo nelíbit, asi ten mikrofon. Tož tak. 

Šimon: Besídka se mi docela líbila, až na nějaké potíže s mikrofonem  

a spolužákem Honzou. 
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Simona: Jsem spokojená, besídka se mi líbila. Čekala jsem to horší. Sice se nám 

něco nepovedlo, ale já jsem na nás pyšná, že jsme to společně zvládli. Dalo práci 

všechno nachystat a naučit se to, někdy jsme se všichni hádali, ale přesto jsme to 

dali. Mrzí mě, že nám špatně fungoval mikrofon a že se nedostavily  

všechny paní učitelky. 

 

 

Co mi udělalo radost o Vánocích? 

Co mě zklamalo? 

 
Eliška:  Velikou radost mi udělal reprák, který jsem si přála už dost dlouho, 

takže jsem z něj byla nadšená. Zklamalo mě to, že jsem si objednala 

mikinu, ale ona nedorazila. Byla jsem z toho zklamaná a smutná. Jinak 

jsem si Vánoce dost užila. 

Hana:  Největší radost mi udělalo, že jsme byli pohromadě. Zklamalo mě, že 

jsem dostala plno dárků. Chápu, že každý by chtěl něco dostat, ale já 

jsem v tomto jiná, protože nic nechci a ani nepotřebuji. 

Tereza:  Nejvíce jsem se těšila na vánoční večeři, kdy si všichni sedneme 

ke stolu a povídáme si. Když se najíme, umyjeme nádobí a čekáme, 

až zazvoní zvonek. Pak jdeme ke stromečku, rozbalíme dárky a potom 

se díváme na televizi. Největší radost jsem měla ze saka a bílých rajtek, 

zklamalo mě, že tam nebyly mikiny. Mamka totiž řekla, že je dostanu až 

v květnu k narozeninám.  

Karolína:  Velikou radost mi udělaly mikiny, které jsem si moc přála. Radost jsem 

měla i z nového notebooku a knížek. Zklamalo mě, že bylo málo hodně 

dobrého cukroví.  

Natálie:  Radost mi udělalo oblečení a že jsme byli všichni spolu. Zklamalo mě, 

že jsem nedostala to, co jsem chtěla. 

Veronika: Největší radost jsem měla z toho, že jsem dostala dvě andulky a kníž-

ku. Zklamalo mě, že nám nešla televize, ale nyní už funguje. 

Šarlota:  Nejlepší dárek byl mobil. A žehlička na vlasy a oblečení. Byli jsme taky 

v Panenské, kde jsem se seznámila s Maďary, což byli Vlastimilovi 

bratranci Miron a Mirko. Vůbec jsem jim nerozuměla, ale teta se 

strejdou mi to přeložili. 

Eliška:  Největší radost mi udělalo, že jsme byli spolu. Z dárků pak nová postel, 

flashka, hoverboard, deník a knížky. Zklamalo mě, že jsem pod stro-

mečkem nenašla digitální hodinky, ale přesto jsem byla spokojená, 

protože jsem místo nich dostala nový telefon. 
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Martin:  Radost mi udělalo lego. I když jsem byl nemocný, tak jsem chodil ven. 

Taky jsem pomáhal taťkovi a bavilo mě to. Už se těším na další Vánoce.  

Petr:  Byl jsem rád, že celá rodina byla pohromadě. Samozřejmě mi udělaly 

radost dárky, např. dohledávací detektor, který jsem si moc přál, 

ultrazvukový čistič mincí a lego. 

Adéla:  Udělalo mi radost, že jsme na sebe byli milí a hodní. Velikou radost 

jsem měla z dárků, zvláště když jsem zjistila, že ten největší dárek je 

pro mě. Zklamalo mě, že nebyl sníh, nebyl led a nemohla jsem chodit 

bruslit. 

Veronika:  Měla jsem radost ze štědrovečerní večeře.  

Jan V.:  Radost jsem měl z nového notebooku a mobilu. Zklamalo mě, že 

s námi o Vánocích nebyl můj starší bratr, protože si myslím, že na svát-

ky by měla být rodina spolu. 

Daniela:  Všechny dárky mi udělaly radost, některé více, některé méně. Celá 

rodina byla pohromadě, to jsem byla ráda. Nezklamalo mě nic. 

Tereza:  Největší radost mi udělalo oblečení, které jsem chtěla. A taky spousta 

jídla. A co mě zklamalo? Nic. 

Pepa:  Největší radost mi udělalo to, že jsme vyměnili v obýváku lustry po ba-

bičce, protože byly moc velké a já jsem se vždycky o ně praštil. Největší 

zklamání byl velký stromek, který mi stál ve výhledu na televizi. 

Jan H.:  Radost mi udělal nový telefon a hlavně to, že se sešla celá rodina. 

Zklamala mě jen jedna věc. To, že byly Vánoce opět bez sněhu. 

Šimon:  Nejvíce se mi líbilo, že jsme každý den jezdili lyžovat do Nové Bystřice. 

K Vánocům jsem dostal zimní dovolenou na hory, kam pojedeme, až 

napadne sníh. Jinak jsem dostal spoustu dárků, např. čepici, trika, po-

nožky, elektrickou koloběžku, ale kdybych měl všechno vyjmenovat, tak 

se mi to sem nevejde. Ježíšek byl letos opravdu štědrý. Na Vánocích se 

mi nelíbilo, že nebyl skoro žádný sníh. 

 

Karel:  Co mi udělalo radost? Já ani nevím, Vánoce moc nemusím. Ale sada 

keramických nožů mi trochu udělala radost. Pohoda ale nebyla, 

pohádky mě nezajímají. Silvestr byl ale každopádně dobrý. Říká se: Jak 

na Nový rok, tak po celý rok… A já doufám, že je to pravda. 

Zdeněk:  Nejvíce mě potěšily boty Jordan blue rare. V průběhu vánočních prázd-

nin jsem stihl dvě technopárty a jednu diskotéku. Zklamalo mě, že na 

párty byly vinyly a já jsem si je nekoupil. 
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Simona:  Udělalo mi radost, že jsem mohla být s rodinou a že jsem dostala 

hodně dárků, hlavně knížky. Naopak mě zklamalo, že letošní Vánoce 

byly pohřbové. Zemřel babiččin bratranec, pak dědova sestra a za čtyři 

dni dědova manželka. Na Silvestra zemřel dědův bratr. Byla jsem ráda, 

že prázdniny skončily, už mi chyběly škola i třída. 

 

 

Žákovské perličky 

 
S nadcházejícími pololetními prázdninami si vydechněte od školních povinností 

a zasmějte se hláškám, které vytvořili žáci jedné základní školy. 

Zeměpis 

 Slováci žijí na pravé straně mapy. 

 Co se ti vybaví, když řeknu město Karlovy Vary? Karlův most. 

 Slepé rameno řeky vznikne tak, když voda nevybere zatáčku. 

Přírodopis 

 Broskev je jablko s kobercem. 

 Všechny ryby kladou vajíčka, ruské dokonce kaviár. 

 Čí pohlavní buňka rozhoduje o pohlaví dítěte? Otcova, protože otec u nás 

rozhoduje o všem. 

Matematika 

 Kruh je kulatý čtverec. 

 Tuto rovnici vyřešíme metodou uhodnutí. 

Chemie 

 Alkoholy obsahují látky, které z lidí dělají blbce. 

 Voda se získává z kohoutku. 

 Ve slinách jsou obsaženy látky napomáhající trávení, které se nazývají emiráty. 

Rodinná výchova 

 U nás se muži mohou ženit jen s jednou ženou, jmenuje se to monotonie. 

 Nejsou manželé, je to druh a družice. 

Čeština 

 Nejstarší slovanský jazyk? To byla hatimalka. Ne, už vím, motolice! 

 Kdy zemřela Božena Němcová? To už je dávno, paní učitelko! 

 Cože? Sloní druhy? 

Dějepis 

 Ve Francii kdysi vykonávali trest smrti želatinou. 

 Zítra se zhroutil komunismus, takže máme volno.  



 

 

 
 


