
 

  



LISTOPAD strana: 2 2021 

 

časopis SLON  časopis žáků ZŠ a MŠ Staré Hobzí 

Další průzkum agentury Nols 

 
Jak dopadlo rodičovské? 
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matematika 1 
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přírodopis 1 
 

nevím 1 
 

 

 

 

Jak se těšíš na Vánoce? 

hodně 7 
 

tak akorát 6 
 

ani nevím 4 
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O co napíšeš Ježíškovi? 

oblečení 2 
 

kniha 2 
 

elektronika 2 
 

něco jiného 11 
 

 

 

 

Rozhovor s novou paní učitelkou 

Jedné z nových vyučujících položil Slon záludné otázky, na které dostal níže 

uvedené odpovědi. 

Jak se jmenujete?   Jmenuji se Markéta Šindlerová. 

Kde bydlíte?    Bydlím v Cizkrajově, nedaleko od Starého Hobzí. 

Kde pracujete?   Pracuji ve Starém Hobzí na základní škole. 

Jaké jídlo máte nejraději?  Nejraději mám dobře uvařený oběd.       

Jaké jsou vaše záliby?  Moje záliby jsou četba knih, pobyt v přírodě, děti. 

 

Jak jsem strávil(a) podzimní prázdniny 

6. ročník 

Julča:  O podzimních prázdninách jsem s kamarádkou byla v lese. Byly jsme se 

projít, potom jsme se rozhodly, že něco postavíme. Našly jsme mech a ně-

jaké klacíky a začaly jsme stavět. Vypadalo to krásně. V pátek jsme jely do 

Slavonic na stezku odvahy, bylo to super. 

Gabča:  Byla jsem u příbuzných. Navštívili jsme hřbitov, protože se slavil svátek 

„Dušičky.“ Užila jsem si prázdniny. 
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Vlasta:  Celé podzimní prázdniny jsem se věnoval své fence Jeyne. Malinko jsem 

si ráno přivstal. Oblékl jsem se, fenku nakrmil a šel 

ven. Asi po třech hodinách jsem se vrátil domů na oběd.  

Po obědě jsem fenku vykoupal a odpočívali jsme.  

V pět hodin jsem fenku vyvenčil, když jsme se vrátili, tak 

jsme si hráli a trénovali.  

Míša H.:  O prázdninách jsem nedělal nic, jenom jsem ležel. Potom jsem si pustil 

počítač a čuměl jsem až do 1 h do rána. 

 

Jak se vám líbilo páteční představení „Dravci“? 

6. ročník 

 

Gabča: Moc se mi líbilo. Nejvíc se mi líbil orel bělohlavý, i když nelítal. 

Vojta: Nejvíc se mi líbil výr, protože měl velké drápy. 

Míša H.: Líbil se mi nejvíce puštík, byl milý. 

Vlasta: Sýček byl taky moc hezký. 

Míša K.: Dravci se mi moc líbili. Nejvíc se mi líbil sýček. 

 

Co pro mne znamená adventní čas? 

 
Pro mne to znamená, že se za prvé blíží Vánoce a že v obchodech bude plno lidí, 

kteří nakupují pro jejich blízké dárky. Já už z toho nejsem tak nadšená, jako když mi 

bylo pět. Teď, když už jsme starší, pomáhám rodině s dárky a také si dárky můžu 

vybrat sama.         

Nikola  

Ty adventní týdny trávíme jako vždy, ale musím upéct cukroví. Moje pocity jsou 

všelijaké, ale nejvíc jsme naštvaná dva dny před Štědrým dnem, protože většinou 

nemám žádné dárky. Výzdobu nějak nehrotím, jen ozdobím stromeček, a to je vše. 

Vánoční náladu nemám, ale když peču cukroví, tak si pouštím koledy.  

Adventní čas pro mne znamená čas s rodinou a kamarády  

Monika 
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Adventní čas je pro mne skvělým začátkem Vánoc. První týden si jen tak zapalujeme 

svíčky a někdy si pouštíme koledy, ale od druhého týdne už to začíná. Mamka má 

nervy na uzdě, ale když jí s tím pomáhám, tak si to většinou užijeme. Začínáme péct 

cukroví a pralinky. Zdobíme náš dům a uklízíme. Týden před Štědrým dnem si 

zdobíme stromeček, poslední den před Štědrým dnem čekáme na tetu a vaříme 

štědrovečerní večeři.  

Adventní čas je pro mne fajn, mám ráda, když jsme všichni spolu.  

Pája 

Já žádnou vánoční náladu nemám. Jediný, kdo u nás má vánoční náladu je mamka, 

která už teď říká, že musíme dělat vánoční cukroví nebo nic nestihneme. Vánoce pro 

mne znamenají svátky pohody. Nejvíc se těším na štědrovečerní večeři a pohádky 

během dne.  

Anežka 

Sháním dárky pro mne a pro ostatní. Nálada dobrá, jsme připraven 

tloustnout a začínám běhat. Děláme dekorace a chodí čerti. Bábí 

peče cukroví, vždy víc než deset druhů a říká: „Kdo nepomůže, nemá 

nárok“. Když jsme byly malé děti, tak si táta s dědou dělali legraci, že 

sestřelí Ježíška.  

David 

Mám z toho špatné pocity, bojím se toho, že sestra zjistí, že Ježíšek neexistuje. 

Veronika 

Každý říká, že je důležité být o Vánocích s rodinou, ale co si budeme… každý se 

většinou těší hlavně na ty dárky. Dárky nakupuji 19.12. a balím 24.12.      

Stázka 

Blíží se Vánoce a v obchodech je spousta lidí, kteří nakupují dárky pro své blízké. Já 

už z toho nejsem tak nadšená, jako když mi bylo pět. Teď jak jsem star-

ší, tak pomáhám rodině s dárky a taky si ty dárky můžu vybrat.  

Nikola 

  



 

 

 


