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ZIMNÍ ČÍSLO 
 

Milí žáci, milé žákyně, vážené paní učitelky, 

 

 podle kalendáře máme sice ještě zimu, v posledních dnech nám ale počasí 

přineslo teplo, sluníčko, venku jsme slyšeli zpívat ptáčky, kteří se jako první 

vrátili z teplých krajin. Cítíme, že je pravý čas rozloučit se se zimou a přivítat 

jaro. Jak jinak by to šlo lépe než vydáním nového tentokrát zimního čísla 

školního časopisu Doubraváček?! 

 Nejen, že končí zima, ale skončil také rok 2018. V tomto roce jsme prošli 

mnoha změnami – přivítali jsme nové paní učitelky, paní ředitelku, se kterou 

jsme v minulém čísle časopisu dělali rozhovor, ale také prvňáčky, pro které byl 

příchod na naši základní školu jistě velmi náročný. Oslavili jsme Vánoce, 

Silvestr, pořádně jsme si odpočinuli a načerpali dostatek energie na druhé 

pololetí, přivítali jsme také nový rok 2019 a doufáme, že jste všichni do tohoto 

roku vykročili pravou nohou tak jako my.  

 V zimním čísle si pro Vás náš redakční tým připravil mnoho zajímavých 

článků. Dozvíte se, jak vnímají Vánoce spolužáci, co je pro ně o Vánocích 

důležité. V horoskopu si přečtete, co Vás čeká v roce 2019, vyluštíte si pár 

křížovek a přečtete si vtipy, které Vám, jak doufáme, zlepší náladu. I v tomto 

čísle jsme si připravili anketu. Tentokrát jsme se zeptali, zda byste chtěli ve 

škole bufet. Na anketě jste se podíleli i Vy a za to všem moc děkujeme. 

 

Krásné první jarní dny Vám přeje celý redakční tým!  

 

 



PTALI JSME SE… 

VÁNOCE 

Vánoce jsou svátky plné tradic. Ať už jde o půst, který se dodržuje několik dní před Vánoci, 

pouštění lodiček nebo lití olova, každý je slavíme jinak. Dnes už Vánoce nabyly úplně jiného 

charakteru, než měly dříve – obchody jsou plné vánočních slev už v říjnu, chaos a stres kam 

se jen podíváš. A ačkoliv jsme Vánoce oslavili už dávno a spíše odpočítáváme dny do těch 

dalších, dovolte nám připomenout, jak Vánoce slavíte a prožíváte vy. Vaše odpovědi nás mile 

překvapily… 

 

CO PRO TEBE ZNAMENAJÍ VÁNOCE? 

„Koukání na pohádky, jezení cukroví a krásné dárky.“ Lenka. 8. třída 

„Jsme pohromadě celá 

rodina a trávíme čas spolu“ 

Eliška, 8. Třída 

 

 

 

„Je to svátek, který je můj  

nejoblíbenější. Svátek, při 

kterém se všichni sejdeme, 

nic neděláme a jen jíme.“ 

Kačka, 9. třída 

 

„Že se hodně najím a budou pohádky a budu s rodinou u večeře.“ Patrik, 6. třída 

„Znamenají pro mě hodně, protože jsme všichni spolu.“ Lucka, 6. třída  

 

„Štěstí a radost“ Břéťa, 6. třída 

 

„Že se všichni sejdeme u jednoho stolu a jsme v pohodě, 

dostáváme dárky a jsme všichni šťastní.“ Patrik, 7. třída 

 



PTALI JSME SE… 

 

„Celá rodina je pohromadě, sedíme u stolu a povídáme si, zdobíme společně stromeček, 

pečeme cukroví, děláme rumové kuličky, stavíme sněhuláky a děláme andělíčky ve sněhu.“ 

Verča, 7. třída 

 

„O Vánocích mi nejde o dárky, ale 

o rodinu a přátele. Pro mě je hlavní, 

že můžu být s rodinou a přáteli.“ 

Adam, 7. třída 

„Celá rodina je spolu a oslavují, 

rozbalují dárky, zdobí stromeček a 

povídají si.“ Denča, 7. třída 

 

„Vánoce jsou pro mě o lásce a o tom, že jsou všichni spolu. Celá rodina se sejde u jednoho 

stolu…ale také o tom, že si dáváme dárečky.“ Kuba, 7. Třída 

 

„Vánoce jsou pro mě čas, který můžu trávit s rodinou.“ Adéla, 9. třída 

 

 

„Panuje mezi námi mír a pohoda. Symbol Vánoc je pro 

mě rodina.“ Alena, 9. třída 

 

„Vánoce jsou dnem, kdy po dlouhé době můžu spatřit 

všechny členy naší rodiny. Den, kdy nikdo nikam 

nepospíchá a užívá si vánoční atmosféru a pohodu. Co pro 

mě tedy znamenají Vánoce? Znamenají pro mě hodně a 

mám je moc ráda.“ Sára, 9. třída 

 

„Čím víc jsem starší, tím víc Vánoce vnímám tak, že jsem s těmi nejbližšími a jsem rád, že 

s nimi mohu být.“ David, 9. třída 



CO NÁS ČEKÁ? 

 

HOROSKOP NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

¨ 

 

Beran 

Už po prvních týdnech vás začne ubíjet školní stereotyp víc než kdy jindy. 

Jste typ, který potřebuje nějaké vzrušení, proto se začnete poohlížet po 

nových mimoškolních aktivitách. Trefou do černého budou netradiční 

sportovní kurzy, případně i chození do fitcentra. Lezecká stěna, crossfit 

nebo lekce boxu vás budou bavit! 

 

 

Býk 

Ze začátku školního roku budete mít trochu problém se soustředěním. Je to proto, že vás čeká 

bohatý společenský život a také spousta zážitků v oblasti vztahů. Někdy se stane, že máte v 

hlavě včerejší večírek či rande a nemůžete myslet na nic jiného. Snažte se ale osobní a školní 

život oddělovat a snažit se v lavici maximálně koncentrovat na učivo. Na zprávy na mobilu 

odpovídejte až o přestávkách. 

 

 

  

 

Blíženci 

Tento školní rok budete plní ambicí! Už v prvním pololetí se stanete žízniví 

po úspěších a dobrých známkách, avšak v té druhé se to ještě znásobí. 

Nebudete letos patřit mezi největší „party animals“, což neznamená, že si to 

neužijete. Mnohem radši si ale dáte s kamarády doma pizzu, bábovku a 

pustíte si dobrý film. 

 

 

 



CO NÁS ČEKÁ? 

 

Rak 

Už po prvních pár týdnech ve škole vám začnou drásat nervy někteří lidé. Nejen z vaší třídy, 

ale i z některé vedlejší. Lidská hloupost zkrátka nezná hranic a denně se potkávat s někým, na 

koho jste už doslova alergičtí, není snadné. Avšak vydržte, v druhé polovině roku vás čeká 

elegantní odveta. Pravděpodobně v tom bude nějaký muž! 

 

 

 

Lev 
Hrozí, že si na vás zasedne některý z učitelů. Bude za to moct vaše 

přirozené sebevědomí, hlasité projevování a celkově fakt, že se rádi 

předvádíte. Ono je na jednu stranu super, že jste typ, který se ve světě 

neztratí. Mnoho učitelů si ale tohle neuvědomuje a byli by rádi, abyste 

všichni byli tiché stydlivé myšky. Pokud chcete ale projít v klidu, snažte se 

svůj názor trochu držet na uzdě. 

 

 

 

Panna 

Letošní školní rok pro vás bude důležitější než jakýkoli jiný předtím. Především v druhém 

pololetí vás čekají klíčová rozhodnutí a zkoušky. Zároveň to pro vás ale bude období velkých 

příležitostí, které vy se svoji vytrvalostí zvládnete chytit za pačesy. Obalte si nervy, bude to 

stres, zažijete si perné chvilky, ale výsledek bude stát za to. 

 

 

Váhy 

Čeká vás velmi důležitý školní rok plný nových věcí a také příležitostí. Budou vás dost 

rozptylovat přátelé a v druhém pololetí také vaši potencionální partneři. Vy ale umíte jít za 

svými cíli a ani láska vás nedokáže rozhodit natolik, abyste polevili. Jediným klíčem bude 

občasná samota. Nedokážete se učit v partě, vy musíte být sami. Proto si dopřávejte chvilky o 

samotě, kdy se budete věnovat tomu, co zrovna do školy potřebujete. 

 



CO NÁS ČEKÁ? 

 

 

 

Štír 

Letos vám bude okolí často připomínat, že byste se měli rozhodnout, jakým 

směrem se jednou vydáte. Vy sami to víte také, stejně tak si ale 

uvědomujete, jak zásadní tohle rozhodnutí je. Zatímco právě tahle 

záležitost vám přinese dost přemýšlení, starostí a stresu, bude tady i důvod 

k radosti. Co se partnerských vztahů týče, kolem Vánoc, Silvestra a také po 

nich se vám blýská na krásné časy. 

 

 

 

Střelec 
Ač to tak ze začátku nebude vypadat, tento školní rok zažijete mnoho úspěchů. Během 

prvních týdnů sice uděláte pár kiksů, chvíli vám totiž vždycky trvá, než se dostanete z 

prázdninového módu na ten studijní. Nakonec ale sami sebe v mnoha oblastech překonáte. 

Dařit se vám bude i v mimoškolních aktivitách. Pokud hodláte vstoupit do nějakého školního 

spolku nebo začít s novou zájmovou aktivitou, hvězdy říkají rozhodně ano! 

 

Kozoroh 

Spoustu starostí vám přinese jeden předmět. Jste ten typ člověka, co ve všem hledá logiku a 

účel. Velmi vám vadí ztrácet čas něčím, co vás nebaví a víte, že to v reálném životě nijak 

nevyužijete. Holt se ale budete muset smířit s tím, že školní osnovy takové jsou. I když víte, 

že uplatnění a úspěch získáte jednou ve zcela jiné oblasti, i zkušenosti z jednoho nezáživného 

předmětu se možná budou hodit. Minimálně tak trénujete svoje nervy! 

 

Vodnář 

Během nastávajícího školního roku byste rozvíjet svou tvořivost a umělecké 

nadání. Pokud se toužíte jednou stát dobře známými, nebo dokonce 

slavnými, díky svému talentu, bude to chtít hodně práce. Pokud jste ještě 

nezačali, začněte na tom pracovat teď. A je jedno, jestli chcete být úspěšný 

grafik, spisovatel, filmový pracovník nebo třeba hudebník. Cokoliv bude 

chtít vaši píli a odhodlání. Máte to v sobě, tak na tom pracujte! 



CO NÁS ČEKÁ? 

 

 

 

Ryby 

Do letošního školního roku vstoupíte pravou nohou a první dva až tři 

měsíce bude nosit skoro samé dobré známky. Pak se vám ale trochu zblázní 

hormony, neboť vám do života vstoupí člověk, který vám při každém 

pohledu zrychlí tep. Stejně tak vy jemu, to se nebojte! Soustředění a 

koncentrace na výsledky budou ty tam! Láska je holt mocná čarodějka! 

Nakonec to ale všechno dobře ustojíte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jarda Hanák 

Zdroj: https://ocko.tv/horoskop-na-skolni-rok-2018-a-2018-dj4-

/clanek.aspx?c=A180903_121757_ocko-clanky_dech



PTALI JSME SE… 

 

ANKETA 

V podzimním čísle časopisu jsme dělali rozhovor s novou paní ředitelkou. Mimo jiné jsme jí 

položili otázku, jestli ve škole plánuje otevřít bufet, i když jsme tušili odpověď – na bufet není 

nikde ve škole dostatek místa. Nám to ale nedalo a začali jsme přemýšlet, kde by bufet mohl 

stát. Dali jsme hlavy dohromady a přemýšleli. Přišli jsme na pár možností, ale řekli jsme si, že 

bude nejlepší zeptat se i Vás - víc hlav, víc nápadů. A tady jsou… 

 

„Na bufet tady není místo, ale místo něj se můžou do haly dát dva automaty. Na nápoje a na 

jídlo. Pomohlo by to dětem, které zapomenou svačinu.“ Lenka, 8. třída 

„Bylo by super mít tady bufet. Dal by se  

k hlavním dveřím tam, kde jsou lavičky.“  

Naty, 6. třída 

„Bufet? Spíš automat na jídlo a pití. Umístila bych ho pod schody, kde jsou věci na uklízení, 

je tam totiž dobrý přístup.“ Alena, 9. třída 

„Bufet bych tu chtěl, aby mi mamka 

nemusela dělat svačiny.“ Honza, 6. třída 

„Já tady bufet asi nechci. Jsme tady už jen jeden 

 rok a bez bufetu to nějak zvládnu.“ Eliška, 8. třída 

„Automat by se mohl dát na chodbu. 

Bufet by byl fajn, bylo by to tu lepší.“ 

Lucka, 6. třída 

 

„Myslím si, že tady skoro každý nosí peníze a může si zapomenout svačinu. Navíc by tu mohl 

celkem vydělávat. Dal bych ho do sedmé třídy nebo do mezipatra.“ Patrik, 7. třída 

 

 

 

„Mohl by tu být 

automat. Jeden na 

sladkosti a bagety, 

minerálky apod. 

Druhý na teplé 

nápoje.“ 

Břéťa, 6. třída 

 

 

 



PTALI JSME SE… 

 

 

„Automat na jídlo a pití by nebyl špatný. Mohl by se dát pod schody nebo do mezipatra. Mělo 

by to i výhody, škola by si vydělala nějaké peníze.“ Sára, 9. třída 

 

„Bufet bych tu chtěla, protože děti, které 

nemají obědy a mají odpolední vyučování, 

nestíhají odejít domů, naobědvat se a přijít 

zase zpátky do školy. Dala bych do 

mezipatra, kde by na něho viděl dozor na 

horním i dolním patře.“ Denča, 7. třída 

 

„Chtěl bych tady bufet, aby se děti 

nezdržovaly v obchodě. Dal bych ho na 

půdu nebo do mezipatra.“ Jakub, 7. třída 

„Dala bych ho dolů pod schody, ale nám deváťákům už to bude asi úplně k ničemu.“ 

Kačka, 9. třída 

„Bufet by mohl být v mezipatře, protože by to nezabralo moc místa. 

Mohl by tu být pro stravování žáků, nemuseli by chodit do obchodu a 

chodili by včas.“ 

Adam, 7. třída 

 

„Ano, chtěl bych tu bufet, protože 

máme 

zbytečně 

zatížené batohy. Dal bych ho na půdu 

nebo vedle schodů.“ 

Patrik, 6. třída  

 

 

 

„Bufet chci, protože bych si nemusel nosit 

svačiny.“ Béďa, 6. třída 



 

HÁDEJ… 

 

 

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo je to?  

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. Co je to? 

Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je? 

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. 

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 

Víte, jak poznáte, že venku mrzne? 

Má to 6 nohou, dvě hlavy, dva páry uší a chodí to po čtyřech, co je to? 

Víte jaký rozdíl je mezi kuchyní a záchodem? 

 

 

VYBARVI SI!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Patrik Janičák a Kuba Tokár 

Zdroj: http://www.hadanky.biz/vtipne/

http://www.hadanky.biz/vtipne/


 

 

 

Víte, proč 

železná 

Sparta nikdy 

nezrezaví??

? 

Protože 

dostává 

každou 

neděli 

pořádný 

nátěr! 

 

 

Autor: Patrik Janičák  


