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Čertice přišly ozdobit stromeček 
 

…a neodnesli ani jednoho hříšníka 

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 si přišly dvě rozzlobené čertice pro nějakou tu hříšnou 

dušičku, kterou si s sebou odnesou do pekla. Paní učitelky prvních až čtvrtých 

ročníků si připravily pro pekelnice listinu hříchů, kde byly písničku zapsány veškeré 

prohřešky žáčků. Všechny hříšné duše slibovaly na pekelné vidle, že už nebudou 

zlobit paní učitelku, bít spolužáky, lhát, vyrušovat při vyučování a jiné neplechy. 

Jakmile se klukům i holkám podařilo čertice obměkčit, nazdobili společně 

stromeček, zazpívali koledu a odnesli si i nějakou malou sladkost. A tak čertice, zase 

jako každý rok, odešly s prázdnou…. 

Foto: Mgr. Petra Schűtzová  

Text: Ing. Jana Volrábová 



MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA pro ZŠS 

se konala také 5. prosince 
Krásnou pohádku o andělech a čertech a předávání nadílky pro nás 

připravily žákyně Střední pedagogické školy pod vedením p. profesorky 

Kopecké. Není nad krásný zimní příběh jako v divadle. 

p. učitelky:  Aubrechtová M., Jelínková I. 



16. listopadu 2019 

 
Letošní noc divadel byla jiná tím, že se nekonaly prohlídky divadla, tak jako 
v minulých letech, ale byly pořádány besedy a mini koncert Jiřího Štrauba, který 
zahrál pár svých autorských písní a zároveň provázel celým večerem. Jako první se 
ujal svého vystoupení soubor Rockové Akademie, jehož součástí byly sólové vstupy 
některých jeho členů.  
Mimo jiné se zhostili účinkování také dva významní a zajímavý hosté Pavla Forest a 
Milan Steigerwald, kteří odhalili historii své kapely King Size, jejíž historie sahá až 
do roku 1988. Kapela existuje do dnešních dnů, jen se přetvořila do doprovodné 
kapely Divadla RockOpera Praha, které existuje od roku 2006.  
Divadlo má na svém kontě celkem deset oper a jedenáctá bude mít svou premiéru 
31.12.2019. V této opeře si zahraje sama autorka, libretistka Pavla Forest a 
doprovodí ji legendární klávesista Milan Steigerwald. Kromě nich se v této opeře 
objeví známé tváře například Jan Toužimský, Kamil Střihavka, Daniela Langrová. 
Mimo jiné do tohoto souboru také přišel mladý rockový talent Honza Tláskal, který 
pochází z jihočeského Vimperku. Do divadla se dostal tak, že byl osloven Milanem 
Steigerwaldem, který potřeboval do své opery Proces alternaci za zpěváka Honzu 
Toužimského, ale nakonec začal dostávat další role, které mu byly psány na tělo, a 
dnes je plnohodnotným členem souboru, kam neodmyslitelně patří. Dodnes, když 



je potřeba, alternuje především za Honzu Toužimského, který je stále zaneprázdněn 
zájezdy se svou metalovou kapelou Arakain.  
Většinu oper režírují Roman Štolpa a Eva Petrášková, součástí celého úspěchu je 
také dobrý zvuk, který obstarává Tibor Krejčí, o kterém se zmínil Milanu 
Steigerwaldovi Honza Tláskal, jakožto o vynikajícím zvukaři. 
O kvalitní propagaci se stará také Michaela Fišerová – má na starosti starost grafické 
a komiksové zpracování. 
Další součástí celého týmu je Veronika Vacínková – promítání videoklipů a Terezka 
Doležalová, která je pomocnou rukou celého realizačního týmu. 
 

Zpracovala Martina Bartáková 

 
https://im.novinky.cz/mynews/311/113112-top_foto1-x4ebl.jpg 

 

 
https://www.praguest.com/images/sampledata/nightlife/rockopera/Rockopera-prague-4.jpg 
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Vánoční koleda 
Alexandr Demeter 

 
Čerti, čerti, čertice, 
Nezlobíme velice. 

My sladké rádi jíme,  
zoubky si pak vyčistíme 

A do Vánoc už nezlobíme. 
 
 

 
 
 

Jarní láska 
Alexandr Demeter 

 
Voníš víc,  

než jarní růže, 
Už mi nikdo  
nepomůže. 

 
Chci být s tebou 
ve dne, v noci, 

chci tě mít 
ve své moci. 

 
Chci být s tebou 

do skonání, 
lásko, čekám 

na tvé zavolání. 
 
 
 

Alexandra ze VII. B moc chválím za pěkné verše.   
 

Vyjádřit své pocity, nálady, radosti nebo smutky ve verších není snadné,  
ale věřte, vždycky potěší, pohladí po duši. 

 



 

JARNÍ VALENTÝNSKÁ VÝZVA 
 

Nejdřív jsou písmenka, potom slova a věty.  
A když už umíš číst, tak zkus nejen příběhy či články v časopisech.  

 

Zkus poezii.  
 

Verše vyjádří víc a je to originální.  
Napsat I love you, mám tě rád, miluji tě, umí kde 

kdo,  
ale své pocity zveršovat je jedinečné.  

 
Chcete zaujmout? 

 
Chcete překvapit? 

 
Tak překonejte svůj stud či obavy a zúčastněte se 

soutěže 
 

ZAMILOVANÝ VALENTÝN 
Co udělat? 

 
Napiš básničku, zamilované veršovánky. 

 
Dones podepsanou básničku do PŠ2B. 

 
Básničky otiskneme v časopisu, ve speciálním  

 
Valentýnském čísle 

 
 a autory odměníme drobnými dárky.  

 
 
 

https://www.google.com/obrazky 



 
 

http://veverky21.blogspot.com/p/lusteni.html 

 

 
https://cz.pinterest.com/pin/264586546838508925/ 



 
 

https://www.google.com/obrazky 

https://www.google.com/obrazky


Ani PŠ2B si nenechala ujít zpívání u vánočního stromku.  

 

Blíží se doba Vánoc, ke kterým patří neodmyslitelné vánoční 

písně, které jsme pilně trénovali v rámci hudební výchovy. Poté 

jsme si jej společně zazpívali u vánočního stromku.  

 

Mgr. Jana Drážková 

 
 
 
 
 

ZAPOJILI JSME SE TAKÉ DO CELONÁRODNÍ AKCE.  
 

VÍCE V ČLÁNKU V NOVINÁCH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Půjdem spolu do Betléma … 
Hodně papírových krabic, hodně 

práce a dílo je hotovo. Máme ve 

škole Betlém. Žáci ze VII.A a VIII.A 

se v hodinách Pracovních činností 

snažili a tak se nám podařilo vše a 

včas dokončit. Velká pochvala také 

patří paní učitelce a asistence 

pedagoga z PŠ2A za povedenou 

výrobu postav Marie a Josefa.  

Betlém nebo též jesličky je 

plastické zobrazení scény 

narození Ježíše Krista. Panna 

Maria a svatý Josef v nuzném 

chlévě pečující o právě 

narozeného Ježíška, který leží na 

seně v jesličkách. Jesličky jsou 

zemědělské zařízení pro 

zakládání sena ve chlévě a Maria 

do nich Ježíše položila kvůli tomu, 

že nebylo místo k ubytování. 

Napsal p. uč. Rak Petr 

 

 

 
https://www.google.com/search?biw=2370&bih=1081&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSu24JGXeCe3t_Ww4q_ 

https://www.google.com/search?biw=2370&bih=1081&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSu24JGXeCe3t_Ww4q_


Pouštění lodiček je stále živá tradice 
Pokud si chcete svíčky vyrobit sami, připravte si stabilní a pevné ořechové skořápky, do každé z nich 

vložte knot a zakapejte voskem z běžných svíček až po okraj nebo pořiďte každému členovi rodiny 

plovoucí svíčku. Určitě se nepotopí, takže máte jistotu, že vás v následujícím roce nečekají žádné 

katastrofy. Pak už stačí jenom připravit velký lavor s vodou a můžete vypustit lodičky. 

Lodičku každý zhotovuje a vypouští sám. 

Aby štědrovečerní čarování mělo ten správný účinek, je třeba dodržet několik maličkostí. Pro 

každého člena rodiny musí být připravena jedna lodička – ať už se bude jednat o plovoucí svíčku, 

skořápku s knotem zalitým voskem nebo s drobnou svíčkou uvnitř. Každý vypouští svou vlastní loďku 

do vody sám. Pokud chce zodpovědět nějakou konkrétní otázku týkající se lásky, rodiny, práce, 

úspěchů, zdraví nebo majetku, měla by být zcela jasně formulována a měl by ji pokládat v okamžiku, 

kdy bude zapalovat svíčku a vypouštět ji na vodu. 

Co plavba loďky znamená? 

 Nejlepším stavem je, pokud se svíčky seskupí uprostřed, znamená to totiž, že rodina bude žít v 

následujícím roce bezproblémově a pospolu. 

 Špatná není ani situace, kdy svíčka zůstane u břehu – majitele lodičky totiž nečeká žádná změna. 

 Pokud se dráha vaší lodičky spojí s lodičkou někoho jiného, znamená to lásku a dobré pracovní podmínky. 

 První lodička naopak označuje osobu, která bude v následujícím roce dominantní. 

 Pokud se vaše lodička dostane do středu, vyrazíte do světa na zkušenou a možná také natrvalo. 

 Když se ale svíčka bude držet při kraji, zůstanete i další rok doma. 

 Když vám lodička vydrží nad vodou nejdéle z celé rodiny, znamená to, že vás čeká dlouhý a šťastný život. 

více na http://poutnicicasem.blog.cz/1412/vanocni-vesteni 



 

VÁNOČNÍ PEČENÍ 
Každoročně máme před Vánoci frmol ve cvičné kuchyni. Školou voní každý den 

vanilka, skořice a čokoláda.  
My nejsme zatím moc rychlí, máme své pomalejší tempo, ale přesto se mooooc 

snažíme.  
Cukroví má snad každý rád a my se chceme doma pochlubit, co umíme. Napekli 

jsme slepované linecké hvězdičky, vanilkové rohlíčky, ořechy, pusinky a banánky. 
Každý druh jsme pekli z kila mouky, ze čtyř dávek.  

Uf, zvládli jsme to. 
Napsali a napekli žáci z PŠ2B, Praktická škola dvouletá 

 
 
 
 
 
 
 
 



 „Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?” 

„Pokud můžu soudit podle původu dárků - tak 

asi z Číny.” 

 

Jaký je rozdíl mezi 

Vánocemi před 15 

lety a dnes? 

Před 15 lety člověk přemýšlel: „Budou 

dárky, nebudou dárky?” 

Dneska přemýšlí: „Bude na dárky, nebude 

na dárky?” 

 

Maminka říká Pepíčkovi: „Zapal 

stromeček. “ Za chvíli  

Pepíček přijde znovu a ptá se: „A svíčky taky?“ 

 

Baví se dva kapři a ten jeden se ptá:  

"Věříš na život po Vánocích?" 

 

„Heč, vím, co jsi dostal letos na Vánoce.” 

„A co jsem teda dostal?” 

 „Nic, letos vánoce ještě nebyly.”  

 

Pepíček se udiveně vyptává Tondy: „Proč chceš 

od Ježíška dvě soupravy elektrických vláčků?” 

„Chci si hrát, i když je táta doma!” 

 

http://vtipy.chces.info/vanocni , 

http://vtipy.chces.info/vanocni, http://www.vesele-

vanoce.wbs.cz/Vanocni-vtipy.html  

 

http://vtipy.chces.info/vanocni
http://vtipy.chces.info/vanocni
http://www.vesele-vanoce.wbs.cz/Vanocni-vtipy.html
http://www.vesele-vanoce.wbs.cz/Vanocni-vtipy.html


 

Štědrovečerní věštění 
 Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, jako právě na Štědrý večer.  

 Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí.  

 Při samotné večeři počet strávníků musí být vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného 

hosta. Pod talíř se dávají rybí šupiny, které si pak každý dá do peněženky, zajistí tak dostatek financí na 

celý příští rok.  

 Součástí štědrého večera bylo tajemné vánoční kouzlení. Každý se ho trochu bál, přesto se každým 

rokem znovu a znovu snažil poodhrnout clonu budoucnosti. 

 

 

Nejznámějším čarováním bylo 

Objevila-li se hvězdička, znamenalo to štěstí, byl-li tam ale kříž, 

znamenalo to smrt nebo vážné onemocnění. 

 

Pokud se chtěla dívka dozvědět jméno jí souzeného, stačilo 

.. Jablko oloupala tak, aby 

získala jednu dlouhou spirálu. Tou pak třikrát zatočila nad hlavou a 

odhodila ji. Na zemi spirála vytvořila tvar, z něhož bylo možné s trochou 

fantazie vyčíst písmeno, jímž začínalo jméno toho pravého. 

 

Oloupané jablko se pak dalo použít k dalšímu zvyku. Nožem se rozdělilo na tolik dílků, kolik bylo osob u stolu 

a každý svůj dílek snědl. Všichni věřili, že kdyby kdokoli z přítomných v příštím roce zbloudil (obrazně či 

doslova), stačilo si jen vzpomenout, s kým jedl o Vánocích společné jablko a našel by cestu zpět. 

 

 

Podobně se věštilo . Černý 

vnitřek ořechu předpovídal neštěstí a smutek, zdravý ořech pak radost a 

štěstí. 

 

Na Štědrý večer neměl mít nikdo u sebe žádnou cizí věc, protože by ho  

v dalším roce čekala smůla a neštěstí. 

 

 

Svobodné a nezadané dívky 

nezapomínaly na . Postavily se zády ke 

dveřím, do pravé ruky vzaly pantofel nebo jinou vhodnou obuv a hodily 

ji za sebe. Mířil-li střevíc 

špičkou ke dveřím, 

očekávala se svatba a 

odchod z domu, špička v 

opačném směru znamenala 

nejméně jeden další rok zůstat “na ocet”. 

Zapomenutým slovanským zvykem bývalo 

Tím si každý zajistil, že ho po 

celý příští rok měli mít všichni rádi. 

 

 

více na https://www.extra.cz/stedrovecerni-vesteni-10-kouzelnych-

vanocnich-zvyku-nechybi-ani-tip-pro-vdavekchtive-zeny 



 
 
 

Krásné prožití vánočních svátků,  
hodně dárků pod stromečkem,  

úsměvy a lásku vašich blízkých 
 a do nového roku jen vše dobré 

vám všem  
Přeje 

 Mgr. Ivana Týnecká 

http://www.terezka.tode.cz/wp-content/uploads/vanoce9-640x640.jpg

