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Milí čtenáři, žáci, učitelé, rodiče a přátelé školy,
je tu KUBA vánoční, druhé číslo našeho školního online časopisu.
O čem si tentokrát přečtete? Představíme vám tři členy pedagogického sboru,
kteří učí v letošním školním roce na naší škole poprvé. Připomeneme si
Den laskavosti, který se slavil 13. listopadu, navážeme na oslavy státního
svátku 17. listopadu a dále se budeme věnovat hlavně adventu. Máme pro
vás fotografie z vánoční výstavy, vánoční anketu, pár vánočních vtipů a
soutěže. Také se dozvíte o úspěších naši žáků ve sportu a literární soutěži.
Můžete si s námi upéct „vánočního kubu“ - tradiční staročeské jídlo podávané
na Štědrý den k obědu.
Přejeme vám příjemně strávený čas s naším časopisem, každému jedno
splněné vánoční přání a v novém roce hlavně hodně zdraví.
redakce

Laskavst je jako sníh. Vše, co pokryje, zkrásní.
Světový Den laskavosti se slaví každoročně
dne 13. listopadu. Neznamená to, že máme
být laskavými pouze jednou v roce, ale je to
připomenutí toho, že LASKAVOST je něco
naprosto obyčejného, co je tu s námi
prakticky stále, nestojí žádnou námahu, ale
potěší srdce každého, kdo se s ní setká nebo
kdo je laskavý.
Ptali jsme se u nás ve škole, zda jsou mezi
námi laskaví lidé.

Ing. Lenka Glaserová, vedoucí školní jídelny
• Jak si představujete laskavého člověka?
Je vždy příjemný a snaží se být nezlý na ostatní, vždycky
reaguje příjemně a v pořádku a v klidu.
• Znáte někoho takového?
Já si myslím, že můj manžel je laskavý.
• Chcete ještě něco dodat?
Nevím, to jsou takové ty klišé, že kdyby k sobě lidé byli
laskaví, tak by svět byl krásnější, ale ono to tak v praxi
nefunguje, protože má každý někdy špatný den a potřebuje
to ze sebe nějak dostat. Já si myslím, že se k sobě snažíme
být laskaví, chceme být laskaví a jsme rádi, když vy nám to
oplácíte, a pak to všechno probíhá v klidu. Takové pro mě
abstraktní téma.
Mgr. Karolína Kašparová, paní učitelka
• Jak si představujete laskavého člověka?
Laskavého člověka? Zrovna včera jsem třeba potkala 18letou
sousedku, která je hrozně slušná, zdraví, vždycky mi podrží
dveře…Tak mě to překvapilo, že 18letá holčina takhle
funguje, i se se mnou začala bavit a tak. Jakože mě
překvapuje, že i takhle mladí jsou slušní, pozdraví, pomůžou,
podrží dveře. To je podle mě laskavý člověk.
• Znáte někoho takového?
Hmm, tak na to jsem teď už vlastně v podstatě
odpověděla, že jo? Ale je to spousta lidí, třeba zrovna
v poslední době jsem se stěhovala a potřebovala jsem
odvážet věci. Psala jsem to známým a všichni se hned
nabídli, že kdyby bylo potřeba, tak vezmou auto a půjdou se
mnou stěhovat atd. Takže vnímám to tak, že mám kolem
sebe hodně takových lidí.
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Gabriela Jodlová, 6.C
• Jak si představujete laskavého člověka?
Bude na všechny milý a bude pomáhat.
• Znáš někoho takového?
Rodinu a pár kamarádů.
• V čem Ti připadají laskaví?
Nevykecají žádné tajemství, jsou na
mě hodní, a když potřebuji, tak mi
pomůžou.

Hana Macasová, 6.C
• Jak si představuješ laskavého člověka?
Bude hodný, bude pomáhat lidem a
nevykecá žádné tajemství.
• Znáš někoho takového?
,Ano, moji nejlepší kamarádku a rodinu.
• V čem ti připadají laskaví?
Dá mi opsat úkol. Jsou hodní, pomůžou mi
v nejhorší chvíli.

17. listopad – Mezinárodní den studentstva, Den boje za svobodu a demokracii
Dne 17. listopadu nacisté
uzavřeli vysoké školy, které
zůstaly zavřené po celou dobu
okupace.
Tato smutná a krutá akce
proti
našim
studentům
vyvolala vlnu solidarity na
celém světě a 17. listopadu
1941 byl tento den v Londýně
vyhlášen
Mezinárodním
dnem studentstva.
17. listopad 1939 – Od 15. 3. jsme byli okupováni
nacistickým Německem.
Dne 28. 10. 1939, na státní svátek Den vzniku
samostatného československého státu, vyšli do ulic lidé,
kteří měli odvahu protestovat proti okupantům. Nacisté
tvrdě zasáhli a v Praze byl zabit dělník Václav Sedláček a
těžce zraněn student medicíny Jan Opletal, který na
následky zranění umírá. Jeho pohřeb dne 15. listopadu
se stal velkou demonstrací a odporem proti nacistické
okupaci. Reakce Adolfa Hitlera a nacistů byla krutá.
V noci na 17.listopad obsadily jednotky německé policie,
SS a gestapa studentské koleje v Praze a Brně. Studenty
zatkli, devět vysokoškoláků popravili, přes tisíc studentů
bylo odvlečeno do koncentračního tábora.
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17. listopad 1989 – Začátek
tzv. Sametové revoluce.
V Praze se konalo studentské
shromáždění u příležitosti
Mezinárodního
dne
studentstva. Proti poklidné
demonstraci studentů zasáhly
tvrdě bezpečnostní složky,
především na Národní třídě.
To byl začátek tzv. Sametové
revoluce, kdy došlo k obnově
demokracie a konci komunistického režimu u nás.

Rozhovory s novými vyučujícími
KUBA vánoční pro vás připravil rozhovory se třemi
vyučujícími, kteří učí na naší škole letos poprvé.
Jedná se o paní učitelku Mgr. Dagmar Kacerovskou,
která vyučuje na obou stupních naší školy anglický
jazyk, dále Mgr. Lucii Miklíkovou, třídní učitelku třídy
3.C, a pana učitele Mgr. Františka Lindušku, jež učí
anglický jazyk a tělesnou výchovu.
Mgr. Dagmar Kacerovská
Co jste studovala a kde?
Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor
český jazyk - anglický jazyk.
Co jste dělala před tím, než jste začala pracovat
na naší škole?
Učila angličtinu.
Líbí se vám tady? Jaké předměty a třídy vyučujete?
Líbí se mi tady. Učím angličtinu, třeťáky, páťáky a
šesťáky, a občanskou výchovu „osmáky degu“.
Jaký předmět ráda vyučujete?
Angličtinu.
Chtěla byste se věnovat ve škole něčemu navíc?
Kroužek?
Mám ve středu kroužek angličtiny! Nápad bych
měla, ale protože se ještě hlavně seznamuji s novým
prostředím, nechám si to pro sebe.
Čím se liší dnešní škola od té, do které jste chodila
jako dítě?
Těžko říct. Jinou optikou vnímá školu dítě a jinou
učitel... Ale stoprocentně v možnostech využití
informačních technologií.
Co jste ve škole měla ráda? Nerada?
Měla jsem štěstí na dobré třídní kolektivy, takže
jsem do školy chodila ráda hlavně kvůli spolužákům.
A to špatné už si nepamatuji.

Co děláte ve volném čase?
Mám hodně ráda divadlo. A hodně amatérsky se
snažím o alternativní zahradničení.
Jaká je Vaše oblíbená cizí země?
Upřímně Velká Británie.
A Váš oblíbený film nebo seriál?
Twin Peaks, Years and Years, Trpaslík, The
Godfather...
Máte oblíbenou knihu? Čtete knihy v angličtině?
Z poslední doby Žítkovské bohyně. Ano, v angličtině
čtu.
A poslední otázka, jaká je Vaše oblíbená barva?
Barva noční oblohy.

pracovní stůl paní učitelky Kacerovské
Mgr. Lucie Miklíková
Co jste dělala před tím, než jste začala pracovat
na naší škole?
Já jsem studovala na vysoké škole a jinak jsem
pracovala v kavárně a prodávala boty v obchodě.
Co jste studovala a kde?
Studovala jsem tady v Českých Budějovicích
na Jihočeské univerzitě obor učitelství pro první
stupeň.

Proč jste si zvolila naši školu?
No... Tak já jsem sháněla zaměstnání, ale nikde
vlastně už nebylo místo a ozvala se mi tady ta škola, myslím, že až v srpnu.
Líbí se Vám tady? Jak se Vám tady vyučuje?
Líbí se mi tu moc, jsem tu ráda. Je tady skvělý
kolektiv, mám i hodné děti. Takže se mi tady opravdu líbí a všechno je fajn. Jenom teď ta
karanténa ne.
Jaké předměty vyučujete nejraději?
Češtinu, matematiku, prvouku. Jak kdy, podle
toho, co je tam zrovna za učivo. Ale nejraději tyhle hlavní předměty.
Jak jste spokojena se svojí třídou?
Se třídou jsem spokojena, trošku je živější, někdy
trošku zlobí, ale jinak si myslím, že je to fajn
kolektiv.
Co děláte ráda ve volném čase?
Ve volném čase ráda čtu, poslouchám hudbu,
koukám na různé rozhovory se zajímavými lidmi, takže takhle třeba se i vzdělávám.
Jaký je Váš oblíbený film nebo seriál?
Hmm, oblíbený film? Mám ráda cokoli od Marvelu
(Marvel Studios je americké televizní a filmové studio), takže všechny tyhle filmy jsou oblíbené. A jinak
poslouchám hudbu, tak nijak pop všechno, to, co se
dnes hraje, české písničky apod.
Co jste měla ráda ve škole jako dítě? Vzpomínáte
na něco ráda nebo nerada?
Ve škole jsem měla samozřejmě ráda tělocvik.
Neměla jsem ráda chemii, jinak mi úplně žádný
předmět až tak nevadil. Výtvarku jsem nemusela,
protože nejsem výtvarně nadaná.
td

Mgr. František Linduška
Co jste studoval a kde?
Studoval jsem český jazyk a angličtinu
na Jihočeské univerzitě, tady v Budějovicích.
Co jste dělal před tím, než jste začal učit
na naší škole?
Pracoval jsem jako redaktor v Mladé frontě,
v novinách. Předtím jsem byl student
na univerzitě a dělal jsem poloprofesionálně
triatlon.
Proč jste si vybral naši školu a co se Vám
tady líbí?
Školu jsem si vybral, protože si myslím, že je
to pěkná škola. Není zas tak velká, ale není
úplně malá. Myslím si, že je tady příjemné
prostředí. Dobře se mi tady učí. Žáci jsou
šikovní.
Jaké vyučujete předměty?
Vyučuji tady angličtinu a tělocvik.
Máte nějakou oblíbenou třídu, kde se Vám
dobře pracuje?
Asi se mi pracuje dobře ve všech třídách,
nemám nějakou oblíbenou. Asi by to bylo
nespravedlivé vůči ostatním, říkat jednu
třídu. Takže všechny třídy jsou super.
Povídá se o Vás, že jste aktivní sportovec.
Můžete nám k tomu říct něco víc?
Aktivní sportovec, jo, no, asi se to dá takhle
říct. Jestli se považuje to, že člověk každý
den něco dělá, tak asi jsem aktivní
sportovec. V současné době už jen běhám,
protože na ostatní věci nemám tolik času.
Ale jak jsem řekl, dřív jsem dělal triatlon, což
jsou tři disciplíny: plavání, kolo a běh. Teď se
ale věnuji jenom běhání.
Jak jste se ke sportu dostal?
Když jsem byl malý, tak mě rodiče dali
na plavání, takže jsem dlouho jenom plaval.

Dostal jsem se na Základní školu Kubatova.
To je vlastně sportovní škola, takže tak nějak
přirozeně. Vždycky mě bavil sport,
individuální, takže jsem si v tom vždycky
liboval.
Máte svého sportovního idola? Kdo je to?
Sportovní idol je asi Emil Zátopek.
Jste víc sportovec nebo učitel?
Asi obojí.
Pracoval jste v novinách. Měl byste pro nás
redaktory školního časopisu nějakou radu?
Tak, překvapili jste mě, jak máte fakt
suprově zpracované ty otázky, takže
evidentně v otázkách radit nepotřebujete.
Co jsem se já naučil v novinách, bylo to,
nebát se někoho oslovit, nebát se s někým
mluvit, umět formulovat svůj názor, a právě
umět vhodně pokládat otázky, což jste tady
dneska předvedli suprově. Takže si myslím,
že tolik vás toho učit nemusím.
Čemu se rád věnujete kromě sportu?
Baví mě angličtina, takže všechno, co souvisí
s angličtinou, knížky, česká literatura, vlastně
cokoli. A vlastně teď máme doma nově
kočičku, takže se staráme s přítelkyní
o kočku. To je můj další koníček. Je toho víc.
Jaká je Vaše oblíbená kniha?
Asi Neviditelná hranice.
Jaký je Váš oblíbený film ze sportovního
prostředí?
Film o Emilu Zátopkovi, který teď nově vyšel.
Jaké je Vaše nejoblíbenější místo na světě?
Šumava. Byl jsem na hodně místech na světě
a nikde to není tak hezké jako tady u nás
na Šumavě. Hlavně jižní Čechy.
Děkujeme za rozhovory a přejeme, ať se Vám
u nás ve škole líbí.
fch, jt & ot

Jihočeský úsměv 2021 a úspěch Dominika Kloudy
Jak

hlásal

text

FOTBALOVÝ KEMP

na

stránkách

Jihočeské

O prázdninách jsem byl na fotbalovém kempu v Roudném. Těšil jsem se, jak zažiji

vědecké

knihovny

spoustu legrace se svými spoluhráči. Ale čekalo nás trochu nemilé překvapení. Dostali

v Českých Budějovicích:

jsme nového trenéra. Proto náš tým, co jsme doteď měli, museli rozdělit na dvě půlky.

„Malým

A to nás trochu zamrzelo. Já jsem šel k novému trenérovi. Jmenuje se Boris a hraje

psavcům

ve

věku od 8 do 15 let je

v Rakousku fotbal.

určena literární soutěž

První trénink nás všechny moc bavil. Ukazoval nám, jak bychom měli hrát, co bychom se

s názvem Jihočeský úsměv, kterou již tradičně pořádá

měli naučit, jak si přihrávat a různé fígle, jak obehrát soupeře. Při trénincích jsem si

Jihočeská

představoval, že hraji za Manchester United. Se spoluhráči jsme si vyrobili z bílých triček

vědecká

knihovna

ve

spolupráci

s Jihočeským klubem Obce spisovatelů.“

dresy s čísly a od té doby jsme si hráli na to, že jsme profesionální fotbalisté. Mysleli

Protože soutěž byla vyhlášena se začátkem nového

jsme si, že si budeme už jen kopat a hrát proti sobě fotbal, ale trenér nás velmi rychle

školního roku, téma letošních prací měly být zážitky

zkrotil. Na profesionály máme daleko a pustil nám fotbal našeho týmu, kterému

z prázdnin, ze školy, ale i příběhy inspirované vlastní

fandíme. Když jsme viděli, jak rychle utíkají s míčem, jak ho dokáží ovládat, sebrat míč

četbou.

soupeři, a hlavně se nebát, chtělo se mi brečet. Trenér nás od té doby nešetřil.

Žáci 5.B se této soutěže zúčastnili a štěstí se usmálo

Při dalších trénincích jsme začali vždy rozběháním, s rozcvičkou, posilováním a pak

na jednoho z jejích žáků, Dominika Kloudu. Odborná

trénováním přihrávek. Když jsme opravdu poctivě trénovali, dovolil nám si i zahrát, ale

porota vybírala ze 153 prací a mezi deset

to se moc nestávalo. Většinou jsme byli rádi, že jsme odešli po svých. Býval jsem tak

nejzajímavějších

unaven, že jsem měl chuť s fotbalem praštit. To se ale trenérovi nelíbilo a řekl mi, že

příběhů

vybrala

i

Dominikův

příspěvek nazvaný Fotbalový kemp. To, jak Dominik

každý sport na začátku bolí.

vylíčil

Moc mě mrzí, že už nehraji s bývalými hráči, ale nový trenér mi dodal odvahu a energii

několik

dní

strávených

na

fotbalovém

soustředění, si můžete přečíst na následujících
řádcích.

se dál posouvat ve své formě.
mt

KUBA jako fanoušek sportu
Dívky 6. a 7. tříd (6.A: Adéla Králová; 6.C: Gabriela Jodlová; 7.A: Kateřina Burdová, Zuzana Čápová,
Ester Melicharová, Eliška Šolcová; 7.B: Tina Dorčáková, Tanya Chovancová, Anežka Nováková,
Kristýna Šulcová, Laura Voldřichová) reprezentovaly školu v okresním kole ve florbale. Svým
výkonem obsadily krásné druhé místo. Kuba blahopřeje a přináší rozhovor s jednou hráčkou,
Anežkou Novákovou ze 7.B. Dívky doprovázela paní učitelka Mgr. Karolína Kašparová, která
časopisu poskytla fotografie.
Věnuješ se florbalu pravidelně? Jak často?
Ne, nevěnuji.
Jak se vám společně hrálo?
Jako dobře, byly jsme dobrý tým.
Jakým způsobem to mezi vámi fungovalo?
Fungovalo to dobře, povzbuzovaly jsme se a fajn bylo, že jsme se všechny znaly.
Byla některá z vás kapitánkou?
Spíš ne. Kapitánkou hlavně asi byla paní učitelka Kašparová.
Věřila jsi si?
Moc ne. Tak napůl.

jd & td

Když školu navštíví Mikuláš se svými pomocníky

Je den sv. Mikuláše a my (žáci 2. C)
jsme bohužel v karanténě. Ani to
nás neodradí a učíme se ve škole a
zároveň online s čerty a anděly. Moc
jsme si to užili. Čertovské opakování,
malování pekla a zpěv písničky
Mikulášovi jsme hravě zvládli.
Budeme se těšit, až si čertovský den
užijeme příští rok všichni společně.
ip
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Děti z družiny v katedrále sv. Mikuláše
Družinové děti z V. oddělení se zúčastnily, dne 2. 12. 2021,
akce Za Mikulášem do katedrály. Jednalo se o prohlídku
katedrály s průvodkyní, kde si děti prohlédly i běžně
nepřístupná místa. Dále se děti seznámily s příběhem
sv. Mikuláše a přišel i Mikuláš s nadílkou.
zš

Školní
Adventní kvíz

Proč
slavíme
Vánoce?

Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista. Vezmeme to však, jak se říká, od Adama. V Jeruzalémě okolo roku 0 žili švadlena
Marie a tesař Josef. Jednoho dne v noci se zjevil Marii anděl a prozradil jí, že je těhotná a má si vzít tesaře Josefa. Nedlouho
po svatbě začalo sčítání lidu a všichni se měli přihlásit ve svém rodném městě. Jelikož Josef pocházel z města Betlém, vypravil se
tam se svou ženou Marií. Josef šel pěšky, kdežto těhotná Marie jela na oslíkovi. Přibližně ve stejné době byla spatřena daleko
od Betléma na obloze veliká kometa. Tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar, se vydali za touto kometou, protože je měla dovést
k novému králi. Král se však dozvěděl o narození nového krále a ve strachu o svou moc vyhlásil, že každé narozené dítě bude
hned nemilosrdně zabito. Když dorazil Josef s Marií do Betléma a chtěli se ubytovat v místním hostinci, hostinský měl již plno.
Nabídl jim proto, aby spali u něj ve chlévě. Zde se Ježíšek narodil, Marie ho omyla, zabalila do šátku a položila jej do jeslí. V té
chvíli se nad chlívem objevila kometa a začali se scházet lidé s dary pro Ježíška. Přišli i tři králové a předali Ježíškovi zlato, kadidlo
a myrhu. Od té doby se slaví Vánoce 24. prosince a na Ježíškovu památku, jak se narodil a vyrostl, se zapsal do knihy Bible.
mp

VÁNOČNÍ KUBA NEPOSTNÍ
0,5 kg krupky č. 3
0,25 kg libového bůčku
0,2 kg brambor
0,1 kg sušených hub
1 cibule
utřený česnek, sůl, pepř
Krupky, maso, brambory a houby uvaříme každé zvlášť.
Najemno nakrájené maso, brambory a jemně nasekané
houby a cibuli smícháme. Přidáme trochu vývaru
z masa. Směs dochutíme utřeným česnekem, pepřem a
solí. Vše dáme do vymazaného pekáče zapéct do trouby.
Dobrou chuť z Šumavy!
fk

KUBOVA anketa o vánočních přáních
Ptali jsme se dětí:
 Co si letos přeješ od Ježíška?
 Jaký vánoční dárek Ti udělal v minulosti největší
radost? A proč?
 Na jakou vánoční pohádku se těšíš?
Simona Ujcová, 6.C
Tenhle rok si přeji od Ježíška, abychom všichni byli
zdraví, šťastní. A potom si přeji, abych měla dobrý
známky.
Největší radost mi udělalo o Vánocích oznámení o tom,
že se mi narodí sestřička.
Těším se na Grinch (to je zelená příšera, která nemá ráda
Vánoce) a potom ještě na jakékoliv vánoční filmy.
Kristýna Outlá, 6.C
Přeju si ponožky Dedoles, je každá jiná, ale patří k sobě.
Když jsem byla malá, tak jsem dostala My Little poníka,
přála jsem si ho hodně dlouho, měla jsem obrovskou
radost.
Asi na Grinch.
Hana Macasová, 6.C
Králíčka.
Malířský stojan na plátno, přála jsem si ho strašně
dlouho.
Těším se na Tři oříšky pro Popelku.
Michal Šerý, 1.C
LEGO stavebnici.
Velká Hot Wheels dráha, protože byla velká a měla tam
takový kolo.
Na Šíleně smutnou princeznu.
Michal Bumba, 4.C
Já si přeji: Pokémon karty, iPad tablet a PlayStation 5.
Udělal mi radost dárek LEGO Technic, protože jsem si ten
dárek přál.
Nic mě nenapadá.

Nella Jeřábková, 7.B
Přeju si boty a novej mobil.
LEGO Ninjago. Ale já jsem byla naštvaná, protože to bylo pro
kluky, dostala jsem ho od babičky k Vánocům. No, taky mi to
udělalo radost, že tam byli dobří Ninjové.
Na nic, protože se na pohádky nedívám.
Tobiáš Majrich, 7.B
Já nevim, chci bejt jenom zdravej.
Koloběžka, protože ji používám skoro pořád.
Na Mrazíka.
Denis Chuda, 4.B
Beranici a takový kovový kuličky.
Asi motorka, protože mám rád motorky.
Na žádnou, protože mě pohádky nebaví.
David Částka, 4.B
Hokejovou lapačku.
Asi LEGO, protože se mi LEGO líbí.
Asi na Anděla Páně.
Filip Tengl, 7.B
Panenku si přeju. Růžovou.
Videohra na počítači.
No, na nic. No, to je všechno.
Ema Tobiášová, 7.A
Já si přeju stuhu na moderní gymnastiku.
Asi oblečení, protože oblečení není nikdy dost.
Já na pohádky nekoukám. Jenom na Tři bratry.
Eliška Šanderová, 4.C
Brusle, LEGO Ruské kolo a Deník mopse (to je knížka).
A taky si přeji, abychom mohli jít do školy.
Nejvíc mi udělala radost plyšová liška, protože je měkoučká
a hezká.
S čerty nejsou žerty.

Michael Šulc, 7.B
Já si přejuuuu. Ježíšek neexistuje. Tak počkat, Ježíšek
existuje.
Nevim, nevzpomínám si.
Na Mrazíka.

Klára Kulišová, 1.C
L.O.L. panenku.
Barbína, protože jsem je dříve měla ráda.
Půjdem spolu do Betléma.
Jonáš Dušák, 5.C
Ještě nevím.
Koloběžka, protože jsem ji chtěl.
Na žádnou, protože nemám rád české
pohádky.
Lucie Kubáková, 1.C
To ještě nevím.
Asi adventní kalendář, protože jsem
se hrozně těšila na Vánoce.
O vánoční hvězdě.
Jeremiáš Coufal, 4.C
Pokémon karty.
Xbox, protože se těším na Fornite.
Nic mě nenapadá.
Berenika Mia Rybová, 4.C
Lumies, švába robotického.
Nejvíc mi udělala radost plyšová kočička.
Grinch, Sobík Niko.
Sofie Píchová, 4.C
Já si přeji k Vánocům: LEGO Friends Kouzelná
dráha, LEGO Harry Potter Hodinová věž,
knížku, L.O.L. panenku.
LEGO Friends.
Santa Claus.
Dagmar Pauchová, 4.C
Já si přeji k Vánocům: Rainbow pannu, Color
Barbie, batoh do školy, dva pískomily a klec,
notebook, kosmetický kufřík, L.O.L. pannu,
LEGO Friends Kouzelná dráha, Schleich
rodinku.
LEGO Friends Obchod s jídlem.
Vánoční kronika, Santa Claus.

Pro dospělé jsme měli jiné otázky:
 Jaké máte letos vánoční přání?
 Na jaký vánoční dárek ze svého
dětství nejvíce vzpomínáte? A proč?
 Jaká je Vaše oblíbená vánoční
pohádka (film)?
Mgr. Milan Kramár, pan učitel 2. stupně
Aby už jsme konečně mohli být bez těch roušek, abychom
byli všichni zdraví a byli jsme všichni v pohodě,
protože tohle je už opravdu náročné.
Tak kluci si určitě vzpomenou na nějaké autíčko, takže já si
určitě
na
nějaké
autíčko
vzpomenu.
Dostal
jsem takového vesmírného pásáka. Ale stejně nejvíc se mi
asi líbilo, když jsem dostal hokejku a helmu a mohl jsem si
na rybníku zahrát jako hokejista.
Tak já jsem spíše na ty starší klasiky, takže jestli vánoční, tak
asi Popelka nebo Mrazík.
Mgr. Karolína Kašparová, paní učitelka 2. stupně
Jaké mám vánoční přání? No, já mám asi spíše takové
celosvětové (nejsem moc skromná, co?!) přání. Přeji si, aby
nebyli lidé rozděleni na dva tábory a všichni jsme spolu
normálně vycházeli, abychom nemuseli neustále řešit, že
potřebujeme nějaký papír, respirátor, abychom zas spoustu
věcí mohli dělat spontánně, když na ně budeme mít náladu
a nebyli takhle omezovaní.
Na svůj dárek z dětství si asi nevzpomínám, ale vzpomínám
na Vánoce, kdy rodiče dali pod stromeček bráchovi obálku
s penězi a připsali, že to má na Gillette. To už mu tenkrát
začaly růst vousy. Teď to asi nezní tak srandovně, ale tenkrát
jsme se tomu smáli ještě hodně dlouho.
Vyloženě oblíbenou pohádku asi nemám, ale ráda se kouknu
třeba na S čerty nejsou žerty, Tři oříšky pro Popelku (až letos
jsem zjistila, že je Trávníček v české pohádce nadabovaný),
ale mrknu se i na novější pohádky… Ovšem pokud u nás
někdo kouká na televizi, sama od sebe si televizi nezapínám.

Mgr. Irena Pilečková, paní učitelka 2.C
Letošní přání je velice jednoduché, a to zdraví pro všechny a
úsměv na tváři i v této těžké době.
Vzpomínám, jak jsme dostali v dětství dřevěnou kačenku,
kterou jsme tahali na provázku, velice oblíbený dárek
pro děti. Tahali jsme ji všude.
Moje oblíbená pohádka je Popelka, Mrazík a film Pretty
Woman.
Těším se hlavně na to, až se všichni společně usadíme
u vánočního stromečku a budeme si užívat společné chvíle
v duchu Vánoc.
Mgr. Jana Šimková, paní učitelka 2.A
Letos mám jedno velké přání, abychom byli všichni zdraví a
šťastní. Myslím si, že si již lidé uvědomují, proč je zdraví tak
důležité.
Ze svého dětství si vzpomínám nejvíce na chodící a mrkací
panenku. V tehdejší době to byla zvláštní panenka. Chodila,
pokud jsem jí pohnula ručičkama. Byla krásná, ráda jsem si
s ní hrála. Dnes mi Miriam přinesla ukázat Bezzubku. Je to
dráček, který se vylíhl z vajíčka. Když ho hladíš, tak vrčí, umí
spát, střílet blesky, opakuje slova, která mu řekneš. Jakmile
pohne křídly, tak to značí, že létá. Je to multifunkční hračka.
Moje nejoblíbenější pohádka je Tři oříšky pro Popelku,
kterou hrají v televizi každý rok. Každý ví, že Popelku
ztvárnila Libuška Šafránková. Letos bude tato pohádka
úžasnou vzpomínkou na tuto herečku, kterou měli všichni
lidé rádi.
Mgr. Eva Hejnová, paní učitelka 1.A
Aby vše bylo zase jako dřív, aby děti mohly chodit do školy,
rodiče do práce a samozřejmě všichni byli zdraví.
Voňavka v lahvičce ve tvaru trpaslíka, byla to moje první
voňavka.
Pelíšky.

Všem děkujeme za příspěvek do ankety.
jd, td, fch, jt & ot

K U B A n a a d v e n t n í v ý s t a v ě
Naši školní galerii na chodbě zdobí nyní nová díla výtvarných prací žáků všech ročníků. KUBA přináší fotografie z adventní výstavy.

Z KUBOVY VÁNOČNÍ KNIHOVNY

K U B O V Y
V minulém čísle školního časopisu jsme se vás ptali,
nakolik jste všímaví? Kdopak nosí ve škole ponožky
na fotografii? Žádná z odpovědí, která dorazila
do redakce, nebyla správná. Ponožky nosí paní
učitelka Karolína Kašparová. Přesvědčit se můžete
z fotografie.

S O U T Ě Ž E
KUBA vánoční má pro vás tentokrát soutěže dvě.
První soutěž – otázka: Kolik máme ve škole žákovských židlí?
Své tipy pište do redakce (dostalova@zsroznov.cz; do předmětu mailu
uveďte: KUBA soutěž) do konce ledna 2022 nebo předejte svému
vyučujícímu (osobně do redakce doručí).

Druhá soutěž: Nejhezčí zimní fotografie
Pošlete nám do konce ledna 2022 (elektronicky
na dostalova@zsroznov.cz) svoji fotografii zimy.
Zúčastnit se mohou i rodiče. (Víme, že náš časopis také čtete.)

Je zajímavé, že rok, kdy přestáváme věřit
v Ježíška, je přibližně ten rok, kdy
k Vánocům začneme dostávat ponožky a
oblečení.
Letos žádné Vánoce nebudou. Řekl jsem
Ježíškovi, že jsi byl celý rok hodný. Umřel smíchy.
Tati, a odkud je vlastně Ježíšek?” „Chlapče, když
se tak podívám na většinu dárků, řekl bych, že je
z Číny.”
O Vánocích spadne na hladinu rybníka kousek
housky. Vidí to kapr, zarazí se a varuje ostatní:
„Nikdo ani hnout, v tom bude nějakej háček…”

„To by mě zajímalo, co nám zítra pán Bůh hodí?“
mudruje pod vánočním stromečkem policista.
„A co by ti měl jako Bůh házet?“ nechápe paní
policajtová. „No, je přece zítra Boží hod, ne?“

„Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí
Pepíček maminku. „Nic si nevymýšlej, budeš mít
kapra, jako my všichni.“
Hra na Dědu Mráze: Ze skupiny se vylosuje Děda
Mráz, ostatní si lehnou a Mráz jim běhá po
zádech.
„Co jste měli pod stromečkem?“ „Stojan.“
Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek?
„Konečně rozsvítili na záchodě!“
Dvě blondýny bloudí lesem a hledají nějaký hezký
vánoční stromeček.
Po hodinách mrznutí a odhánění vlků jedna
blondýna naštvaně zasekne sekeru do nejbližšího
smrku a prohlásí: „Tak, a dost. Bereme příští
stromek, který bude mít tu správnou výšku, a
kašlu na to, jestli bude ozdobený, nebo ne!“

1. Adventní …
2. Vánoční …
3. … cukroví
4. Pásli ovce Valaši - …
5. Pouštění skořápek - …
6. Pod stromečkem je …
jd & mp

Pepíček stojí u stromečku a raduje se
z dárků: „A maminko, všechny tyhle dárky jsou
od Ježíška?“ „Přesně tak, Pepíčku,“ usměje se
maminka. „Aha, takže vy jste se na mě letos zase
vykašlali.”
Jak se správně říká starému sněhulákovi? Louže.
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