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ÚVODEM 
 

Milí čtenáři, 

právě je před Vámi nové číslo našeho školního časopisu,  

který si oblékl vánoční kabátek.  

Příjemné čtení a také naladění na pohodovou vánoční vlnu 

 

Vám přeje 

Masčásek. 

 
 

 

 

 

 

 

 



První školní fórum na naší škole 
 
   V úterý 28. listopadu 2017 se v naší škole uskutečnilo první školní fórum. Zástupci žáků 

6. až 9. tříd pod vedením Petra Hermanna, předsedy Národní sítě Zdravých měst ČR, 
společně přemýšleli a diskutovali o přednostech naší školy, potom se zamýšleli nad tím, co by 
se dalo ještě vylepšit. Žáci by nejvíce ocenili školní bufet (se zdravými potravinami), Wi – Fi 
pro žáky a klubovnu. 

   Po krátké přestávce prověřili žáci své znalosti o Klatovech a naší škole ve vědomostním 
kvízu. 

   Úkolem poslední části fóra bylo zamyslet se nad 
možnostmi, co by se mělo ještě zlepšit v Klatovech. Nejvíce 
hlasů získalo častější dopravní spojení z Klatov do okolních 
obcí, více možností zábavy pro mladší generaci a 
vybudování minigolfu. Tyto i další náměty diskutovali žáci 
s panem Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou města 
Klatovy. Na školní fórum zavítal také pan Ing. Martin Kříž, 
klatovský místostarosta.   

     
      Návrhy našich žáků se bude následně zabývat 

vedení školy i zastupitelé města.  
 
 
 

 
 

 



Vaše příspěvky 
 
Kamarád  
 
Svého spolužáka dobře znám a dobře si rozumíme. Je s ním veliká legrace. Poznáte ho 

podle mého popisu? 
Je štíhlé vysoké postavy. Oči má zelenošedé. Vlasy nosí promelírované a stále 

nagelované. Obléká se celkem výrazně, libuje si v pohodlném značkovém oblečení. 
Mezi svými kamarády je opravdu oblíbený. Nikdy totiž nezkazí žádnou legraci. Naopak! 

Často ji sám vymýšlí a organizuje. Bohužel má výbušnou povahu a často jedná zbrkle. 
V životě ho opravdu naplňuje fotbal, který hraje závodně. 

Je to kámoš, na kterého se můžu spolehnout.  
 
Michal Beran, 8.B 
 
 

Vůdce třídy  
 
Vůdcem naší třídy býval inteligentní kluk, který byl od první 

třídy pořád v něčem napřed. Dokázal celou třídu spojit a 
pobavit. I když být s ním denně, to už se někdy nedalo vydržet. 
Ale teď, když se potkáme už jen zřídka, stýská se nám po něm. 
Chybí nám jeho vtipy i to, jak byl neustále ve střehu.  

Poznali jste, o kom mluvím? 
 
Radka Malátová, 8.B 

 
 

Kdy pro mě začínají Vánoce  
 
     Vánoční svátky pro mě začínají už zapálením první svíčky 

na adventním věnci, tedy už přibližně čtyři týdny před Štědrým 
dnem.  

     V každém městě a téměř v každé vesnici se slavnostně 
rozsvěcují ozdobené stromky. U tohoto rozsvícení se sejde mnoho 
lidí, zpívají se koledy a je možné zakoupit si i teplý nápoj na 
zahřátí.  

     V jednotlivých rodinách se pak vánoční stromky zdobí podle 
tradičních rodinných zvyklostí. U nás doma je to až na Štědrý den 
ráno. Při zdobení panuje vánoční pohoda a klid.  

Myslím si, že kouzlem vánočního stromku je sbližování lidí, protože o Vánocích nechce 
být nikdo sám.  

 
 Zuzana Brabcová,  6.A 



Kouzelné vánoční stromy  
 
     Tento kouzelný stromek se dá sehnat také 

u nás v Čechách. Pokud si ho chceme pořídit, měli 
bychom vědět, že je dostupný pouze 23. prosince 
a to jednu hodinu před západem slunce.   

     Vánoční strom už z dálky krásně svítí. 
Z kmenu čokoládové barvy vyrůstají větve s 
brčálově zeleným jehličím. 

     Kouzlo stromu spočívá v jeho kráse. Kdo se 
na tento stromek podívá, okamžitě se naladí do 
vánoční pohody a klidu.  

                                               Pavla Boučková, 6.A 
 
 

 
   Vánoční stromek, který znám, je kouzelný. 
   Na první pohled vypadá obyčejně, ale zdání klame. Strom je vysoký jeden a půl metru. 

Zdobí ho několik různě barevných ozdob a barevné šňůrky, na vrcholu září veliká zlatá 
hvězda. 

   Když na stromku zacinkají ozdoby, začne se venku chumelit jako o závod. Ale toto 
kouzlo funguje pouze o Vánocích. 

                                                                                                                                Josef Beneda, 6.A 
 
 
 
   Kouzelný vánoční smrk roste v každém lese jen jeden. 
   Má silný hnědý kmen a tmavě zelené rozčepýřené bodlinky.  Když k němu přijdete blíž, 

zjistíte, že stromek má stříbrný nádech. 
   Kouzlo spočívá v ozdobení. Kdo tento smrk na Vánoce ozdobí, tomu se splní jakékoliv 

přání. Nejdřív se rozzáří jako hvězda. Vy musíte stát přímo před ním a nesmíte zapomenout 
vyřknout své přání. Pak vám ho strom splní.  

                                                                                                                     Tereza Hanzelínová, 6.A 
 
 
 
 
   Tento vánoční stromeček existuje jen v mé fantazii. Roste v lese na krásně zeleném 

paloučku a kolem něho poskakují bílí králíčci. 
   Ze silného hnědého kmenu rostou směrem dolů větve zdobené světle zeleným jehličím. 

Na pichlavém zeleném kabátku se nacházejí zlaté houbičky. Jestliže houbičku utrhneme, 
stane se kouzlo. Stromeček se naráz ozdobí, na stole zavoní nachystaná štědrovečerní večeře 
a nechybí ani velké dárky. 

                                                                                                                              Hana Rendlová 6.A 
 
 



     Můj kouzelný strom roste za naším domem.  
     Má silné kořeny, mohutný hnědý kmen a tmavě zelenou 

korunu, která je po celý rok tmavě zelená. V tomto stromu bydlí 
veverka. 

     Vždy na Štědrý den se strom rozzáří a začnou na něm růst 
kouzelné šišky. Když šišku utrhnete, splní se vám jakékoliv přání. Ale 
pozor! Strom je kouzelný pouze jeden den.    

                                                                                      Petr Cihlář, 6.A 
 
 
 

 
 

Štědrý den 
 
Propuklo ráno. Sluníčko se schovává za sněhové mraky. Ptáci už 

dávno odlétli do teplých krajin. Bzukot včel vystřídaly tóny koled.  
Tráva si hoví pod teplou sněhovou přikrývkou. Mráz se pokouší 
proniknout pod rukavice. Vždyť Zima už se přikutálela jako velká 
sněhová koule. V nazdobeném  pokoji se roztáhlo sladké teplo. 
K vůni Vánoc se přidává vůně kávy a čaje. Nastal Štědrý den. 

 
Jan Frűhauf, Adam Komárek 8.B 
 
 

 
 

Paní Zima 
 
Ukazuje nám svoje kouzlo, když se domluví se sluníčkem, to 

je pohádka. Je mocná a silná. Dokáže pohladit i ublížit. Když se 
blíží zima, blíží se i Vánoce. A to začíná nejkrásnější období 
v roce. 

 
                                                                                Daník Dudla 2.B 

 
 



 



Ledová paní Zima 
 
Paní Zima je celá ledová. Má srdce i tváře z ledu a vlasy z jinovatky. Když někoho třikrát 
políbí, zemře. 
 
                                                                                                                                    Kačenka Ryšavá 2.B 
 
 

Paní Zima  
 
Paní Zima je pro děti velké i malé přírodní hračkou. Děti se koulují, sáňkují, bruslí nebo jezdí na 
snowbordu. Jen dvojčata Láďa a Páťa ještě spí. A zdá se jim, jak se s paní Zimou kamarádí a jak se 
spolu koulují. 
                                                                                                                                                    Emička Ládová 2.B 



 
                                                                                                                                                     Sofi Weberová 2.B 



Sváteční ráno – práce žáků 9.B 
 
Z vyhřáté postele mě v půl desáté ráno láká vůně sladkých 

perníčků. Vstávám s příjemným pocitem po těle. V okně vidím, jak 
se vločky jedna po druhé snášejí k zemi, aby vytvořily tu pravou 
vánoční atmosféru. Snídani s rodinou si obzvlášť užívám – s rodinou 
v klidu a pokoji. Poté následuje poslední sladkost z mého 
adventního kalendáře. Označená číslem 24. Na ni se těším vždy od 
samého začátku. V obývacím pokoji pod vysokou věží v barevném 
kabátu se již ukrývají malé, velké i střední krabice převlečené do 
barevných plášťů. Čekají na rozbalení, aby mohly probudit radost a 
štěstí. Venku je zima, nevystrčím ani nos.                                        

 (Simona Princlová)                                                                                                                                                    
 
 
Svítá. Probouzím se do štědrého rána. Venku poletuje sníh a větvemi stromů pohybuje 

silný vítr. Domem se line vůně perníčků. Vánoční strom posetý světýlky a ozdobami krásně 
září. Všude panuje vánoční atmosféra. Na stole leží překrásný svícen. Zvuk vánočních koled 
se mísí se slovy televizních pohádek.                                                                           

   (Adam Bastl) 
 
 
Ráno se probouzí do zvláštní atmosféry, třpytí se zamrzlými vločkami sněhu a chutná jako 

čerstvě upečené perníčky. Voní jehličím jako vánoční stromek, je osvětleno svíčkami 
adventního věnce. Na každém kroku ho doprovázejí pohádky a koledy. Zahřívá nás teplem 
z krbu.  Jen okna zdobí námraza.                                                                           

 (Markéta Škutová) 
 
 
Z vyhřáté postýlky vylézám kolem desáté hodiny. Zabalená do županu cítím vůni čerstvě 

upečené vánočky. Ráno je příjemné jako maminčino pohlazení. Snídám voňavý vánoční čaj, 
je horký jako rozpálená kamna. Skořice, hřebíček…aaa to je krása! Domácí perníčky v ručně 
šitém adventním kalendáři jsou sladce měkké. Venku je ale zima. Sníh křupe pod nohama 
jako čerstvě upečený rohlík. Mráz mě štípá, chce mi zalézt pod nehty. Já se ale nedám a 
nasadím si teplé rukavice. Vločky, které dopadnou na můj rozpálený obličej, jen zastudí, 
zasyčí a rozpustí se. Je Štědrý den.                                                                                                        

(Blanka Hrachová) 

 
 
 
 
 
 
 



Vzkaz v lahvi 
 

1.9. 1587 
 

Zdravím. 
Jsem jen ubohý, nemohoucí, starý, nicotný 

člověk. Nejsem bohatý ani známý, ale chci, 
aby se tohle dostalo do rukou někoho, kdo si 
mne bude vážit, a nebude mne brát jako 
chudého bídáka, který si vylévá své srdce na 
papír ze strachu, že každou chvíli umře a nic 
po něm nezbyde. Chci mít pocit, že jsem 
aspoň něco udělal pro to, aby se na mne 
nezapomnělo. A proč píšu zrovna teď? 

Ztroskotal jsem totiž se svou lodí na 
malém Bohem zapomenutém ostrově při 
plavbě za obchodem. Najel jsem na skálu pod 
vodou, která mi loď doslova rozřízla vejpůl. 
Naštěstí to bylo poblíž právě onoho malého ostrova, na němž trávím poslední dny svého 
života. Na ostrově je jen pár stromů, ze kterých by se dal postavit vor, ale šance na to, abych 
se vůbec někam dostal je tak malá a já nemám ani sílu na to, abych to uskutečnil. Veškeré 
zásoby a pitná voda pomalu dochází. Obávám se, že dlouho již na tomto světě nebudu, a 
proto píšu tento vzkaz (nebo příběh). 

Na to, co jsem v životě udělal, nejsem moc pyšný. Párkrát jsem se dostal do potyček v 
hospodách, byl jsem kvůli tomu i souzen. Ale na co jsem opravdu hrdý a co mi život zpestřilo, 
jsou mé dcery. Tři slušně vychované, nádherné dcery – Elleonor, Darrin a Patricie. Všechny 
překypují krásou, půvabem, láskou a čistotou srdce.  

Elleonor je nejstarší, velmi zodpovědná a moudrá žena.  
Darrin, má druhorozená dcera, je mladá, talentovaná malířka a spisovatelka.                               
Patricie je má nejmladší dcera. Z celého srdce jí přeji, aby si našla muže svých snů. Kéž mi 

odpustí, že jsem ji nutil do sňatku s mužem, kterého nemilovala. 
Děkuji, že jsi tento dopis dočetl až do konce. Bůh Ti žehnej za tento dobrý čin. 

A nezapomeň, i když tvůj život někdy zahalí mračna těžkostí, najdi si něco, pro co má cenu 
žít. 

Mám jedno poslední přání. Vyhledej mé dcery ve městě Palmas a předej jim přiložený 
amulet. Řekni jim, že je velmi miluji. Nikdy pro mne nebyly ani sebemenším zklamáním a 
jsem na ně hrdý. Je mi líto, že z tohoto světa odcházím bez rozloučení se svými nejbližšími. 

                                                            
                                                                                                                          S Bohem Jack Ruffalo 
 
 
Lucie Švejdová, VIII.B 
 
 
 

 
 



 
1. Jako advent označujeme dobu :                                                                                                  

a) 4 týdnů před vánočními svátky                                                                                          
b) 3 týdnů před vánočními svátky                                                                                                                       
c) 5 týdnů před vánočními svátky  

2. Na sv. Ondřeje se :                                                                                                                                                               
a) dávají do vody třešňové větvičky                                                                                                                          
b) konal věštecký den – pod 4 hrnky se daly 4 předměty, které něco znamenaly                                                                
c) vesnicí obcházel průvod  

3. Ježíš se narodil v :                                                                                                                                                                                           
a) Betlémě                                                                                                                                                                                          
b) Benátkách                                                                                                                                                                                                 
c) Brémách                                                                      

4. Svatému Ambrožovi si na obličej sedly:                                                                                                                                                                            
a) vosy                                                                                                                                                                                     
b) vážky                                                                                                                                                                                                                          
c)  včely                                                                                                                                                                                                                                       

5. Budoucnost věštili naši předkové také na svátek svatého :  
a) Mikuláše                                                                                                                                                                               
b) Ondřeje                                                                                                                                                                                      
c) Ambrože  

6. Sv. Mikuláš vystupoval jako ochránce :                  
a) dětí                                                                                                                                                                                         
b) domácích zvířat                                                                                                                                                                       
c)  pekařů 

7. Na Mikuláše i na Vánoce se vyráběla např. ozdůbka zvaná SVĚT. Základ tohoto 
předmětu tvořil jeden druh ovoce :                                                                                                                   
a) hruška                                                                                                                                                                                         
b) švestka                                                                                                                                                                                    
c)  jablko   

8. Oděné do bílých šatů a se strašidelnou maskou doplněnou velkým klapajícím 
zobákem obcházely stavení :                                                                                                                                                                  
a) Cecílie                                                                                                                                                                                  
b) Kateřiny                                                                                                                                                                                  
c) Lucie                                                                                     

 
                                                                                                                                                                                                                                

Správné řešení: 
1. a) 
2. b) 
3. a) 
4. c)  
5. b) 
6. a)  
7. c)  
8. c) 

Malý kvíz na adventní čas … 



Jaký dárek bychom dali naší škole 
pod vánoční stromek? 

 
Při hodině slohu přemýšleli sedmáci o tom, jaký 

dárek by dali naší škole pod vánoční stromek. Tady jsou 
některé jejich odpovědi: 

 
 

 Naší škole bych dal pod stromek radost, aby se do ní žáci vraceli vždy s radostí.                                                 

(D. Beránek) 

 

 Škole bych dal pod stromek dlouhé prázdniny, aby si od nás odpočinula. (L. Strnad) 

 

 Ocenění za nejlepší školu v ČR. (L. Janoušek) 

 

 Daroval bych jí nové žaluzie, protože ty současné se často rozbíjejí. (D. Baierl) 

 

 A také stolní hokej do 2. patra. (J. Pikhartová) 

 

 Naší krásně škole bych nadělil nové vybavení pro třídy, tělocvičny nebo učitelské 

kabinety, protože některé věci nejsou úplně funkční. (V. Bouček) 

 

 Velice hodné, milé a chytré žáky se samými jedničkami na vysvědčení a bez 

poznámek v žákovské knížce. (K. Suchá) 

 

 Naší krásné škole bych darovala mocné kouzlo, díky kterému by se všichni žáci stali 

hodnými  a  milých učitelů by bylo rázem plno. (A. Jandová)  

 

 Hodné a hlásící se žáky, kteří se zajímají o učení. (V. Bartoníková)  

 

 Naší škole bych přál nesmrtelnost, aby tu stála ještě dlouho a učilo se v ní ještě 

mnoho žáků. (L. Joachimsthaler)  

 
 

A JAKÝ DÁREK BYSTE VĚNOVALI ŠKOLE VY? 
 

 



  ZÁVĚREM 
 

 

Doufáme, že se nám povedlo Vás vánočně naladit,  

a tak už jen přidáváme přání hezkých a spokojených Vánoc  

a šťastný nový rok 2018. 

 

Váš Masčásek 
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