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Poškolák 
 

PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE 
 
 

Vážení rodiče, kolegové a žáci, 

dvanáct měsíců opět uteklo jako voda. Někdy mívám pocit, že čas se nějakým 

podivným způsobem zkracuje a je ho čím dál méně. Vánoční čas je pro mě 

také časem k zamyšlení nad uplynulým rokem. Tím, co se nepovedlo, a 

naopak tím, co se zdařilo. Také hledáním nových cest. Jednou z těchto nových 

cest, nad níž se pravidelně zamýšlíme s panem starostou, je realizace školního 

autobusu, který by samozřejmě nesloužil pouze škole, ale i místním 

obyvatelům. Žlutý školní autobus je v USA naprostou samozřejmostí. U nás 

je zatím ojedinělý, ale potkávat jich do budoucna budeme stále víc. Důvod, 

jenž nás k tomu vede, je jeden, a to nespokojenost s dopravou žáků, která 

prostě fungování školy nepřeje. Dokonce mám pocit, že veřejné hromadné 

dopravě snad vůbec není přáno a veškeré změny jsou změnami k horšímu. 

Nefunkční hromadná doprava vede k tomu, že lidé raději jezdí auty a 

neobsazené linky se později zruší jako ztrátové. Hurá, ušetřilo se. 

Nestěžujeme si pouze my, ale i mnoho jiných obcí a venkovských škol. 

Zhruba od listopadu se tu snažíme posbírat nějaké informace o tom, kde školní 

autobusy již jezdí, jaké jsou finanční nároky na provoz a spousty jiných informací. Takový 

školní autobus má celou řadu výhod. Hlavní výhoda tkví především v bezpečné a spolehlivé 

dopravě dětí do škol. Odpadá přestupování a s tím spojené čekání na další spoj a také riziko, 

že kvůli zpoždění tento spoj již nestihnete. Jako rodič tedy máte jistotu, že v bodu A bude 

vaše ratolest naložena, v bodu B vyložena i v kolik hodin to bude. Nemusíte mít o své dítě 

obavy. Školní autobus lze využívat i na školní akce a odpadají potíže s hledáním vhodných 

spojů a riziko, že při zpoždění navazující spoj ujede a čeká nás pěší túra domů. Zároveň škola 

může zahájit výuku od osmi hodin stejně jako jiné základní školy a Vaše dítě si může přispat. 

Nemusí být také zkrácené přestávky. Pokud si zadáte do vyhledávače výraz 

školní autobus, budete překvapeni, kolik školáků jej může využívat. 

Především na venkově, kde sváží děti z okolních obcí. Školní autobus tedy 

nemusí být výsadou pouze soukromých škol.  

Dotazníkové šetření mezi rodiči nás přesvědčilo, že myšlenka 

takového autobusu se vám líbí a naprostá většina rodičů ji přijala kladně. 

Pod tímto dojmem jsme se rozhodli, že budeme s touto vizí nadále pracovat 

a hledat finanční prostředky na pořízení školního autobusu. Nejspíše 

zkusíme štěstí v nějakém vyhlášeném grantovém řízení.       

V závěru tohoto článku chci poděkovat všem, kteří naši školu, její 

pedagogy a tím i žáky podporujete, zejména vedení obce. Věřte, vážení 

rodiče, že si podpory velmi ceníme. 

Mgr. Petr Hlava, ředitel školy 
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Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož 

hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého 

jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. 

Jeho prostřednictvím žáci získají také nové znalosti a dovednosti 

důležité pro život v současné společnosti. 

Novým týmem pro práci na tomto 

programu se stali žáci šesté třídy, kteří budou 

aktivně pracovat a usilovat o získání 

prestižního mezinárodního titulu Ekoškola. 

V prvním kroku žáci stanoví vlastní pravidla fungování a 

práce svého týmu a rozdělí si týmové role. O své činnosti budou 

ostatní žáky školy informovat na nástěnce a také ve školním 

časopise.                 

Alexandra Boumová  

– nová posila pedagogického sboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stánička Jochová  – 1. třída 

Péťa Sedláček  – 1. třída 

Silva Pavlová - 4. třída 

Káťa Sehnalová - 2. třída 
Obrázky na titulní straně vytvořili žáci 6. třídy 

Slouží nyní k zimní výzdobě oken v budově školy.  
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Rok se s rokem sešel a máme tu nový rok. Je to doba ohlížení se za rokem minulým a 

spřádání plánu na rok nový. Pokud se ohlížíme, můžeme říci, že se ve školce nic tak 

podstatného nezměnilo. Stále se snažíme vytvářet aktivity, které 

dětem umožňují najít se a ukázat jejich schopnosti. Přibližujeme jim 

náš svět, socializujeme je, 

připravujeme na vstup do 

dalšího vzdělávání a 

umožnujeme jim prožívat jejich 

dětství se vším, co k tomu patří. 

Mateřská škola není pouze 

zařízením pro hlídání a 

obstarání dětí hrou, když rodiče 

pracují, ale má i status 

vzdělávacího centra. Vzdělávání 

probíhá stejně jako ve škole a to 

maximálně jednu vyučovací hodinu jako cílená činnost. 

Obvykle se připravuje týdenní projekt, který vzdělává 

komplexně a neustále, neboť dítě vnímá každou minutu svého 

života, získává nové a nové vědomosti. Oproti škole se 

dítě nenutí, nemusí chtít a záleží jen a jen na učiteli, jak 

děti motivuje. K naší práci potřebujeme i pomocnou ruku 

nepedagogických pracovníků, kteří nám pomáhají 

k dokonalosti našich projektů. Myslíme, že naše děti 

dostávají dostatečnou péči a to je v našem ohlédnutí 

vidět. Každé dítko je jiné a každé něčím jedinečné 

(některé krásně maluje, jiné se snáze naučí báseň, jedno 

je motorický zručné a druhé více vnímavé) a každému je 

v našem zařízení věnován prostor. Co očekáváme od 

nového roku? Už teď vymýšlíme nové projekty, které 

budou kopírovat tradice a akce našeho 

ŠVP (školního vzdělávacího plánu). 

Přeneseme se i do zahraničí, kdy si koncem ledna 

v projektu Olympiáda zkusíme zahrát na sportovce. Čeká nás karneval, 

divadla. Těšíme se na spolupráci se základní školou a dalšími zařízeními. 

Chceme se vzdělávat a být aktuální v naší práci. Doufáme také, že se splní 

náš sen nové zahrady. Jak víte, 

čekáme na první náznak jejího 

budování. Zatím tam kromě 

obecních pracovníků, kterým tímto 

děkujeme za zarovnání plochy, 

buduje své domečky jen krtek.  
                      DR 

 

 

  

Anička Šiborová – 1. třída 

Anna Ješátková – 7. třída 

Pokrupová Marcela  – 7. třída 

Terezka Michálková – 4 roky 

Hanička Jarošová  – 6 let 

Autor obrázku na 1. straně: Jaroslav Matějka - 9. třída 
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Každý rok pořádá naše škola tematicky zaměřené exkurze. Také letos jsme vyrazili a 

naše cesta nás vedla do Olomouce, kde jsme navštívili dvě výstavy. Exkurze se účastnili žáci 

šesté a sedmé třídy. Protože se jednalo o exkurzi věnovanou předmětu 

dějepis a zeměpis, připojil jsem se ke kolegyni 

Kateřině také já. Tradičně k našim cestám 

používáme vlak a také nyní jsme neudělali 

výjimku. Počasí nám přálo a cesta ubíhala 

poměrně rychle. Naše první kroky zamířily na 

výstavu Poklady starého Egypta - Sbírka 

Josefa Ferdinanda Habsburského. Kromě čtyř 

rakví a dvou mumií jsme měli možnost vidět 

celou řadu nalezených předmětů starých několik 

tisíc let z egyptských vykopávek. Nejvíce 

samozřejmě zaujaly lidské a kočičí mumie, 

zdobené rakve vládců Egypta nebo nádoby na vnitřnosti používané při 

mumifikaci. Tato výstava poskytla žákům informace o vývoji 

starověké civilizace v povodí řeky Nilu.  

Poté jsme navštívili stálou expozici - Příroda Olomouckého 

kraje, která seznamovala návštěvníky s přírodními poměry tohoto 

regionu od nížin v okolí Olomouce až po vysokohorský terén Hrubého Jeseníku. Expozice 

byly doplněny interaktivními prvky, kde si kousky přírody Olomouckého kraje mohli žáci 

nejen důkladně prohlédnout, ale i vyzkoušet, osahat nebo se do nich zaposlouchat. 

Po krátkém přesunu a hledání jsme stanuli před naším druhým cílem v Olomouci. Tím 

se stala výstava Šangri-la (Hledání ztraceného ráje), která podávala 

komplexní přehled o čtyřech zemích – Nepál, Tibet, Bhútán a Indie. Ihned 

po příchodu na nás dýchla exotická a tajemná atmosféra těchto 

vzdálených krajů. Žáci měli možnost navštívit tropický prales, kde na ně 

číhal dobře ukrytý tygr spolu s živými hady a želvami. Poté jsme měli 

možnost se projít po rušné indické ulici s typickou rikšou. 

Prostřednictvím velkoplošných fotografií a vystavených exponátů jsme 

mohli nahlédnout do života tamních lidí. Kdo si chtěl přivolat trochu 

štěstí, mohl si polít sloního boha 

Ganešu, roztočit modlitební mlýnky 

nebo darovat drobnou minci. 

Unavení si mohli odpočinout 

v křeslech, ve kterých odpočívají 

lidé v Tibetu.  Ocitli jsme se v budhistické svatyni, kde 

jsme se mohli zaposlouchat do modliteb tamních 

mnichů, vlézt do stanu z jačích chlupů, který používají 

tibetští nomádi. Dokonce jsme se na chvíli ocitli 

uprostřed sněhem pokrytých himalájských vrcholků a 

uviděli horolezce na mačkách a cepínech. Ti 

s hudebním sluchem mohli vyzkoušet hru na tibetské 

mísy nebo zavěšené bubny. 

Na výstavě se naši žáci mohli alespoň na chvíli ocitnout v naprosto pro ně jiném světě, 

který je velice vzdálený tomu, který znají. Pokud měli zájem, mohli si doplnit znalosti do 

hodin zeměpisu, dějepisu, občanské nauky a přírodopisu. 
 

                                Nemohli jsme opomenout ani návštěvu centra Olomouce. Protože nám přálo počasí, 

došlo i na rozchod, během něhož mohli žáci svým blízkým na adventních trzích nakoupit 

nějaké drobnosti pod vánoční stromek.                                                                               PH  
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Dne 5. 12. 2013 jela 6. a 7. třída do Hradce Králové. Sraz byl ve 

Chvalkovicích a tam jsme čekali asi deset minut na autobus. A potom na nás 

čekalo nemilé překvapení, skoro na každé zastávce bylo deset lidí, až 

nakonec byl plný autobus. Museli jsme si sesedat po více lidech a jeli jsme 

tam asi dvacet pět minut a nakonec jsme vystoupili v Jaroměři u nádraží. 

Tam jsme čekali asi deset minut. A potom jsme nastoupili do vlaku. Paní 

učitelka Černá říkala, že pojedeme tím starším vlakem, ale nakonec jsme jeli 

tím novějším. Jakmile jsme nastoupili, tak jsme si posedali a vlak se o 

chvilku později rozjel. Poté jsme vystoupili v Hradci Králové na vlakovém 

nádraží a šli pěšky na univerzitu. Když jsme tam došli, tak jsme hledali, kam 

máme jít, a paní učitelka Černá nás dovedla na místo, neboť to tam znala. 

Nejdříve jsme šli na laser a tam nám řekli, že to budeme muset podlézt. 

Nejdříve nám udělali mlhu a potom jsme to podlezli, 

byla to legrace. Také jsme se dozvěděli, že když 

nevidíme laser, tak nám stačí obyčejná voda z kohoutku, a my na to 

místo stříkneme a ta voda nám ten laser odkryje. A když jsme to 

podlezli, tak jsme se šli podívat do fyziky. Tam byla plazmakoule, 

cívka se zářivkami atd. Potom jsme šli do jedné místnosti a tam nám 

paní ukazovala, jak luští šifry. Nakonec jsme šli pitvat saranče. Když 

jsme dopitvali, tak jsme šli na chodbu a čekali jsme na druhou skupinu 

a spěchali na vlak. Měli jsme opět štěstí, jeli jsme tím novějším 

vlakem. Po zastavení v Jaroměři na nádraží jsme šli na autobus. Chvíli 

jsme čekali. Poté jsme nastoupili a jeli jsme do Velkého Třebešova a 

odtud jsme se všichni dostali do Chvalkovic. Výlet se povedl a moc se 

mně to líbilo. 
Napsala: Denisa Bartošová - 6. třída 

 

 

Dne 5. 12. jela 6. a 7. třída do Hradce Králové na 

univerzitu. Jeli jsme z Chvalkovic do Jaroměře autobusem. 

Poté, co jsme dojeli do Jaroměře, tak jsme počkali na pana 

ředitele a paní učitelka šla koupit lístky a jeli jsme. Jelo se 

přibližně půl hodiny. Když jsme dorazili do Hradce, tak 

jsme šli asi kilometr do té univerzity. Jakmile jsme na 

univerzitu dorazili, tak jsme se rozdělili do dvou skupin. 6. 

tř. šla s panem ředitelem a 7. tř. s paní učitelkou Černou. 

S panem ředitelem jsme šli nejdříve do laserového bludiště, 

kde jsme se museli dostat přes lasery a nedotknout se. 

V laboratoři nám pán ukázal hodně věcí. Pak jsme šli do 

učebny přírodopisu pitvat saranče. Já a Aďa Dědková jsme 

byly znechucené a bylo nám z toho špatně, ale nakonec 

jsme to rozpitvaly. Nejhorší byla hlava a zadnice. Pak když 

jsme skončili, tak jsme šli na chodbu a počkali jsme na ostatní, kteří byli v jiné třídě. Potom 

jsme si šli koupit do autobusu pití a šli jsme zase na nádraží. Pak jsme jeli zase vlakem do 

Jaroměře a do Třebešova. Ale když jsme přijeli do Třebešova, tak jsme zjistili, že nám ujel 

autobus. Tak jsme šli s paní učitelkou Černou pěšky skoro až do Miskolez, kdy už pro nás 

postupně jezdily paní učitelky a odvážely nás do Chvalkovic.                                

Napsala: Adéla Šiborová - 6.třída 
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Jako každý rok, tak i letos se u nás ve škole 

konala menší Mikulášská nadílka. Do kostýmů čertů, 

andělů i Mikuláše se oblékla skoro celá devátá třída. 

Někteří z nás vypadali 

opravdu strašidelně, 

menší děti se čertů 

bály. Šli jsme nejdříve 

na první stupeň, do 

první třídy. Tam čerti 

byli hodní, i přesto 

některé děti měly na 

krajíčku. Pak jsme šli 

do druhé a čtvrté třídy, kde si čerti skoro odnesli 

zlobivé kluky. V páté a třetí třídě z nás skoro nikdo 

strach neměl. V každé třídě 

pro nás měli připravené 

říkanky, básničky a písničky, tak je andělé odměnili 

čokoládou. Na druhém stupni si čerti mohli opravdu 

zařádit – většinu dětí vytáhli 

ze třídy ven, před školu a 

vymáchali je ve zbytcích 

sněhu. Za odměnu každý 

dostal bonbon. Nakonec 

okolo desáté hodiny vyrazil 

Mikuláš, dva andělé a jedna 

čertice do školky. Děti se ve 

školce čerta opravdu bály, 

plakaly a schovávaly se pod stoly. Mikuláš společně 

s anděly děti však uklidnili a dokonce některé děti našly i 

odvahu pohladit si čerta nebo vlézt k němu do pytle. Na 

závěr děti od nás dostaly sladkou svačinku, Mikuláš společně s čertem a anděly odjeli 

zpátky do školy.  
Napsali: Faltysová Barbara, Vojtěch Bílý – 9. třída  

 

13. prosince navštívili žáci 8. a 9. třídy přednášku v Náchodě s názvem Láska ano, děti 

ještě ne. Během necelých dvou hodin vzdělávacího pořadu se dospívající mládež 

dozvěděla, jak se chránit před pohlavními chorobami a 

jaké antikoncepční metody používat. Beseda se vydařila a 

všichni odcházeli spokojeni a snad dostatečně poučeni. 

Třídní učitelé si odnášeli zajímavý plakát se souhrnem 

antikoncepčních prostředků, 

dostupných běžně, ale i na lékařský předpis. 

                                                       MH 

Natálka Kudrnáčová – 3. třída 

Nikolka Murynová - 3. třída 

Lucka Středová - 5. třída 

David Balog – 5. třída 
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Ve Dvoře Králové se 17. prosince konal turnaj. Z naší školy jelo 

poměřit své znalosti v chemii šest žáků deváté třídy. Celkem přijelo 27 týmů. 

Soutěž se skládala z pěti částí, z nichž každá byla bodována zvlášť. Jedna část 

se týkala biologie, druhá otázka se vypracovávala na počítačích a další 

probíhaly v laboratořích. Tam se prováděly pokusy. Naše dvě soutěžní 

družstva se nevylekala velkého množství soutěžících (81) a ukázala, že se 

nemají zač stydět. Trojice dívek Faltysová, Jirmanová, Středová skončila na 

6. místě a druhá trojice soutěžících ve složení Mikulková, Matějka, Štodt 

skončili na 8. místě. K výbornému umístění jim blahopřeji a věřím, že 

zkušenosti ze soutěže uplatní i při dalším studiu.  

                                        MU  

 

 

 

 

Před vánočními svátky jsme si se žáky 1. stupně 

naší školy příjemně zkrátili čas čekání na Ježíška. 

Zúčastnili jsme se zajímavé akce vyhlášené zoologickou 

zahradou ve Dvoře Králové n. L. Každé přihlášené třídě 

byl přidělen stromek v areálu ZOO a děti si ten stromeček 

vánočně ozdobily. 

Příprava začala pár dní před odjezdem do Dvora Králové 

n.L., kdy děti vyrobily ozdoby. Byly to šišky 

s připevněnými červenými a lýkovými mašličkami. 

S krabicí ozdob a mašlemi jsme 20. 12. odjeli do ZOO. 

Nejprve jsme zavěsili ozdoby na přidělené stromečky a 

přidali na větvičky ještě další červené a bílé mašle. Vypadalo to moc hezky. 

Poté jsme se už nemohli dočkat zvířat. Prohlédli jsme si je v několika pavilonech a 

bylo fajn, že hodně zvířat se pohybovalo a ukazovalo se nám v celé kráse. Svačinu jsme si 

snědli v restauraci U Lemura. Sáhli jsme do vlastních zásob, ale někteří si nějakou dobrůtku 

koupili. 

Na závěr dopoledne jsme zašli do lanového 

prolézacího centra. Tam se děti strašně těšily a také se 

dostatečně vyřádily. Po návratu ze ZOO už na děti 

čekaly dny volna a dárečky pod stromečkem.                                       
                                               MŠ 

 

 
  

Vojtěch Jirků - 9. třída 

Pavla Mikulková - 9. třída 
Tvorba žákyň 9. třídy Tvorba žáků 6. třídy 
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     V á n o č n í  p r á z d n i n y
 

Vánoční přípravy začaly tím, že jsme 22. 12. jeli pro sestru na 

pražské letiště. Cestou zpět jsme z Černého Mostu jeli metrem na 

Staroměstské náměstí, kde jsme se podívali na vánoční strom, orloj a 

další zajímavé věci. Stavili jsme se v jednom obřím nákupním centru, 

kde jsme dokoupili ještě nějaké dárky. V Praze byla spousta cizinců, 

hlavně Rusů, Vietnamců, Angličanů, Němců a Poláků. Domů jsme 

přijeli pozdě večer, byl jsem unavený, a tak 

jsem si šel lehnout. Další den jsme museli 

zabalit dárky a večer jsme ozdobili smrček 

novými vánočními ozdobami. Stromeček 

byl opravdu krásný. Odpoledne jsem 

s taťkou jel pro kapra a bílou klobásu. Kapry 

jsme vzali dva, i pro babičku. Večer jsem šel spát s tou myšlenkou, 

že zítra jsou Vánoce. Ráno jsme mamce pomohli s chlebíčky. 

S taťkou jsme jeli k babičce odvézt dárky a dal jsem jí příkaz, aby 

počkala do večera na nás. Mamka začala smažit řízky a klobásy. 

Šli jsme se umýt a připravit k večeři. Prostřeli jsme stůl a nanosili 

jsme dárky pod stromeček. Usedli jsme a začali jíst. Když jsme 

dojedli, šli jsme rozbalovat dárky. Všichni jsme byli překvapení a 

moc se nám dárky líbily. Uklidili jsme po večeři a jeli jsme 

k babičce, jako to děláme každý rok. A pak už jen zbývalo 

navštívit příbuzné a známé. Letošní Vánoce byly super!  
Napsal: Jaroslav Matějka – 9. třída 

Moje Vánoce 
Moje Vánoce jsem prožil v pohodě a 

míru. Dopoledne jsme jeli hrát na naše vlčkovické fotbalové 

hřiště fotbal. Sešlo se nás tam asi 14 i se mnou, hráli jsme 7 na 7. 

Já jsem dělal brankáře mladým, protože už máme každoroční 

tradici, že hrajeme mladí proti starším. Mladí vyhráli asi 9:6. Pak 

jsem přijel domů a ještě jsem šel hrát s kluky stolní tenis. Na 

ping-pongu jsem byl asi dvě hodiny a poté jsme jeli domu. Když 

jsem přijel, tak jsem ještě hrál na moje bicí asi 3 hodiny. Přišel 

jsem nahoru, vykoupal jsem se a připravil se na Štědrý večer. 

Když jsme byli doma všichni připraveni, tak 

jsme se posadili u našeho stolu k večeři. 

Najedli jsme se a šli si pro dárky. Po rozbalení 

dárků jsme šli k mé tetě. Pak jsme přišli domů a zanedlouho se uložili ke 

spánku.   

Napsal: Tomáš Kejkrt – 8.třída 

 

 

 

 

 

 

Péťa Sedláček – 1. třída 

Adélka Jochová – 2. třída 

Honza Faltys – 4. třída 
Bětka Jarošová – 2. třída 

Stánička Jochová – 1. třída 
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V úterý 19. listopadu 2013 se na SPŠ stavební v Náchodě konala Klání žáků deváťáků. 

Soutěžilo se ve třech oblastech: 

1. Skládání hvězdy podle plánku - prostorová 

orientace a zručnost 

2. práce na PC - zobrazení bytu 

3. teoretické znalosti oblasti elektřiny, logické úlohy 

Dvě dvojice žáků školy poměřily svou technickou 

dovednost spolu s ostatními zúčastněnými. 

Rozhodně jsme se 

v porovnání 

s ostatními neztratili. 

V rámci škol jsme se 

umístili na krásném místě. 

V soutěži dvojic 

se nejlépe umístili 

Šimon Stolín a 

Daniel Štodt, 

kteří obsadili 5.- 

6. místo.    

Pavla Mikulková 

a Jaroslav Matějka 

byli na 10. místě. 

                                                     BK 

 

 

    

       

 

         

 

 

 

 

 

Natálka Křížková  – 1.třída 

Jiří Exnar – 1. třída 

Deniska Hrušková – 3. třída 

Adélka Jochová, Renáta Tarčáková, Míša 

Prouza, Matěj Jaro, Filip Martinec – 2. třída 

Valuška Nováková  – 3.třída 
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Jako každý rok se společně 

s vánočním koncertem konala i výstava 
žákovských prací. Byly tam vystaveny 

výrobky jak 

dětí z prvního 
stupně, tak 

z druhého. 

Výstavu 
připravovala jako obvykle 9. třída 

společně s paní učitelkou Smolovou. 

Paní učitelky vybraly ty nejlepší 
výrobky, které se na výstavě objevily. 

Jak je již zvyklostí, na výstavu přišli lidé 

již hodinu předem. Lidem se 
výrobky velmi líbily, velký zájem 

byl o svícny, papírové věnce, ale i 

ozdobené či voňavé levandulové 
pytlíky. Nejvíce však návštěvníky 

výstavy zaujaly obrázky tvořené 

hřebíkovou vazbou, které vyrobila 
devátá třída.  Pěkné byly i výrobky 

dětí z prvního stupně, zejména 

ručně malované dřevěné obrázky, které 
vypadaly skoro jako kupované. Výstava se 

letos velmi povedla, soudě dle toho, že jsme 

skoro všechny výrobky, co 
byly na prodej, prodali a 

ubránili ty, které na prodej 

nebyly. Druhý den přišel 
čas na velký úklid, který 

stejně jako přípravu 

výstavy zařídili deváťáci. 
Chvíli nám to zabralo, dát třídu do pořádku, nám to 

ovšem nevadilo, protože jsme měli před očima už 

Vánoce.      
 Napsali: Pavla Mikulková, Jaroslav Matějka -  9. třída  
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A dlouho očekávaný den byl tady. Každoroční vánoční besídka se letos konala ve 

čtvrtek 19.12. jako vždy 

v učebně výtvarné výchovy. 

Letos vánoční besídku 

uváděly Iveta Serbousková a 

Kristýna Bittnerová.    

Začalo se generálkou třetí 

vyučovací hodinu. Vládl tam 

jako vždy velký zmatek. Ale 

nakonec to paní učitelky 

zvládly. 
 

O půl třetí byla u všech cítit nervozita. Všichni účinkující se převlékli a první diváci 

byli uvítáni žákyněmi deváté třídy.       

 Ve tři hodiny vše 

vypuklo. Učebna 

byla obsazená do 

posledního místa. 

Mohlo se začít. Na 

začátku diváky 

přivítal pan ředitel a 

sbor mohl spustit 

první písničky. 

Na koncertě 

nechyběly 

básničky, vtipné scénky, tancování 1. třídy, zpívání, hraní na klavír a na flétnu a 

zpívání pana ředitele. 

Z našeho pohledu a vzhledem k věku to měla velice 

pěkné 1. třída, která 

říkala básničky, 

tancovala a zpívala. 

Skoro až na úplný 

konec zazpívala 9. 

třída vánoční písničku  

So this is Christmas. 

Koncert skončil ve 

čtyři hodiny zpěvem 

sboru a rozloučením 

se s diváky. 
 

Napsaly: Kristýna Bittnerová, Iveta Serbousková - 8. třída 

  



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobná vánoční a novoroční přáníčka, rozesílána za naši školu v počtu 35 kusů, vyráběli 

žáci 9. třídy.  
 

 
Podobná vánoční a novoroční přáníčka rozesílána za naši školu v počtu 35 kusů vyráběli žáci 

9. třídy.  
 

ZŠ a MŠ Chvalkovice děkuje za darované finanční prostředky 

následujícím sponzorům: 
 

OÚ Chvalkovice 

Farmet a.s.     

HARTMANN-RICO  a.s. 

Energetika s.r.o. Jaroměř 

Autobazar Jirman 

Hasiči Velká Bukovina 

      
 

 

 

 

Vaše redakce časopisu KČ, MH. 
 
 

Číslo 47 bylo vydáno 30. ledna 2014. 

Příjemné rozjímání 

u vánočního stromku 

v kruhu rodinném, 

pevné zdraví 

a vyslyšení všech 

životních výzev  

v roce 2014 

za všechny zaměstnance 

ZŠ a MŠ Chvalkovice 

přeje vedení školy 

a redakce časopisu 

KČ, MH, LS 
 

Klára Špačková – 7. třída 

Marcela Pokrupová – 7. třída 


