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Plavecký výcvik

V úterý 12. prosince se čtvrtý a pátý ročník ze školy Mšec se školou v Tuřanech zúčastnil
prvního plaveckého výcviku v nedalekém městě Slaný. Aby vás pustili do plavecké školy, musíte
mít plaveckou čepici, plavky, osušku a šampon. Někteří už sice plavat umí, ale našli si i ti, kteří to
ještě neumí. Rozřadili nás do čtyř skupin podle toho, jak kdo uměl plavat. Červená skupina byla
nejlepší, modrá byla trochu horší, zelená se stala třetí, nebyla to žádná sláva, a oranžová, která má
členů nejméně,  je plaveckou skupinou pro začátečníky.  Další  plavecká hodina byla v úterý 19.
prosince.

Matěj Duben

 ZÁBAVA          

„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ 
„Neříká se, že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už taky svítí!“

Ptá se kapr svého přítele: „Hele, Fanouši, ty věříš 
na život po Vánocích?“ 

Kubík se ptá celý nadšený pod vánočním 

stromečkem svých rodičů: „Tohle všechno mi 

přinesl Ježíšek?“ „Ano Kubíčku.“ Na to si dá 

Kubík ruce v bok a načuřeně se zeptá: „A co 

jste mi teda koupili vy?“ 

O Vánocích říká maminka 

Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal 

vánoční stromeček.”

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: 

„A svíčky taky?”

Vrátí se pán z vánočního nákupu, hledá 
peněženku a najde místo ní jen kartičku: 
„Veselé Vánoce přejí kapsáři!”

„Byl jsi dneska hodný? Neukradl jsi nic? 

Nenadával jsi?” vyptává se Ježíšek malého 

chlapečka. „No tak se to už konečně nauč, 

já ti dárky věčně nosit nebudu!”

Policajt kupuje pro pejska obojek, ale jaksi se nemůže rozhodnout, 
jaká velikost je zapotřebí.
„Tak přijďte s pejsánkem,” radí prodavačka.
„Co vás nemá, to má být pro něj překvapení na Vánoce!”



Pamlsky dostali všichni, došlo však i na uhlí

Bývá zvykem, že v předvečer svátku Mikuláše se ulice zaplní postavami Mikuláše, čerta a
anděla. Zatímco hodné děti netrpělivě očekávají postavu s bílými vlasy a vousy s vidinou sladké
odměny, ty zlobivé se zase obávají strašlivých čertů. I 5. prosince se otevřely brány pekelné, z nebes
sestoupili andělé, aby ve Mšeci doprovodili Mikuláše. Obchůzce školy předcházela pečlivá příprava
od tréninku řinčení  řetězů přes leštění andělských svatozáří  až po pečlivý zástřih mikulášských
vousů. 

Jako první navštívila početná skupinka sedmi čertů a čtyř andělů mateřskou školu. Vysoký
počet pekelníků naznačoval, že hříšných a zlobivých dětí na naší škole je opravdu hodně. Děti však
byly na mikulášskou výpravu pečlivě připraveny a vzorně odříkávaly básničky a zpívaly písničky.
Několik zlobivců čertům přislíbilo nápravu, a tak čerti odešli s prázdnými pytli. 

Na prvním stupni již však na základě informací Knihy hříchů několik hříšníků nacpali do
pytlů a chtěli odnést do pekla. Nakonec však děti se zdviženými prsty přísahaly, že se polepší, a tak
dobrácká povaha Mikuláše nakonec čerty umluvila. Mikuláš se dmul pýchou, kolik básniček o něm
děti umí, andělé obdarovali žáčky za jejich vystoupení a prvňáčkům navíc přinesli slabikáře. Když
navíc děti zjistily, že už jsou označené jejich značkami, zatrnulo jim, že i toto andělé vědí! Cestou
na druhý stupeň se Mikuláš zastavil také ve školní jídelně. Především čerty zajímaly velké kotle s
vařící se vodou. 

 ŠKOLNÍ NOVINY ZŠ MŠEC II. číslo   II. ročník občasník

 VESELÉ VÁNOCE!

Milí čtenáři,
čas  utekl  jako  voda  
a  druhé  číslo  našeho
občasníku je tady.  Jelikož
máme  advent,  ladili  jsme
nové  číslo  do  vánočního
duchu.  Kromě  ohlédnutí
za  uplynulými  akcemi
vám přinášíme také anketu
o  blížících  se  Vánocích.
Přejeme  vám  krásné
prožití vánočních svátků a
vše  nejlepší  do  nového
roku 2018!

Vaše redakce



Na hlavní budově se prý žáci nemohli mikulášské skupinky dočkat. Těžko říci zda se více
těšili na sladkou nadílku či na narušení hodiny. Čerti téměř nestačili plnit pytle a rozdávat uhlí a
brambory. Po potrestání však opět zasedli do lavic všichni.    

Ve středu ale na celé škole několik žáků chybělo. Zřejmě je večer navštívili i jiní čerti... 

Mgr. Petra Chytrá
________________________________________________________________________________

Návštěva farmy Háje

V pondělí  vyrazila šestá třída na přírodovědnou procházku. Její  cíl  byla farma Háje.  Ze
školy jsme vyšli v 7:40. Na procházku s námi šla paní učitelka Šerá a naše paní asistentka Jiřina
Lintymerová. Na Hájích na nás čekala paní Slavíková. Jako první jsme šli ke koním, chvilku jsme si
o nich povídali a pak jsme přešli hned k sousedům a těmi byli krávy a býci. Pak jsme vešli na dvůr a
tam jsme  nakrmili  králíky  a  morčata,  mezitím paní  Slavíková  povídala  o  pštrosovi,  který tam
pobíhal mezi drůbeží hned za králíkárnami. Prohlédli jsme si zbytek zvířat na farmě. Nakonec nás
paní Slavíková vzala ještě do stodoly, ve které byly stroje. Pak jsme pomalu šli,  do školy jsme
dorazili před koncem čtvrté hodiny.

Viky Machková
________________________________________________________________________________

Hurvínek

Většina dětí zná Hurvínka a Spejbla jako loutkové divadlo. V letošním roce byl natočen
animovaný film s názvem Hurvínek a noc v kouzelném muzeu. Na toto představení se poslední
pondělí v listopadu do kina ve Slaném vydal i první stupeň. Byl to opravdový zážitek.

Lukáš Duben

 

zdroj: http://hurvinek3d.cz/ke-stazeni-55



V neděli zapálíme již poslední svíčku na adventním věnci. Štědrý den letos připadá právě na 
tento den a pro většinu dětí to bude den, na který se těší celý rok. Zajímalo nás, jak Štědrý 
den prožívají a o co si napsaly Ježíškovi. Na otázky nám odpovídali žáci ve školní družině. 

1. Jak se těšíš na Vánoce?

2. Kdo u vás zdobí stromeček?

3. Jaký dárek si přeješ?

4. Co máte k večeři?

5. Jak si krátíte čas čekáním na Ježíška?

6. Jaké dodržujete tradice?

Michal Krupka, 4. třída

1) Těším se hodně. 

2) Všichni.

3) Přeju si lego.

4) Kuřecí řízek s bramborovým salátem.

5) Koukáme na televizi.

6) K večeři jíme bramborový salát.

Markéta Krupková, 1. třída

1) Hodně.

2) Všichni.

3) Boxovací pytel.

4) Kuřecí řízek a bramborový salát.

5) Koukáme na televizi.

6) Ano, dodržujeme. Zpíváme koledy a pečeme cukroví

Adéla Podráská, 4. třída 

1) Strašně moc!

2) Všichni i občas Ježíšek.

3) Mobil.

4) Kuřecí řízek a bramborový salát.

5) Zpíváme koledy a pečeme cukroví.

6) Zdobíme stromeček a pečeme cukroví.

 ANKETA          



Anežka Mračková, 3. třída

1) Docela jo.

2) Všichni.

3) Boxovací hrušku.

4) Kapra a bramborový salát.

5) Boxuju.

6) Pečeme cukroví a zdobíme stromeček.

Valerie Bartošová, 2. třída

1) Moc!

2) Já, máma, a bratr.

3) Boxovací pytel.

4) Bramborový salát a kuřecí řízek.

5) Koukáme se na telku.

6) Pouštíme lodičky.

Matouš Sklenář, 1. třída

1) Moc.

2) Všichni.

3) Lego.

4) Salát a řízek.

5) Koukáme se z okna, odkud přiletí.

6) Pečeme cukroví.

Tomáš Valentin, 3.třída

1) Moc!

2) Všichni.

3) Mobil.

4) Řízek a bramborový salát.

5) Koukáme na televizi.

6) Zdobíme stromeček.



Roboti na hodině informatiky

Programování  do  hodin  informatiky  rozhodně  patří.  V  dnešní  době  by  to  mělo  být
standardem ve všech základních školách. Přece jen technologie jdou stále dopředu a lidé na odborné
pozice chybějí.

Na  ukázku  programování  a  výuku  programování  jsme  použili  robota  jménem  Ozobot.
Pomocí barevných kódů a čar se robot programuje a dělá přesně to, co od něho chceme.
Žáci páté třídy si s úkoly a technologií poradili na výbornou!

Momentky ze školní družiny

Také ve školní družině se vrhli na vánoční vyrábění…


