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Milí čtenáři časopisu Budíček. V druhém čísle tohoto časopisu si 

přečtete o zimních pranostikách, Vánocích, předvánočních akcích a 

dalších zajímavostech naší školy. 

Pěkné čtení!  

 



ROZHOVOR SE SENÁTOREM ING. ZBYŇKEM LINHARTEM 
 
1. Proč jste si zrovna vybral práci místostarosty, starosty a proč jste šel do voleb za senátora? 
Tu práci jsem si úplně nevybíral, přišlo to tak, jak to v životě bývá. Vyhráli jsme nečekaně v roce 1994 volby do                    
městského zastupitelstva a hledali jsme narychlo místostarostu. A tak jsem přerušil doktorandské studium             
ekonomie a šel dočasně na radnici. Z dočasnosti je už 25 let. 
S kandidaturou na senátora to bylo podobné, hledal se kandidát za „starosty“ a Martin Půta a kolegové                
z regionu mě přesvědčili. Kandidoval jsem a vyhrál. A učíme se novou práci.  
  
2.Vím, že jste velký cestovatel, jaký kus Země se Vám líbil nejvíce a jaký naopak nejméně? 
Na Zemi je hromada nádherných a zajímavých míst. A já jich viděl jen zlomek. Je těžké vybrat jeden nej …                    
Každý kout je jiný a často je člověk překvapen. Máme o Světě často předsudky. A často zbytečné obavy. Jistě                   
je fajn cestování po Jihovýchodní Asii – Vietnam, Kambodža, Thajsko, Malajsie…  
A zajímavá je Afrika. Neuvěřitelně pestrá, příjemná na cestování, pro nás levná je Jižní Afrika. Kuba či                 
Venezuela jsou sice chudé země, ale mají kouzlo a příjemné obyvatele.  
 
3. Jak se v letošním roce budete chystat na vánoční svátky? Budete mít vůbec volno? 
Zatím se moc nechystám, není čas, jsem hodně na cestách mezi Prahou a regionem.  
Volno snad bude a těším se, že se trochu vyspím a bude klid, nebudu muset nikam jezdit. Snad. Kouknu na                    
televizi, pohádky, a když bude počasí vyrazím někam do přírody.  
 
4. Co rád děláte ve volném čase a jaké máte rád knihy?  
Rád hraju tenis, florbal, rád chodím po horách a obecně poznávám zajímavá místa. Stále něco čtu a tak si rád                    
odpočinu od čtení, když nemusím. Na knihy čas není. 
   

      Anna Steklá 
 

 

 
                                                         https://pixabay.com/cs/illustrations/afrika-mapa-kontinent-ji%C5%BEn%C3%AD-amerika-1804896/ 



 

zdroj: flowee.cz 

SVATÝ MARTIN 
 

Martin pocházel z Tours,narozen roku 316 v Candes, úmrtí 11.11.397, pohřben v Candes. 
 

Byl to římský voják a poustevník vTours.V Římskokatolické církvi je brán za svatého. Byl prvním svatým, který                 
nezemřel mučednickou smrtí.Byl zakladatelem prvních klášterů ve Francii.Je znám díky legendě, ve které se              
rozdělí se žebrákem o kus pláště.Legenda praví,že Martin odjížděl z města a náhle ho oslovil žebrák. Martin                 
neměl peníze ani jídlo a proto vzal svůj meč a rozdělil se o plášť. Žebrák mu poděkoval a Martin jel                    
dál.Legenda praví ,že Martin spatřil v noci Ježíše, který byl oděn půlkou pláště a slyšel,co Ježíš říká                 
andělům:,,Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je na cestě ke křtu.” Martin byl pokřtěn. Zanedlouho se rozloučí                 
s armádou a po zbytek svého života žil jako poustevník. 

 
Svatý Martin u nás na náměstí 
I k nám do Krásné Lípy zavítal svatý Martin. Setkali jsme se s ním na Křinickém náměstí pod starou lípou.                    
Zahrál se příběh o svatém Martinovi. Poté se šlo po tradiční cestě za koníkem a svatým Martinem ke kinu.                   
Každý se mohl podívat na divadlo Mrkvoman. Po divadle se ochutnávalo svatomartinské víno, svatomartinská              
husa a koláčky.Celý program byl moc hezký. A kdo tam nebyl, neví o co přišel!! 
  
                   Simona Májová  

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV.  MÁŘÍ MAGDALÉNY 

Měsíc prosinec vždycky býval spojen s adventním obdobím. V tomto měsíci má také svátek sv.Mikuláš a tak i                  
my ve škole jsme spojili dobré s užitečným. Abychom i my nasáli tuto sváteční dobu , pozvali jsme do kostela                    
pátera Jaroslava Konečného z Vlašimi , aby nám připomněl kdo to byl sv. Mikuláš, proč vlastně slavíme                 
advent a k tomu nám také zahrál. Zahrál proto, že je vystudovaný hudebník a jeho koníčkem je sbírání a                   
restaurování starých hudebních nástrojů. Ty nám také při jeho vyprávění a stavění Betléma, který si přivezl,                
představil. Nejenže nás okouzlil hudbou velkých kostelních varhan, ale přivezl i nejmenší varhany na světě.               
Představil nám také zvuk nástrojů jako jsou rohy z krávy, antilopy a kamzíka, flašinet a mnoho dalších a                  
dalších letitých nástrojů. Zvuky těchto nástrojů a jeho zpěv se linuly po celém krásně vyzdobeném kostele. 

Jsme všichni moc rádi, že jsme mohli prožít adventní dopoledne s jeho hudebními ukázkami, jeho zpěvem a                 
krásném vyprávění o Adventu. Ono totiž prožít advent v klidu , to není žádná maličkost. 

Mockrát děkujeme také páterovi Sedlákovi, za umožnění tohoto koncertu pro naši školu v kostele sv. Máří                
Magdalény a  přejeme všem krásný adventní čas. 

                                                                                                                                                 Mgr. Renáta 
Hegnerová 



 

VÁNOCE 

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Jsou to svátky radosti, pokoje, rodiny a lásky. 

K Vánocům patří množství lidových zvyků, koledy, cukroví, vánoční stromeček, betlém a vánoční dárky, které              
podle české tradice nosí Ježíšek. 

 
Vánoční zvyky 
Jmelí 
Odedávna lidé věřili, že jmelí ztělesňuje živoucího ducha a je symbolem života a ochranným talismanem. 
 
Lití olova 
Na přípravu náročnějšího, zato významově bohatší je staročeský zvyk lití olova. Nad plamenem či na               
kamnech se roztaví kousek olova, které se posléze najednou vylije do nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého                  
olovo ve vodě ztuhne, přítomní usuzují, co dotyčného čeká. 
 
Házení střevíce 
Na Štedrý den se svobodné dívky mohou svého osudu zeptat, čeká-li je v příštím roce svatba. Dívka hází                  
střevícem přes hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveřím, zůstane i nadále doma. Pokud ale bota zamíří                
špičkou ze dveří ven, čekají dotyčnou vdavky a odchod od rodičů. 
 
Stoupání na sekeru 
Než se zasedlo ke stolu, stoupl si každý bodou nohou na zemi ležící sekeru, to aby ho v příštím roce nebolely                     
nohy. 
 
Zlaté prasátko 
Při zmínce o zlatém prasátku si v dnešní době snad každý vybaví malou holčičku v jedné známé reklamě a její:                    
“Ne, ne, nemusím, já už ho vidím…” Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že pokud vydržíte celý Štědrý den se                     
postit, tak večer se vám pak zjeví zlaté prasátko.  

 



ZIMNÍ PRANOSTIKY   

 
Není - li prosinec studený,bude příští rok hubený.  
 
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.  
  
Únor bílý, pole sílí.  
 

 

 
                            zdroj:kreslenysnehulak 

  

 
BÁSNIČKY  

    
ČERT  
Anna Steklá 
 
Nikdo neviděl čerta,  
přesto se ho každý leká. 
 
Je chlupatý až po ocas, 
nemá ani jeden vlas. 
 
Má na noze kopyto,  
je to trochu jelito! 
 
Straší děti, které zlobí 
a všichni se bojí.  
 
 

ČERTI 
Nela Churáčková  
 
Čerti to jsou zlobidla,  
pořád jí jen povidla, 
nemají čisté ručičky,  
škádlí stále dětičky. 
 
Oheň plivou jako draci, 
uvidíme děti v hrnci. 
Peklo jim však vyhovuje, 
knihu hříchů vypaluje.  
 
 
 
 

 
 
 
Pána pekel stále prosí, 
dáme si dnes úly vosí. 
Ještě trochu cukroví, 
peklo už je hotový. 
  
 
 
 
 
. 
 
 
  

 
   



ČTENÍ OD BABIČKY 
Dne 18.října.2019 na hodinu čtení, kterou jsme nazvali BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKY, přišla do třídy 5.B               
paní Bendová, která nám přečetla kousek z knihy JIŘÍKOVA VIDĚNÍ (konkrétně kapitola: Čert na zemi) kterou                
napsal Josef Kajetán Tyl. Tato kapitola vypráví o nezkušeném čertovi jménem Salamandr, který měl do pekla                
přivést zlou duši. Dlouho po světě chodit čert nemusel. Takřka ihned, jak opustil brány pekelské potkal Káču.                 
Káča byla baculatá a velice nalíčená žena. Byla ale také velice pomlouvačná, žárlivá, hubatá a to bylo to, co                   
čert hledal. Když už si čert myslel, že duši našel přijel kočár s knížetem Kazimírem a jeho rádcem. Tito dva byli                    
ještě horší než Káča. Čert Salamandr se tedy rozhodl, že je do pekla vezme všechny tři. Těsně před branami                   
pekelnými se však čert nad všemi slitoval a dal jim druhou šanci, aby se polepšili. Kapitola skončila šťastně a                   
vesele.  Vyprávění, paní Bendové se nám velice líbilo a budeme doufat, že nás opět před Vánocemi navštíví.  
  

                    Nela Churáčková, Štěpán Králík 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.ceskoskalicko.cz/cs/akce/cert-a-kaca 

 

KAŽDÁ RUKA SE POČÍTÁ 
Dne 25.11.2019 se EKOTÝM společně s žáky 8. tříd vydal do MŠ Motýlek zkrášlit zahradu. Zkrášlení zahrady                 
spočívalo ve výsadbě malých keřů a stromů, které jsme sázeli okolo nově postaveného dětského hradu a u                 
vstupní brány. Kolem nově zasazených stromů jsme sypali kůru, vše jsme pořádně zalili a po zahradě shrabali                 
zpadané listí. Celá akce trvala asi hodinu. Naštěstí bylo venku pěkné počasí a práce nám šla pěkně od ruky.                   
Za odvedenou práci jsme dostali od učitelky MŠ paní D. Lehoczké velkou pochvalu. Moc nás to všechny bavilo                  
a doufáme, že akce tohoto typu nebyla poslední. 
                          Nela Churáčková 
 

VYSTOUPENÍ  
V pondělí 25.10.2019 navštívili naší školu  umělci, kteří nám v místním kině předvedli hudební představení. 
Zazpívali nám písničky z divadla Semafor, písně Karla Gotta,  jako například Včelka Mája, kterou jsme si s 
nimi zazpívali. Velkým zážitkem pro nás byly písničky od známé kapely Beatles.Umělci se s námi rozloučili 
filmovými písničkami. Vystoupení bylo velmi pěkné a budeme se těšit třeba někdy příště….  
 

             Štěpán Králík  

 



VYTVÁŘENÍ 
Nikdy bych si nemyslela, že návštěva mých rodičů ve třídě bude zábava. Rodiče chodí do školy většinou na                  
třídní schůzky, nebo když něco jako žáci vyvedeme. Naštěstí pro mě to nebyl ani jeden případ. Moji rodiče                  
Lucie Mošovská a Jan Churáček přišli do naší třídy proto, aby s námi vyráběli výrobky, kterými bychom                 
obdarovali své blízké (maminka, tatínek, babička, dědeček,....) pod stromečkem. Můj táta si pro kluky připravil               
výrobu dřevěných bedýnek na nářadí a mamka zase pro holky lapače snů. Ještě před samotným vytvářením                
jsme dostali bílá trička, která jsme si navzájem podepsali jako památku na tento den.  
Kluci si vyzkoušeli vrtat vrtačkou, brousit a zatloukat hřebíky a my holky jsme motaly, lepily a vázaly. Práce                  
nám šla, až na nějaké vyjímky:-), pěkně od ruky. Ćtyři hodiny, které jsme na to měli,utekly jako voda. Myslím,                   
že vytváření se všem líbilo a budu doufat, že moji rodiče si pro nás zase něco nového připraví.  

 
Nela Churáčková 

EDUBUS 

Edubus si pro naši školu připravil projekt o robotech.Nejprve nám pan pořadatel pustil video o kuchyňských                
robotech.Pak jsme se zařadili do dvojic a začali jsme z lega skládat větráček.Když jsme ho složili, měli jsme                  
ho spárovat s tabletem.Ovládali jsme ho pomocí aplikace.Nejdříve jsme zkoušeli jak bliká a potom jak otáčí                
vrtulí na pravou i levou stranu.Zastavovala se na povel ruky.Skládání a programování se nám moc líbilo. 

  
                                                                                                                                                         Laura Šestáková 

 

 

                                                                     VÁNOČNÍ VÝLET NA ZÁMEK STRÁNOV  
Náš vánoční výlet začal dne 10. 12., tím že jsme jeli autobusem na zámek Stránov. Cesta trvala asi hodinu a                    
půl. Zámek Stránov najdeme v obci Jizerní Vtelno nedaleko Mladé Boleslavi. Zámkem nás provázeli pan              
komorník, kuchař Vendelín, kuchařka Františka, Andělka, která zdobila zámek, kníže Maxmilián a kněžna             
Libuška. Vykrajovali jsme cukroví, zdobili svíčky, které jsme si mohli vzít domů. Kamarádi ujídali cukroví,               
hledali jsme žluté hvězdy a ty nás pak dovedly na vánoční bohoslužbu. Mohli jsme si zazpívat, koupit si                  
suvenýry a něco dobrého v místní kavárně. Prohlídka na zámku rychle utekla a my jsme museli jet domů.                 
Vánoční výlet se naší třídě 5. B moc líbil a těšíme se, až tam zase někdy pojedeme. 

                                                  Anna Steklá 

 

                                      



 

SAD 
Od 2.12. do 6.12. proběhla projektová výuka pro 6. a 7. ročníky. My žáci 6.B: Kateřina Kohoutková, Natálie                  

Ferencová, Karolína Suchardová a Radim Válka jsme si  vybrali téma SAD. Ve středu 4.12. k nám                
přijeli žáci z německé školy ze Seifenersdorfu. Naše skupina se jim německy představila a seznámila je               
s některými vánočními zvyky s jablky. Poté jsme se společně přesunuli do školního sadu, kde jsme se               
učili jak správně prořezávat ovocné stromy v praxi. Rozdělili jsme se do čtyř skupin. Jedna skupina               
odstřihovala výhony pod stromy, druhá je uklízela na určené místo, třetí prořezávala stromy, a čtvrtá               
skupina dětí se učila pracovat s přístrojem na určování zdraví stromů. Den v sadu se nám vydařil.               
Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Například že prořezávat stromy je možné do mínus pěti               
stupňů Celsia, že nesmí pršet a foukat silný vítr.  

Tak přesně takovýhle slunečný den jsme měli.  

 

 

 

 

 



UKONČENÍ ROKU KOLEDAMI 
 
Období , které pro většinu z nás , patří k nejkrásnějším v roce, jsou určitě Vánoce. Před těmito svátky je také                     
krásný čas adventu, ve kterém jsme , tak jako každý rok , potěšili několik lidiček zpěvem koled. Každý přece                   
ví, že Vánoce je čas klidu a pokoje. A i my jsme chtěli trochu přispět , a proto jsme navštívili továrnu Novii, kde                       
jsme svými koledami nějaké to oko rozplakali . Také jsme opět zavítali, již čtvrtým rokem do DZR Krásná                  
Lípa - Palmovka, abychom s klienty i pracovníky tohoto zařízení , prožili krásnou vánoční atmosféru. Proto                
jsme potěšili  i zde přítomné koledami , tancem a pobytem mezi nimi. 
V poslední předvánoční den ve škole, jsme byli pozváni na Městský úřad , kde jsme naposledy v letošním                  
roce zazpívali i pracovníkům úřadu, včele s panem starostou, kteří si to určitě také za jejich práci zaslouží.                  
Děti dokonce ještě zašly potěšit spoluobčany, kteří vytvářejí hezkou atmosféru ve městě: do květinky,              
čokoládovny, do Domu ČS, lékárny a pekárny. Musím je pochválit , že myslí i na ostatní lidé a umí formou                    
zpěvu potěšit a rozdat radost. Jsem na ně moc pyšná! 

Mgr. Renáta Hegnerová a dětičky z        
V.B 
 
 
 

Zpívání na Městském úřadě 
 
Poslední den před vánočními prázdninami se naše třída V. B vydala zpívat koledy na Městský úřad. Zpívali                 
jsme v obřadní síni, kde nás přivítal pan starosta Jan Kolář a ostatní úředníci. Na začátku jsme všem přečetli                   
vánoční příběh Co se andělovi nelíbilo a pak zazpívali pět vánočních koled. Protože pan starosta slavil letos                 
své životní jubileum, přednesli jsme mu Modlitbu a také od nás obdržel pěkné dárky. My jsme zase, na                  
oplátku, dostali sladkou odměnu. Se všemi jsme se rozloučili, popřáli krásné Vánoce a prázdniny můžou začít! 
 

                  Anna Steklá
 

 

 
                                                                                                                            zdroj: www.krasnalipa.cz 

 



 

CHVILKA LUŠTĚNÍ 
Milí čtenáři, na zahnání nudy o přestávce jsme si pro Vás připravili různé kvízy, hádanky a hlavolamy. 
Osmisměrka: najdi slova v tabulce, která jsou uvedena dole a škrtni je. Z písmen, která zbydou slož slovo a 
napiš ho do tajenky. 
 

O K A K A D U Z 

P A P O U Š E K 

I V P T Á K Í Ř 

C G O R I L A E 

E O R E L H A D 

 
OPICE 
PAPOUŠEK  
KAKADU 
PTÁK 
HAD 
GORILA 
OREL 
TAJENKA……………………… 

 

 

 

 

SUDOKU 
Vaším úkolem je doplnit tabulku o zbývající číslice 1 až 9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). V celém 

řádku  a sloupci, se nesmí žádné číslo opakovat.  
 

 4      9  

  9 6 5 4  2 7 

6  2 9  8 5  3 

4 9  1 8  3 7 2 

 1 8  7 3 9  6 

7 5  2 9 6  8 1 

3 6 7 5  2 8  9 

 8  7 6 1 2 3  

5 2 1  3 9  6 4 
 
 



 
 
 

Logické úlohy 
 
1) Spoj těchto 9 bodů pomocí čtyř čar. 
 
 
O O O  
 
O O O 
 
O O O 
 
 

 
 

2) Dostali jste devět na pohled stejných mincí, jedna je falešná - lehčí. K dispozici máte rovnoramenné váhy. 
    Jak na dvě vážení zjistíte, která je falešná? 
    (správnou odpověď se dozvíte v příštím díle) 
 

  
 

 
 
 
 
Všem čtenářům BUDÍČKU, 
přejeme Vám hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve škole a krásné vysvědčení. 
Vaše redakce.  
 
 

 

 
 
 
 
REDAKČNÍ RADA: Anna Steklá, Nela Churáčková, Štěpán Králík, Laura Šestáková, Adéla Chlubnová 

 



                                                     VELKÁ SOUTĚŽ 
 
Milí čtenáři. V Novém roce jsme si pro vás připravili soutěž o zajímavé ceny.  
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo správně odpoví na soutěžní otázky. Lístek se jménem, třídou a odpověďmi je                  
nutné donést do třídy 5.B, kde jej vhodí do označené krabice. Z krabice budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží redakční                    
dárečky.  Losování proběhne před pololetním vysvědčením. 
 
1. Jak se jmenuje ředitel/ředitelka naší základní školy? 

a) Zuzana Roubíčková 
b) RnDr Ivana Preyová 
c) Jakub Melichar 

 
2. Jak se jmenuje starosta/ starostka města Krásná Lípa? 

a) Zbyněk Linhart 
b) Jan Kolář 
c) Dáša Koubská 

 
3. Jak se jmenuje hřiště u rybníku Cimrák? 

a) zelené 
b) červené 
c) oranžové 

 
4. Jaké zvíře je na podstavci v parku? 

a) lev 
b) zebra 
c) pes 

 
5. V minulém čísle jsme psali článek o orlu Venoušovi. Otázka tedy zní. Kolik let bylo  nejstaršímu orlovi  
    skalnímu v ČR? 

a) 71 
b) 49 
c) 54 

 
6. Kolik let bude letos slavit město Krásná Lípa od svého založení? 

a) 150 
b) 230 
c) 80 

 
7. Kolik je v Krásné Lípě cukráren? 

a) 5 
b) 1 
c) 3 

 
8. Jaké zvíře je vyfotografováno na domu informačního centra ( zelený dům na náměstí)? 

a) kolibřík 
b) ledňáček 
c) netopýr 

 
9. A to nejtěžší na konec: Kolik schodů je do kostela? Napovíme, že tady je malý chyták! 

a) 64 
b) 61 
c) 59 

 
POZOR: Každý účastník soutěže se může účastnit pouze jednou! 
 
Hodně štěstí v soutěži přeje vaše redakce 
 
 

                                        za redakci Nela Churáčková 



 
 


