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V tomto čísle jsme vám připravili další vydaní našich jedinečných novin, v listopadu 

jsme si užili lampiónový průvod svatého Martina, Projektový den skla a řadu dalších 

akcí, a nyní se nám už blíží Vánoce. Těšíte se? My se opravdu těšíme na Ježíška a 

hodně dárků! Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje tým Sosákovy Pětky. 

 

Vánoční 
Perníčky pečeme, 
spolu se smějeme, 
nazdobíme stromeček, 
jejda padá nám do vloček. 
 
Dárky si rozdáme, 
pak svou oblíbenou barvu poznáme, 
panenku jsem dostala, 
i když jsem si telefon přála. 
 
Salátem jsem se přejedla, 
radši bych ho už neviděla. 
To je konec naší básničky, 
užijte si Vánoce a dárečky. 
 
Vánoce 
Veronika Přibylová 

Jak speciální je tento den, 
připadá mi to jako sen. 
Poslední svíčka na věnci září, 
otvírám okénko v kalendáři. 
Ze dne je tu náhle noc, 
Ježíšku, ukaž nám svou moc! 
S rodinou radost prožívám, 
každému pár dárků dám. 
Sníh napadl další den, 
obleču se a hned jdu ven. 
Na saních tu sjíždím kopce, 
už se zas těším na Vánoce. 
 

Vánoce             

Adriana Němcová 

Ježíšek už přichází,  
začíná vánoční nálada, 
děti jezdí na saních 
a školu zdobí s domkama. 
Svíčka, věnec, rodina 
je důležitá část Vánoc. 
Boty, čepice, šála 
I s dárky budě pěkná noc. 
 

Historie Vánoc 

Historicky je vznik Vánoc období na přelomu třetího a čtvrtého století, protože první zmínky 

jsou v řeckém kalendáři z roku 354. Kalendář ale vznikal mnohem dříve, a tak je možné 

usuzovat, že první Vánoce se v Římě slavily kolem roku 330. Přesný původ přiřazení 25. 

prosince na narození Ježíše Krista, je nejasný a zpochybnitelný.  

Ohledně zakotvení přesného termínu oslav Vánoc je vytvořeno několik hypotéz. Vánoce 

jsou oslavou narození Ježíše Krista a každý rok si připomínáme jeho narozeniny. V 

dějinách lidstva to byla tak zásadní událost, že od Kristova narození počítáme náš 

letopočet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní sportovní soutěže 

Díky ochotě tělocvikářů se na ZŠ a SŠ v okrese Ústí nad 
Labem  konaly různé sportovní soutěže. Na většinu soutěží 
jednoduše nebyla vypsána postupová krajská kola, ale sport a 
pohyb je koření života, a tak díky pochopení a podpoře 
krajské rady AŠSK pro Ústí nad Labem ve spolupráci s DDM 
můžeme tuto myšlenku vesele naplňovat.  
V úterý 11. 10. 2022 naši reprezentanti (kluci ze 6. a 7. tříd) 
poměřili síly s týmy ostatních ZŠ v okrese Ústí nad Labem 
v minikopané. Podali poměrně slušný výkon, jedno vítězství, 
ale na postup dál to nestačilo a zůstali jsme nakonec na 
děleném 7. - 9. místě.  
Další účast v úterý 18. 10. 2022 na přeborech ve stolním 
tenisu (tzv. v Ping-pongu) žáků a žákyň ze 6. a 7. tříd byla již 
veselejší. Kluci sice těsně nedosáhli na stupně vítězů a skončili 
na celkovém 4. místě, děvčata však kov a to hned stříbrný = 2. 
místo ochutnala sláva nám!  
Tento přehled naší reprezentace zakončuji radostnou 
událostí. V rámci okresního finále týmů ve Stolním tenisu pro 
IV. kategorii = žáci a žákyně 8. a 9. tříd (pořádali jsme my na 
ZŠ Vojnovičova) se našim děvčatům podařilo postoupit do 
finále, kde jsme nakonec podlehli, ale naše děvčata získala 
nádherné 2. místo.  
Chlapci takového úspěchu nedosáhli (nepostoupili dál ze 
skupiny), přesto ale i jim a především děvčatům velký dík za 
reprezentaci školy. Moc děkuji za pomoc při realizaci kolegyni 
Ladě Himmelové.  
Na přelomu listopadu a prosinec nás čekají okresní kola ve 
florbalu, kam nominujeme chlapce i dívky III. kategorie (6. - 7. 
tříd) a chlapce IV. kategorie (8. - 9. tříd). Držte nám – prosíme 
- pěsti.                                             

 

Příměstský halloweenský tábor 

Během podzimních prázdnin se malá strašidla z 

řad žáků prvního stupně mohla účastnit 

příměstského tábora pod vedením známých 

čarodějnic (Daniely Novotné a její pomocnice 

Kamily Novákové).  

Upírci, netopýrci, duchové a jiní pekli čarodějnické 

prsty a dýňové muffiny, hledali tajný kód k 

otevření čarodějnické knihy, dlabali dýně a 

navštívili výstavu cizokrajných pavouků v 

Teplicích. Velmi si užili závěrečný karneval v 

maskách. Těšíme se na další akci. 

 

Naše šachové boje 

Šachisté 2. stupně postoupili z okresního kola do 

krajského z 2. místa a 1. stupeň skončil ještě na 

medailovém 3. místě. U 1. stupně letos postupují pouze 

dva týmy. Nicméně je velmi pravděpodobné, že 

dostaneme divokou kartu. 

 

Záložka spojuje 

Můj literární příběh čeká na tvoje přečtení.  

Do 13. ročníku tohoto projektu se zapojilo 1 038 škol, to je 119 

813 žáků. Z České republiky to bylo 380 škol s počtem 36 149 

žáků a ze Slovenské republiky 658 škol s počtem 83 664 

žáků. Jednou z těchto škol jsme byli také MY.  Na výrobě 

záložek se podíleli žáci I. stupně a žáci 6. A, 8.AC.  

Protože knihy máme moc rádi a ve škole máme knihovničku s 

mnoha krásnými knihami, byla pro nás aktivita s výrobou 

záložek obzvlášť zajímavá a poutavá. Všichni jsme se moc 

těšili a snažili se vytvořit originální dílko. Zvolili jsme k výrobě 

různé výtvarné techniky. Malovalo se, kreslilo, stříhalo, lepilo, 

fotilo. Nakonec jsme záložky společně laminovali, aby 

vydržely co nejdéle.  

Naší partnerskou školou se stala ZŠ a MŠ Preselany, 

Nitranský kraj. O partnerské škole jsme si našli informace, 

četli jsme si úryvky slovenských textů a v rámci hodin českého 

jazyka jsme hledali, jak se některá česká slova přeloží do 

slovenštiny. To nás velmi bavilo. Je krásné, jak pomyslně 

obyčejná záložka může spřátelit lidi. 

 

 



    

 

 

Svatomartinský průvod na Vojnovičově 

V pátek 11. listopadu 2022 dorazil na Základní školu 

Vojnovičova Martin, a dokonce na bílém koni. I když 

bez jediné sněhové vločky. Žákovský parlament 

základní školy zde totiž zorganizoval tradiční akci - 

Svatomartinský lampiónový průvod i s bílým koněm 

v jeho čele.  

Tradice se obnovila po dvouleté „covidové“ pauze a 

setkala s velikým zájmem ze strany dětí, rodičů i 

místní komunity. Návštěvníci zde mohli zakoupit 

sladké a slané pečivo od našich žáků z devátých 

tříd. Na úvod si krátké pásmo písniček připravily děti 

a paní učitelky z prvního stupně, pak s legendou o 

svatém Martinovi vystoupila skupina žáků ze 

sedmých a osmých tříd. Pak se již návštěvníci 

s lampióny i bez nich seřadili za Martinem na bílém 

koni a vydali se na okruh ulicemi v okolí naší školy 

v délce necelých dvou kilometrů. Počasí se vydařilo, 

jelikož naštěstí nepršelo, i když – navzdory 

pranostice - ani nesněžilo. Teploty však odpovídaly 

listopadu, a tak se přítomní tedy mohli ohřát u ohně, 

nebo si zakoupit teplý čaj. Lampióny prozářily 

páteční podvečer, dobroty napečené deváťáky 

snědeny, děti i rodiče si akci užili. Akce se vydařila a 

poděkování patří nejen žákovskému parlamentu, 

pracovníkům a žákům školy, též dalším 

pomocníkům z řad rodičů a přátel školy, ale také 

dárcům odměn pro účastníky. Všichni se těší na 

opakování příští rok.   

 

 

Významné dny 
6. 11. Mezinárodní den prevence ničení životního 
prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů  
9. 11. Mezinárodní den boje proti fašismu a 
antisemitismu  
10. 11. Světový den vědy pro mír a rozvoj  
11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů 
1. 12. Světový den AIDS 
2. 12. Světoví den počítačové gramotnosti 
2.12. Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví 
3.12. Mezinárodní den zdravotně postižených 
5.12. Mezinárodní den dobrovolníků 
10.12. Mezinárodní den lidských práv 
 

 

Projekt Skelněný svět 

16. 11. 2022 se konal projekt Skleněný svět, kdy si každý tým 

složený z žáků druhého stupně prošel 15 zajímavými stanovišti. 

Např. Střípky minulosti, Cesta sklem, Skleněné Česko, Paprsky ve 

skle, Glassmaking school, Cesta skla apod.  

Jako každý rok byli kapitáni žáci z 9. ročníků. Akce se velmi 

vydařila, dětem se líbila. Nově se takovéhoto projektu zúčastnily 

naše šesté třídy. 

 

 

Tradiční florbalový podzim a ZŠ 
Vojnovičova… 

  
Hned první měření sil s ostatními ZŠ v okrese Ústí nad 
Labem přinesl naší škole krásný výsledek. Ve středu 9. 11. 
2022 se v okresním finále ve florbale mladší děvčata ze III. 
kategorie (6.-7. třídy) umístila na nádherném celkovém 2. 
místě. Během celého turnaje naše děvčata ani jednou 
neprohrála, ale lepší celkové skóre nakonec na pomyslný 
„trůn“ vyneslo děvčata ze ZŠ Vinařská, se kterými jsme 
hned v prvním zápase uhráli remízu 2:2. I přesto nás ale na 
jaře možná čeká krajské kolo, neb na ZŠ Vinařská asi 
nepostaví tým a postupové místo nám přenechají. 
Historicky by tento postup byl v rámci florbalu děvčat u nás 
na škole velkým úspěchem - pojďme tedy doufat, ať to 
klapne…O týden později = ve středu 16. 11. 2022 jsme 
vyrazili na okresní finále s mladšími chlapci do Mojžíře na 
ZŠ Hlavní. Skupinu jsme parádně rozjeli dvěma úvodními 
výhrami, klukům tam „padalo|“ vše na co sáhli. Bohužel 
poslední zápas ve skupině, ač jsme měli herní převahu, 
kluci netrefovali branku a nakonec jsme tento zápas o 
přímý postup do semifinále prohráli se ZŠ Hluboká. 
V podstatě nebylo nic ztraceno, stačilo vyhrát čtvrtfinálový 
zápas se ZŠ Elišky Krásnohorské a byli bychom zpět… Ani 
tady to však klukům tzv. „nelepilo a nepadalo to tam…“, a 
tak jsme nakonec skončili na 5. místě ve skupině. Myslím 
však, že na nás vysypal trochu pytel smůly a věřím, že 
tento tým ještě své kvality v budoucnu prokáže. Posledním 
„želízkem v ohni“ byl florbalový turnaj ZŠ starších chlapců 
(8. a 9. třídy). Los nás přiřadil do základní skupiny konané 
na ZŠ Rabasova ve středu 30. 11. Po letech se tak, až na 
několik výjimek, sešel náš hvězdný tým, který se v rámci 
Čeps.florbal.cupu ve školním roce 2018/2019 dostal až do 
„národního“ kola. Ač se kluci snažili a dali i celkem slušný 
počet branek, ze základní skupiny jsme se dál nedostali. Za 
podané výkony všem našim reprezentantům a 
reprezentantkám moc a moc děkujeme a budeme na jaře 
držet pěsti mladším děvčatům na krajské kolo: za prvé, aby 
naše účast vůbec vyšla a za druhé, abychom se tam slušně 
umístili.                               (Mgr. J. Hájek). 
 

 



 

Setkání žákovských parlamentů 

V knihovně proběhla schůzka parlamentů škol, také naše vyslala své zástupce. 

Každá škola představila, jaké mají akce, jak u nich funguje parlament a 

podobně. Poté se diskutovalo o vylepšení parlamentu a dalších schůzkách, byl 

u toho přítomen i pan starosta Tomáš Kirbs, který poslouchal návrhy. Každá 

škola si také připravila a vystavila svůj plakát o akci, kterou uspořádali. 

Následovala soutěž o nejlepší plakát. Každý měl možnost hlasovat sám za sebe. 

Naše škola se umístila na druhém místě a schůzku parlamentu jsme si moc 

užili, byla to skvělá zkušenost. Pan starosta nás pochválil za akci sv. Martina  -  

lampionový průvod .  

 

Mikuláš ve škole i v DD 

V souladu s tradicí naší školy se žáci devátých 
ročníků převlékli za čarovné bytosti – Mikuláše, 
čerta a anděly - a roznesli nadílku hodným dětem 
naší školy. Jelikož jiné děti ani ve třídách prvního i 
druhého stupně nejsou, dostaly malou sladkost 
všechny. Odměněn byl na závěr i Mikuláš s celou 
svou družinou. Tím ovšem jeho působení letos 
neskončilo! 

V úterý 6. 12. 2022 se rozhodla již menší skupina, 
tedy Mikuláš s čertem i andělem pod dohledem 
paní učitelky vyrazit do Domova důchodců Bukov 
a popřát přítomným babičkám a dědečkům 
šťastné a veselé Vánoce tím, že jim zazpívají písně 
a zarecitují básně. Tato akce velice dojala jak 
anděly, tak Mikuláše, ale slzám se nevyhnuli ani 
obyvatelé domova. Atmosféra mezi dětmi a 
důchodci byla úžasná! 

Celý program byl velice emotivní. Pár babiček, 
dokonce i dědečků se neubránilo slzám štěstí. Na 
závěr žákům školy jedna z důchodkyň poděkovala 
za všechny přítomné. Děti tak zjistily, že dávat 
radost je mnohem příjemnější než jen přijímat. 
Akce proběhla pod patronací žákovského 
parlamentu naší školy. 

  Netradiční hodina němčiny 
 
Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se naši žáci 
NJ z 8. a 9. tříd setkali s rodilou 
mluvčí. Setkání probíhalo převážně 
v německém jazyce a žáci svými 
dotazy zjišťovali, odkud naše 
návštěva pochází, jak tráví volný 
čas, zda má domácí zvířata, kde 
pracuje atd. Dotazy ve stejném 
duchu kladla žákům i rodilá mluvčí. 
Posledním tématem diskuze byly 
důvody, proč se učit cizí jazyk. 
Hlavním cílem akce bylo pomoci 
najít motivaci a důvody, proč se učit 
cizí jazyk a právě němčinu. Naší 
návštěvě děkujeme za spolupráci a 
těšíme se na další setkání, které 
plánujeme na jarní měsíce 2023. 
 

 



 

 

Vzkaz v lahvi - RECYKLOHRANÍ 

Žáci prvních a druhých tříd se zapojili do projektu Recyklohraní aneb 

Ukliďme si svět. Prvním úkolem bylo vytvořit vzkaz a udělat 

pokus, proč je důležité PET láhve třídit a recyklovat. Nejprve 

žáci společně zhlédli video - Proč třídíme PET láhve. Potom 

nastala diskuze nad tématem a nakonec se pustili žáci společně 

do vytváření vzkazu. Pet láhve - dobrý sluha - zlý pán, třiďte, 

recyklujte. Pokusem jsme si ukázali, jak a proč správně plastové láhve 

sešlapávat, než se vloží do žlutého kontejneru. Poděkování naší škole 

od projektu RECYKLOHRANÍ. 

 

 

Soutěž – Mladý ekonom 

Dne 8. 12. se na Obchodní akademii v Ústí 
nad Labem uskutečnila soutěž Mladý 
ekonom. Soutěže se účastnilo 8 základních 
škol z ÚL. Každou školu reprezentoval 
tříčlenný tým žáků 8. či 9. tříd. Z naší školy se 
zúčastnili 3 chlapci z 9. A a vedli si velmi 
dobře. 

Soutěž začala testem, který měl 20 otázek 
týkajících se ekonomie, následovalo losování 
tématu pro prezentaci. Všechny školy měly 
stejné podmínky – jedno téma, 20 minut na 
zpracování a 10 minut na vlastní prezentaci. 
Bylo vylosováno téma – Finanční zabezpečení 
rodiny. Celou soutěž hodnotili 4 lidé, do 
poroty zasedli 2 učitelky z OA a dva studenti 
4. ročníku, kteří se umístili v celostátních 
soutěžích ekonomického zaměření. Naši kluci 
podali velmi kvalitní výkon a umístili se na 
skvělém 2. místě. Gratulujeme! 

 

 

ŽÁCI 0. AŽ 3. TŘÍD SE STALI ADOPTIVNÍMI 

RODIČI 

Spolupráce se ZOO 

Na podzim se uskutečnil již 6 ročník 

celorepublikového happeningu 

#jsemlaskavec. 
Zapojilo se celkem 536 týmů z 241 měst – 
to je více než 16 000 školáků, kteří oslavili 
svými skutky Světový den laskavosti.       
Jedním z týmů jsme byli i MY, žáčci 
prvních až třetích tříd. 
Chtěli jsme vyzkoušet, jaké to je dělat dobro 
a rozdávat radost kolem sebe. Připravili 
jsme pro své rodiče i spolužáky kamínky 
pro radost. 
Jak kdysi řekl bajkař Ezop, ani ten 
nejmenší projev laskavosti není nikdy 
zbytečný. 

 

 


