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Možná, že Alfred Nobel objevil dynamit… 

...ale my jsme ho zapálili !!! 
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Po roce máme tu zase Vánoce. Vsadím se, že se všichni strašně 

těšíte na Štědrý den a na krásně naladěnou vánoční atmosféru. 

No, kdo by se netěšil spoustu dárků, hodně dobrého jídla. Vánoce 

jsou svátky klidu a pohody, hlavně když bude celá rodina pospolu. 

Většinou se den předem připraví kapr, aby bylo co ke štědrovečer-

ní hostině, ale ne každý to tak má. Někdo si dává řízek 

s bramborovým salátem, někdo zase lososa, třeba my si připravujeme pečeného 

pstruha. Rodiče si dávají vínečko na zapití a pak už se jde na dárky. U těch dárků je 

nejhorší jejich nakupování, někdy je těžké vybrat někomu dárek, který se mu hodí. 

Miluju tento okamžik, připadám si jako malá, když spatřím ty dárky a jsem nadše-

ná, než prozkoumám, co všechno dostanu. Myslím, že to takhle máme úplně všich-

ni. Taky doufám, že letos nasněží nějaký ten sníh a že zamrzne rybník, aby to byla 

zima, jak má být.    Petra Hynková 8. třída 

Vánoce očima dívky 

Vánoce očima chlapce 

Vánoce jsou pro mě série krásných a klidných dní, už pro-

tože se každý těší domů. Škola člověka bavit může, ale je 

to krátkodobé. Uvnitř se totiž nacházíme poměrně dlouho 

a často. Taková dvoutýdenní pauza je vždy fajn. Já se na 

Vánoce dívám způsobem, že nic pro mě nespěchá. Ne kaž-

dý samozřejmě může zpomalit a oddychnout si. Takové maminky a babičky, které 

chystají štědrovečerní večeři a oběd se od rána nezastaví. Já třeba vždy nejvíc ne-

pomohu, ale snažím se být nápomocný. Z vánoční pohody, kdy hlavně ležím nebo 

vymýšlím nesmysly, mě vyruší, jenom když jsem k něčemu potřeba.  

Všechny svátky vánoční od 25. 12 až do 6. 1 jsou, mým pohledem, svátky klidu a 

pohody. Tehdy se prací nepřetrhnu, ale kde jsem potřeba, tam mě kdokoli nalezne.

       J.T.Lapáček, 9.třída 

Zimní náladu můžete nasát  na nástěnce hned u vchodu do školy 
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Vánoční rekordy 

Největší sněhulák na světě  

K zimním radovánkám tedy i z velké části 

k Vánocům patří neodmyslitelně sněhulák. Ten 

většinou měří asi okolo metru a půl. Když se bu-

de snažit a bude dosti sněhu, je možné, že stejně 

jako nám se vám podaří postavit něco, co měří 

více než 2 metry a dá se to nazývat jako sněhu-

lák. Amerika je známá tím, že si stojí na tom, aby 

měla vše co největší. Není tedy divu, že na tomto 

kontinentu byl postaven největší sněhulák na 

světě. Tedy prý to byla sněhulačka. Stalo se to 

v malém městečku Bethel ve státu Maine. Stavba 

měřila extrémních 37 metrů a její stavba trvala 

15 dní. Stavba byla dokončena 26. února roku 

2008. Sněhulačku pojmenovali Olympia a tento 

rekord dodnes nebyl překonán.   

  Blahoslav Adam Lapáček 7. třída 

K Vánocům patří betlémy. My 

máme doma dva dřevěné, jeden 

ručně vyřezávaný a druhý vyro-

bený na strojích. 

Chcete vědět, jaký je nejmenší betlém v Česku? 

Je vyrobený 

z perníkového těs-

ta a vejde se do 

skořápky od lísko-

vého oříšku. Měří 

12 mm a je tam 

Josef s Marií a Je-

žíškem. Vyrobila ho 

paní Jarmila Brhlí-

ková z Teplic. 

   Dorotka Lapáčková, 2 třída 

Betlém 

A víte, jaký je největší betlém v Česku? 

Největší betlém je dřevěný, má 143 figurek, váží 15 tun 

(jako 2 megavelcí sloni), Josef měří 2 m. Betlém je k vi-

dění v Pradědově galerii U Halouzků v Jiříkově. 

Sněhulák 

Nejmenší  sněhulák na světě   

Detaily sněhuláka uvidíte jen pod elektronovým mikroskopem. Na výšku nemá ani tři mikrometry 

(mikrometr je tisícina milimetru). Průměr lidského vlasu je okolo 60 mikrometrů. Výroba malého sněhulá-

ka pochopitelně nemá žádný praktický význam. Jsou však Vánoce a fyzikové se chtějí bavit.  

Vánoční rekordy 
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Největší vánoční svíčka 

Největší vánoční svíčku v Česku vyrobil 

pan Petr Caprta z Mělníka. Váží přes 25 

kg a měří necelé 4 m. A vydrží hořet 

4200 hodin. To je 175 dnů. Takže když 

by svíčku zapálili 1.ledna a nechali ji 

celou dobu hořet, dohořela by 14. 

června. Je umístěna v kostele 

v Pelhřimově. 

 Viktor Samuel Lapáček, 5. třída  

Největší vánoční strom z lidí  

Ten vznikl v kanadském městě Lacombe. V roce 2013 se tamním obyvatelům na 

fotbalovém hřišti podařil rekord, který zatím nikdo netrumfnul. Do příslušného 

tvaru a na značky se postavilo celkem 889 nadšenců. Útvar měl 60 metrů na dél-

ku a bezmála 20 metrů na šířku. No, taky možnost, jak trávit svátky. Pěkně utužo-

vat lidský kontakt – 

tlačenicí v davu! 

Na překonání tohoto 

rekordu v naší škole 

bychom museli mít 

7krát více žáků. Aby 

bylo možno udělat 

ho v naší tělocvičně, 

musela by dosahovat 

rozměrů více než 60 

x 20 metrů. 

Th. Josef Lapáček,  

9. třída 

Zdroje: Rekord-
femina.cz; Foto-
femina.cz 

Svíčka 

Vánoční strom 

Osvětlený dům 

Osvětlený dům v Chotovicích 

Vánočně osvětlený dům, kde lze vidět jesličky, betlém, sáně s dárky a různé 

doplňky Vánoc, se nachází v Chotovicích. Světýlka dokreslují příjemně znějí-

cí koledy. Tento dům pravidelně vyhrává soutěže o nejkrásnější vánoční 

výzdobu. Přijďte se po-

dívat, dům se rozsvěcí 

po celý  vánoční čas! 

Provozuje ho pan Vác-

lav Trunec a letos  při-

dal  další světýlka. Má 

jich kolem 60 tisíc. Je to 

tam opravdu moc krás-

né a těch televizí, co se 

tam střídá.  

Nela Cvingráfová, 

5.třída 

Nejdelší vánoční řetěz z papíru 

Neuvěřitelné délky 23 kilometrů dosáhl 

řetěz, který pod patronací Opavského a 

Hlučínského deníku slepily z patnácti-

centimetrových proužků novinového 

papíru děti ze základních škol a dět-

ských domovů a také další nadšenci 

pomáhající společnosti Vltava-Press. 

Nejdelší papírový řetěz, který kompleto-

valo po dobu dvou dnů 30 lidí, byl ukon-

čen 5.prosince 2007 v Opavě. A co my, 

nezkusíme ozdobit Vánoce podobným 

řetězem?   Alena Kuřová, 4.řída 

Řetěz 

Vánoční rekordy 



5 
 

Chystání na Vánoce 
Co si můžete přichystat na Vánoce? Přichystejte si 

cukroví, abyste si s návštěvou mohli pochutnat nebo si 

udělat sladkou chvilku. Já mám ráda linecké. Nezapo-

meňte na adventní věneček. Čtyři týdny se čeká na 

Štědrý den. Každou neděli se zapálí svíčka, podle toho 

jaká je neděle. Krásné je, když s tou svíčkou večeříte a 

máte zhasnuté světlo. Pak bez čeho se děti neobe-

jdou, je stromeček. Před Štědrým dnem zdobíme stro-

meček a pak na Vánoce udělá krásnou atmosféru. 

Hlavně, aby pod ním byly dárky. Také si můžete při-

pravit výzdobu na dveře a okna. Sváteční ubrus. Na-

koupit dárky pro své známé. Abyste nenastydli, tak si 

ze skříně vytáhněte teplé oblečení nebo si ho kupte. A 

hlavně klid a dobrou náladu. Alena Kuřová, 4.třída 

1. adventní setkání  

V pondělí 2. prosince jsme se sešli na chodbě, pě-

vecký kroužek začal zpívat koledy. Zpívali moc hez-

ky a mně se to moc líbilo. Paní učitelka Heroldová 

zapálila 1. svíčku. Legrační bylo, když zpívali koledu 

učitelé. Trochu mi chyběla paní učitelka Renzová 

s dramaťákem. Už se těším na další setkání. 

A.D.Lapáčková, 2.třída 

Adventní setkávání 
2. adventní setkání 

9. prosince bylo další adventní setkání. Krátký pro-

gram zase začal sbor, poté dvě děvčata povídala o 

adventních zvycích o Barborce a o Mikulášovi, pak se 

zapálila druhá adventní svíčka a poté na harmoniku 

zahrála dvě koledy Daniela Váňová, pak nastoupila  

čtvrtá a pátá třída, která zazpívala píseň Zlaté prase. 

To celé zase ukončil sbor. Byla to hezká vánoční nála-

da.                           Alena Kuřová, 4.třída 

 

 

 

V listopadu roku 2011 byl na zámku Loučeň potvrzen rekord 

v podobě velikého adventního věnce. Věnec vyroben 

z velkých smrkových větví daných okolo kašny na nádvoří 

zámku byla pro zámek velká chlouba, a ještě je to zapsáno 

do České  knihy rekordů. Našla jsem si o věnci něco málo 

podrobností a jedna z nich je, že věnec měl průměr okolo 16 

metrů, další zajímavost je, že je to už druhý rekord ze zám-

ku. Poslední zajímavostí je, že v roce 2010 udělali taky veliký 

adventní věnec, ale jen už existující rekord. Takže o rok poz-

ději je napadlo ještě ho zvětšit a druhý rekord byl na světě.

     Petra Hynková 8. třída 

Adventní věnec 

Advent 
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Vánoční cukroví 

linecké 
 
600 g hladká mouka 
400 g tuk (lze přidat lží-

ce sádla) 
200g cukr moučka 
2 žloutky 
může se přidat kakao 

išlské dortíčky 
 
280 g hladká mouka 
280 g másla 
70 g     neloupané, strouhané mandle 
70g     cukr moučka 
1-2      žloutky 
Vanilka 
 
zavařenina, čokoládová poleva, zdobit ½ mandle 

Péct na suchém plechu, nedávat blízko k sobě, 
nabudou. Nechat vychladnout na plechu, dojdou. 

vanilkové 
rohlíčky 
 
100g cukr moučka 
100 g ořechů 
100 g másla 
100 g sádla 
350 g hladká mouka 
1 vejce 
1 kávová lžička prášku do pečiva 

Masarykovo cukroví 
 

170 g lískových nebo vlašských oříšků 
300 g hladká mouka 
200 g másla 
100 g cukr moučka 
1 žloutek 

Lískové ořechy bez slupek necháme ½ hodiny v horké 
vodě. Pak vše smícháme, vytvoříme čtyři válečky 
(průměr 3-4 cm), zabalíme do fólie a na noc dáme do 
ledničky. Krájíme 0,5 cm plátky a pečeme na fólii při 
180 stupních. 

pracinky 
200 g cukr moučka 
140 g ořechy 
200 g tuk 
340 g hladká mouka 
3 žloutků 
hřebíček, skořice, citronová kůra, kakao, 
citronová šťáva, čtyři lžíce rumu 

Pečeme na 180 stupňů 15 minut, nechat vychladnout, 
jdou dobře vyklepnout studené. 

vosí hnízda 
 
400 g mleté piškoty 
360 g cukr moučka 
160 g másla 
8 lžic rumu 
4 lžíce vody 
6 lžíce kakaa 

kokosové  
do strojku 
 
600 g hladká mouka 
250 g cukr písek 
250 g tuk, může se  
  přidat i sádlo 
200 g kokosu 
2 vejce 

 
ježci z lís-
kových ořechů 
 
250 g hladká mouka 
200 g másla 
20 g cukr močka 
1 žloutek 
1 balíček lískových 

ořechů 

Z těsta děláme malé 
kuličky a do každé dá-
me oříšek. Můžeme tva-
rovat jako ježky a ozdo-
bit. 

Dobrou chuť a voňavé pokusy s vánočním cuk-

rovím přeje Alena Kuřová, 4.třída 

Cukroví 
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Vánoční nálada v naší třídě 

Jak začal advent, tak jsme si začali zdobit naši třídu. Ve čtvrtek před 

1. adventní nedělí jsme si vyrobili čertíky. Na zádech mají červené 

pytle, pak jsme je dali na okno a mezi nimi jsou hezky nabarvené 

šišky. 

Jak vidíte, jsou tam dole pověšené rukavičky, ve kterých jsou nastr-

kané dobroty, každý den losujeme čísla a ten, kdo si vylosuje číslo, 

kolikátého je, tak si tu kapsičku jde vyprázdnit. Ještě než začneme 

losovat, tak si zazpíváme písničku, kterou plánujeme na adventní 

setkání. Také si každé pondělí při hodině zapálíme svíčku a v týdnu 

také. V pondělí 2. prosince jsme  do třídy přinesli stromeček a pak 

jsme ho ozdobili. Jsou tam tři barvy řetězů a  červené baňky.  Ve 

třídě máme také dva adventní věnce. U nás panuje vánoční nálada.  

     Foto i text Alena Kuřová, 4.třída 

V neděli 1.prosince se u obec-

ního úřadu konalo rozsvícení 

stromu. Tentokrát pan staros-

ta koupil jiná světýlka a ta byla 

barevná. Když se  rozsvícení odpočítávalo, tak všichni byli 

napnutí a najednou se rozsvítila  krásně barevná světýlka 

a celý strom vypadal kouzelně. Byla to krása. Pěvecký 

sbor z naší školy tam zpíval, Daniela Váňová hrála na har-

moniku a Zuzka Famfulíková na saxofon. Andělé rozdávali 

perníčky, které vyrobily děti a maminky v klubovně v Ma-

jáku. Ve stánku  jsem mamce pomáhala rozdávat  pro 

děti čaj a pro dospěláky  grog či punč. Byla zima, ale celá 

akce byla moc pěkná.   Alena Kuřová, 4.třída 

Rozsvícení     

vánočního  

stromu 

Advent 
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Vyrábění s tetou Týnou 

V sobotu  24.listopadu u nás byla teta Týna a vyráběli jsme věnce. Moc se 

nám povedly. Nejdřív jsme si vystřihli ze čtvrtky kruh. Pak  jsem si vystřihli 

barevné proužky, jak se nám líbily. Pak jsme je přehnuli napůl a vystřihli do 

nich zobáček. Nalepili jsme je a střídali barvy. Nakonec jsme věnec ozdobili 

mašličkou a barevným lesklým lepidlem. Po uschnutí vypadá velice zajíma-

vě. Už jenom o první adventní neděli pověsit na dveře nebo do okna. 

                                               Nela Cvingráfová 5. třída 

Morašickou školku navštívil ilustrátor Adolf Dudek. Byl 
to ohromný zážitek setkat se s tímto umělcem. Měl pře-
dem připravený program. Potom se představil a snažil 
se nám vysvětlit, že každý, kdo umí nakreslit kruh, čtve-
rec, obdélník a trojúhelník, umí malovat. Poté si pozval 
někoho k tabuli a řekl mu, ať nakreslí kočku. To jsme se 
hodně nasmáli. Poté nám zahrál několik pohádek, kde 
jsme si mohli i zahrát. Hrál třeba o třech prasátkách. 
Potom nám dával hádanky. A nakonec  přišla autogra-
miáda. Mohli jste dostat autogram na čelo nebo na ru-
ku, a jak vidíte, já jsem zvolila raději papír a to je snad 
už vše. Tak příště  určitě tohoto umělce navštivte.  
     Ema Dvořáková, 6.třída 

Adolf Dudek v Morašicích 

Návštěva galerie 

S kroužkem malování z Dolního Újezdu jsme 11. listopadu jeli do Galerie U Rytířů v Litomyšli. Výstava se jmenova-

la Výtvarná Litomyšl 2019. Nejdříve jsme si prohlédli obrazy a pak jsme se pustili do aktivit. Dostali jsme desky, 

papír, tužku a vylosovali jsme si číslo. Já jsem měla 41. Každý obraz byl očíslovaný a my jsme si našli vylosované 

číslo, sedli jsme si před obraz a měli jsme napsat, co si o něm myslíme. Můj obraz se skládal z barevných stužek a 

byl pro mne velmi příjemný. Tak jsme si hráli s obrazy, s našimi postřehy. Bylo to prima. Viděla jsem i obraz, který 

nakreslila naše paní učitelka na malování v Dolním Újezdě Soňa Valentová. V galerii se mi moc líbilo. Vrátili jsme 

se až v půl šesté.       Nela Cvingráfová, 5.třída 

Vánoční koncert  

Ve čtvrtek  12.prosince 2019 se od 16 hodin konal vánoční koncert. Letos se konal ve škole na chodbě v prvním 

patře.  Vystupovali zde  hudebníci z Morašic, ale i z jiných poboček umělecké školy.  Žáci hráli na klavír  zvaný Ro-

land (nebudou tam přece  do 1. patra tahat klavír), pak tam hrály  klávesy, harmonika, kytara, flétna.... Na celé 

chodbě byly připraveny židle jako v divadle. V čele stál stromeček, na adventním věnci svítily dvě svíčky  a vše dopl-

ňovali andělé, které vyráběla 4.-5.třída. Všichni hráči se shromažďovali právě v páté třídě a čekali, až budou vyzváni 

ke hraní. Celý krásný koncert ukončili saxofonisté, kterých naráz hrálo osm. Alena Kuřová, 4.třída 

Kultura 
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Všichni známe Vánoce  takové, jaké dnes jsou. Jako svátky klidu a míru. Nebo alespoň by takové měly být. Ale 

v současnosti se jedná především o svátky shonu, nákupů a bahna. Dnes vám ukážu 5 zajímavých faktů, které jsou 

vám na nic, ale asi jste je nevěděli. 

1. Tradičními vánočními barvami jsou zelená, červená a zlatá. Zelená, zastoupená v podobě stromečku, jmelí nebo 

cesmíny, je symbolem života a znovuzrození. Červené bobule cesmíny představují 

Kristovu krev, červená jablka odkazují na Adama. A zlatá zastupuje světlo a hvězdy. 

2. V řadě domácností nechybí na vánočním stromečku kromě klasických ozdob i 

malé čokoládové figurky zabalené v alobalu. Právě k nim se váže další zajímavost, 

která souvisí přímo s naší zemí - čokoládové figurky jsou totiž českým 

“vynálezem” :) 

3. První vánoční stromeček byl podle dochovaných záznamů ozdoben v roce 1510 v 

lotyšské Rize. Odtud se tento zvyk dostal do německých zemí a dále pak i k nám. 

Dříve se také stromeček v domácnostech zavěšoval vzhůru nohama od stropu. 

4. Součástí vánoční tabule je smažený kapr s bramborovým salátem. Tento pokrm 

ale není až tak tradiční, jak se mnozí domnívají. Kapra zavedla až v 19. století díky 

své kuchařce Magdalena Dobromila Rettigová a bramborový salát se k nám dostal 

po druhé světové válce z Ruska. 

5. Santa Claus, který rozváží v USA dárky na sobím spřežení, byl inspirován holand-

ským Sinterklaasem, který souvisí s historickým biskupem, který rozdával dárky, 

svatým Mikulášem (Saint Nicholas).     Zdroj internet 

                                   Blahoslav Adam Lapáček, 

7.třída 

            Květiny ze školní zahrady -  
Na začátku zimy se tu také objevily hezké květiny a rostliny. 

Máme tu červený vřes, pak tu je dřišťál (to je ten keř z čer-

venými  bobulkami), jak vidíte, máme tu hezkou zelenou 

žabku, která odpočívá u zelené trávy na kamínkách (měla by 

se chystat na zimu). Najdeme zde i houby, třeba si z nich 

uděláme houbovou omáčku. I na začátku zimy to na naší 

zahradě vypadá krásně. 

    Foto i text Alena Kuřová, 4.třída 

 

Zajímavosti o Vánocích 

cesmína 

Čokoládové kolekce 

Zahrada 
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Neděle 10. listopadu začala jako jakákoliv jiná nedě-

le. Naši nám pouze oznámili, že pojedeme po obědě 

na výlet na Moravu. Já jsem se moc těšila, protože 

na výlety jezdím ráda. Po cestě povídá mamka tať-

kovi, že bychom se mohli zastavit na kafe u jejich 

známých. Dojeli jsme do Troubelic a zastavili před 

pěkným rodinným domkem. Přivítala nás velmi pří-

jemná paní a opravdu to vypadalo, že se s našimi 

dobře zná. Uvařila rodičům 

kafe a nabídla domácí makové 

rohlíčky. Po chvíli vešla do 

kuchyně jedna z jejich dcer a 

s ní malé černobílé strakaté 

štěňátko. S Anetkou jsme si 

s ním začaly hrát a zároveň 

přemlouvat mamku, že by-

chom také takové štěně chtě-

li. Mamka hned začala sypat 

z rukávu jeden argument za 

Ema:    Jednoho pátečního odpoledne jsem se stavila 

k Alče a ta mi nabídla těstoviny. Já jsem je nechtěla s 

paprikovou omáčkou, a tak mě napadlo, že si je dám 

s cukrem nebo grankem.     

 Alča: A tak jsme ho šly hledat.  

Nejprve jsem jí ukázala  veli-

kou sklenici, ve které jsem si 

myslela, že je cukr. Říkám: 

„Tak si je, Emo, posyp.“  

Ema: Dala jsem si do pusy prv-

ní sousto. „Brrrrr! To je straš-

né!“ 

Alča: Tak jsme šly hledat dál. Teď jsme to raději za-

čaly ochutnávat prstem.  Trefily jsme se do kypřícího 

prášku.  

Ema: Pálilo to, jako když si rozžehnete malý plamí-

nek na jazyku. 

Ajaj neboli jak jsme hledaly cukr 

 Alča: Další pokus byla strouhanka, o které jsem si mys-

lela, že je třtinový cukr (v té tmě, ve které jsem to hle-

dala, se to nedalo rozeznat) 

 Ema: Strouhanka celkem šla,  

bylo to jako rohlík.   

Alča: Pak jsem vytáhla malou 

skleničku a myslela jsem si, že je 

v tom cukr (vždy v tom býval). 

 Ema: „No, Aleno, ty ses vážně 

zbláznila, to je zase sůl!“  

Alča: Tak jsme šly hledat dál. 

Tentokrát to byl kokos.   

Ema: Kokos jsem ani neochutnávala, tam stačilo jenom 

čichnout. Nakonec jsme se rozhodly, že tam radši dá-

me granko, ale i tak to bylo pořád slané. Hlad je ale 

hlad.        

   Ema Dvořáková, 6.třída, Alena Kuřová, 4.třída 

druhým, proč štěně nemůžeme mít. My jí zase na 

oplátku přesvědčovaly, jak bychom se staraly, krmily, 

venčily, uklízely po něm…a pak to přišlo. Mamka najed-

nou povídá: „No, dobře. Tak je váš!“ Nevěřícně jsme  

koukali z jednoho na druhého, a když taťka přikývl, te-

prve jsem pochopila, že pro nás tenhle výlet 

s překvapením měli dávno naplánovaný. Nám se splnil 

veliký sen. Máme vlastní štěňátko.  Jmenuje se Shelby 

a je to kříženec Jack Russela. Po-

kud zrovna nespí, je ho všude 

plno, je s ním veliká zábava, ale i 

hodně práce. V tom rodiče nelha-

li, ale nevadí nám to. Myslím, že 

trocha zodpovědnosti za jiného 

tvorečka nám jenom prospěje.  

      Alexandra Rošková, 7.třída 

Tajný výlet s překvapením 

Zajímavé čtení 
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Ve čtvrtek 17.října 2019 přijel do 
školy odborník na roboty Petr Cou-
fal. Učil nás je programovat. Nejpr-
ve jsme měli sestavit z lega  kolo-
toč, a pak jsme ho různě  upravo-
vali. Naučili jsme se, jak kolotoč 
může blikat, pak jak mění barvy, 
jak mění rychlost a také jaké zvuky 
může vydávat. Moc mě to bavilo a 
určitě bych si to chtěla zopakovat.  
 Nela Cvingráfová, 5.třída 

V pátek 8. listopadu jsme se jely podívat za naší tetou 

Lenčou do porodnice. Narodila se jí dvojčata – holčička 

Lenča a kluk Pája. Cesta byla v pohodě, s mamkou jsme 

si povídaly. Když jsme dorazily do nemocnice, tak jsme 

hledaly tetin pokoj. Ptaly jsme se sestřičky, kde ji najde-

me. Našly. Dokonce jsem si mohla pochovat holčičku. 

Pája totiž spal. Můžu vám potvrdit, že mrňousci jsou 

velmi roztomilí. Cestou zpátky jsme jely do kopce a 

mamce přestalo jet 

auto. Dali jsme za 

auto trojúhelník, 

ale ten nedržel, 

pro- tože 

fou- kal 

sil- ný vítr. 

Za- volali 

jsme 1224 a do 

půl hodi- ny přijel 

odtah. Naložili na-

še auto a odvezli nás domů. Tento den jsem měla dva 

obrovské zážitky.  

    Nela Cvingráfová,  5.třída 

Moje první cesta domů 
Ve čtvrtek 17.října 2019 jsem poprvé šla sama domů. 
Bylo pět hodin odpoledne a ve škole už skoro nikdo ne-
byl, kromě naší paní učitelky na tancování. Oblékla jsem 
se a odcházela domů. Šlo se dobře. Mamka se divila, že 
jsem tak rychlá a s tátou na mě byli pyšní. Měla jsem ze 
sebe dobrý pocit a byla jsem šťastná, že jsem sama zase 
něco zvládla. 

 Nela Cvingráfová, 5.třída 

Školní klub 
Dříve ve školním klubu bydlel pan ředitel. Později zde vznikl 

klub, ten je určen pro starší děti. S klubem chodíme na obě-

dy, na hřiště, někdy výjimečně i do obchodu. Klub se skládá 

ze čtyř místností. V jedné je stůl paní učitelky a plno počíta-

čů, pak je tu kuchyňka, v místnosti se stoly se staví z lega, 

kreslí a hrají různé hry.  V místnosti s kobercem je to super, 

protože si můžeme postavit bunkr, jsou tam deky a polštáře 

a poličky s hrami. K nejzábavnějším činnostem patří kerami-

ka, vaření, rada Třesku. Keramiku mám ráda, protože když 

něco vyrobím, můžu s dárkem udělat někomu radost. Ráda 

také chodím ven. Jinak také v klubu máme spoustu her. Tře-

ba kufr, ten je super, pak také ligreto, pikturéku… Prostě 

máte se na co těšit.   Alena Kuřová, 4. třída 

Roboti ve škole 

Co se dá zažít... 

Ze školy 
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DRBY 

Drby 

Dodržujete doma také nějaké vánoční 

zvyky? My doma ano.  Třeba o Štědrém 

dnu roznášíme betlémské světlo. V Mo-

rašicích ho roznášíme už třetím rokem. 

Je to   novodobý  vánoční zvyk, ale je 

hezký. Dál se na Štědrý den jako většina 

z vás se díváme na vánoční filmy. Kou-

káme třeba na Mrazíka, Popelku, Andě-

la páně, Pana Tau... O štědrovečerní 

večeři dodržujeme  zvyk, že nikdo ne-

smí vstát po celou dobu od stolu. To je 

samozřejmě velmi těžké. Pečeme cuk-

roví, máme jmelí…. Jak jste na tom vy s 

vánočními zvyky a tradicemi?   

   Ema Dvořáková, 6.třída 

Silná paní učitelka  X byla v třídě Y tak dlouho, než na ni sko-

ro spadla tabule. Nebýt pohotových žáků, kteří přiskočili a 

pomohli, bylo by po paní učitelce. Paní učitelko, je třeba 

posilovat nebo se o práci podělit! 

Pozor! Tito žáci  nedočkavě vyhlížejí nový 

rok 2020. Vypadá to, že bude dobře vype-

čený! 

V těchto dnech zachvátila  třídu X šílená 

choroba. Žáci jsou nevrlí, někteří ani ne-

přijdou do školy. No hrůza. Tak pozor na 

rýmičku! Je zákeřná!  

V třídách X,Y,Z,A poličky ve skříních nemají rádi „vodorovno“. Ně-

jakým záhadným způsobem začaly milovat šikminky. Jenže chudá-

ci žáci, jak mají v takovýchto policích držet věci! Nebo že by  pro-

blém byl někde jinde? 

 

Jak málo stačí k dětské 

radosti! 

Bílý prášek, který 

se dává do cukroví, 

lehce napoví, kdo 

má delší jazyk. 

Vánoční zvyky 

Jablečným štrúdlem   na Vánoce trénují  třeťáci. Nezapomínají ani na cukroví. 
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Jednou větou 

1. a 3. třída se jela vzdělávat do knihovny v Litomyšli. Školní družina má nový dopravní koberec. 

5.prosince ovládl školu pan Mikuláš se svými pomocní-

ky, čerty a anděly. 

Letošní vánoční besídka v mateřské škole proběhla  

venku na  zahradě. 

Sláva, deváťáci mají svoje třídní mikiny. 

Starší chlapci se zúčastnili ve Vysokém Mýtě technohrá-

tek, kdy si mohli vyzkoušet spoustu zajímavých věcí. 

Chodbu zdobí krásní andělé 



21.listopadu 2019  se konala florbalová soutěž pro 8.-9.třídu. Florbalisté bojovali jako lvi. Po celkovém součtu bodů vyšlo 

krásné 3.místo.  Blahopřejeme! 

Pro kategorii 6.-7.třídy se turnaj uskutečnil v úterý 26.listopadu 2019. Celkem se zúčastnilo sedm týmů. Naši florbalisté se 

umístili na 5.místě. Velmi se snažili, ale některé týmy byly silnější. Tak třeba příště! 

Časopis pro žáky i nežáky ve škole v Morašicích.   
 
2. číslo XXVII. ročníku /celkově 166. číslo/ vyšlo 13. prosince 2019 nákladem 40 kusů.   
Titulní stránku připravili A.D.Lapáčková, 2.třída, J.T.Lapáček, 9.třída. 
Redakční radu řídí Stanislava Coufalová. Chyby likviduje paní učitelka Renzová.   
Neoznačené příspěvky připravila redakční rada.   Cena: 15,- Kč. 
Příspěvky, nápady, připomínky a možná i dary adresujte redakci Třesku -  
Základní škola Morašice u Litomyšle, 569 51. 
e-mailová adresa - tresk.noviny@seznam.cz, internetové stránky školy - http://
www.skolamorasice.cz/ telefon 461612774, mobil ZŠ 731769430 
 
 Časopis slouží pro účely školy a vzdělávání žáků, vydává školní klub. 
 

Dějepisná olympiáda 

Začalo období olympiád. Mezi první 

patřila dějepisná olympiáda. Školní kolo 

proběhlo 20.listopadu 2019. 

1.místo   TJ.Lapáček 

2.místo  K.Sádecký 

3.místo  J.Kutová 

Okresní kolo 6.ledna 2019 ve Svitavách. 

Florbalové soutěže starší 

mladší 

Zimní výtvarná dílka z rukou  

Olympiáda z českého 

jazyka 

Školní kolo proběhlo 21.listopadu 

2019. 

1.místo   K.Jánová 

2.místo  J.Kutová 

3.místo  A.Bauerová 

Okresní kolo proběhne 

23.ledna 2019    

ve Svitavách 


