
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 



 
                    Šnečku, šnečku, vystrč růžky ..... dokud držím v ruce nůžky. 

 

 Sedí myška v rohu, 

 v pastičce má nohu. 

 Sedí tiše, občas pípne, 

 nesměje se, brzo chcípne. 

 

                      Seděla sojka na jedli,                                                         

                      tvářila se tiše, 

                      včera jsme ji dojedli, 

                      teď nám sedí v břiše. 

 

                                           Lezla moucha po stěně, 

                                           pavouk na ni číhá, 

                                           ulovil ji zkušeně 

                                           a teď se mu říhá. 

 

                                                         Sněd jsem deset vajec,  

                                                         zapil vodou Rájec. 

                                                         Teď tu kazím vzduch, 

                                                         bože, to je puch. 

  

                                                                         Vyplivl jsem na zeď hlen, 

                                                                         samou krásou okouzlen. 

                                                                         Ach, ta zeleň, ach, ta žluť, 

                                                                         dostal jsem hned na něj chuť. 

                                                                         A že byl tak zelený, 

                                                                         slízl jsem ho ze stěny. 

 

                                                            Vezou pána v sanitce, 

                                                            život visí na nitce. 

                                                            Sanitka se převrhla 

                                                            a nitka se přetrhla. 

 

                                                Běhal tygr za tygřicí, 

                                                sliboval jí lásku vřící, 

                                                teď z toho má těžkou hlavu, 

                                                tygřice je v jiném stavu. 

 

                                                                           Jedna malá slepička, 

                                                                           má jen 4 vajíčka. 

                                                                           Vyvedu vás z omylu, 

                                                                           brzy skončí na grilu. 

 

                                                                                                  Na silnici dítě stálo, 

                                                                                                  z plna hrdla brečelo, 

                                                                                                  před chvílí tu jelo auto 

                                                                                                  a maminku přejelo. 

 

                                                                                                                           Běží liška k táboru, 

                                                                                                                           nedoběhla závoru. 

                                                                                                                          Jede rychlík z Opavy, 

                                                                                                                           liška běží bez hlavy. 

 
 
 



 
 
 
Proč si blondýnky nikdy nepomáhají do bot lžící? Pak by se s ní štítily jíst.           
 
Jak poznáte přebarvenou blondýnku? Vlasy jí ještě smrdí Balakrylem. 
 
Proč blondýnka vysadila dveře od koupelny? Aby ji nemohli šmírovat klíčovou dírkou! 
 
"Tak už vím, kdo mi ukradl auto." - "Tak proč si pro něj nedojdeš?" -"Dojdu, jen čekám, než zloděj 
udělá generálku motoru, dá nové pneumatiky a přestříká karosérii!" 
 
"Tak jsem slyšel, že ta tvá nová známost je hrozně ošklivá?" -"Jestli je ošklivá, to nevím, ale 
když ji vidí myš, vyskočí na židli a ječí!" 
 
Fotbalový zápas. Domácí prohrávají 0:14. Komentátor uklidňuje publikum slovy: "Ale naši neztrácejí 
naději, stále je šance na obrácení stavu - vždyť běží teprve pátá minuta zápasu!" 
 
Dva dřevorubci se vydají porazit největší smrk v lese, vezmou si jen největší pilu břichatku. 
Řežou půl hodiny, nevidí přes silný strom na sebe, když tu jeden volá:"Nezdá se ti, že ta pila 
jde nějak těžko?" - "Nevím, já kouřím!"  
 
Stařenka nastoupí do autobusu: "Jeden lístek, prosím.""A kam ho chcete, babi?" -"přece sem, do 
ruky.""A kam jedete?" - "Na svatbu.""A kde bude ta svatba?"- "Když bude hezky, tak venku, když 
škaredě, tak uvnitř." 
 
Před porodnicí zakvílejí brzdy, z auta vyběhne udýchaný muž, otevře zadní dveře u auta a 
zoufale vykřikne:"Proboha, a manželku jsem zapomněl doma!" 
 
Pochvaluje ženichovi nevěstu oddávající úředník: "Vybral jste si dobře, paní je velice oblíbená. Už je 
tu počtvrté!" 
 
Jestli se plaváním hubne, tak co dělají potom velryby špatně?? 
 
Jeden zoolog, odborník na velryby, měl takhle přednášku na univerzitě a vyprávěl studentům některé 
zajímavosti, které zjistil při svém bádání: "Představte si, například některé velryby spolu komunikují až 
na vzdálenost 300 kilometrů!" Jeden rýpavý student se zeptal: "A prosím vás, co by taková velryba 
říkala druhé, která je 300 km daleko?" - "Nejsme si zatím přesně jisti, ale je to něco jako: ''Héééj! 
Slyšíš mě ještě???''" 
 
Já se o státní dluh nestarám. Je už přeci dost velký na to, aby se o sebe uměl postarat sám. 
 
"Sousedé si stěžují, že roznášíš drby po celé vesnici!" - "A co s nimi mám dělat?" 
 
"Doktoři říkají, že kdo pije, nedožije se stáří!" - "To není pravda, já znám mnohem víc starých 
ožralů než starých doktorů!" 
 
 "Věštkyně mi předpověděla, že se ožením s mladou, krásnou a chytrou dívkou." -"A co ti na tom 
vadí?" - "Že neřekla, co mám udělat s tou starou!" 
 
Jsou tři blondýnky na ostrově, tvrdnou tam už několik týdnů, když se jim zjeví duch, že každé 
splní nějaké přání. Ta první si tedy přeje být chytřejší, aby se odsud dostala. Duch jí promění v 
brunetu, ta skočí do vody a doplave na pevninu. Druhá si přeje být chytřejší než ta první. Duch 
jí promění v černovlásku, ta si postaví vor a přepluje na břeh. Třetí si přeje být ještě chytřejší 
než ta druhá. Duch z ní tedy udělá chlapa a ten odejde po mostě. 
 
Jak změníte blondýnce mozek na hrášek? Natřete ho na zeleno! 
 
Ptá se šéf nově nastupující blondýnky: "Kolik máte IQ?" - "Myslíte přes boky, nebo přes prsa? 

 



  

 
Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a letnicemi 

patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. 

Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava 

tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336.
 
Všeobecně se Vánoce v církvi slaví 

od 7. století. 

V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer samotné 

slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. K Vánocům se 

pojí nejrůznější tradice. Některé tradice pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou 

slunovratu, který na tyto dny též připadá. V současné době se však původní, náboženský význam 

Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků. 

OSLAVA VÁNOC VE SVĚTĚ 

Vánoce se slaví na mnoha místech po celém světě a to i tam, kde křesťanství nemá silnou tradici či 

stoupence; slaví se zvláště v Evropě, Americe, Austrálii, Africe a částečně i Asii. Samotná oslava 

Vánoc se však značně liší s ohledem na historické tradice či víru obyvatel. 

 PROSINEC 

Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní.        

Prosinec začíná stejným dnem v týdnu jako září. 21. prosince nebo 22. prosince je zimní slunovrat. 

Slunce stojí nad obratníkem Kozoroha. V tento den je na severní polokouli nejkratší den v roce. Noc je 

nejdelší.                                                                                                                                                     

V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem (proto se jmenuje v jiných jazycích december, 

podle decem = deset). V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce.                                                          

V církevním kalendáři podle toho, na který den připadá Štědrý den, začíná poslední nedělí v listopadu 

nebo první nedělí v prosinci advent.                                                                                                     

Pokud je 29., 30. nebo 31. prosince pondělí, budou připočítány tyto dny k prvnímu týdnu příštího 

roku. V takovém případě končí poslední týden v roce společně s poslední nedělí v prosinci. Takový 

rok má vždy 52 kalendářních týdnů.                                                                                                       

Název pochází od slova „prosiněti“ (problesknout), což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen 

občas prosvitne (probleskne) mezi mraky. Název měsíce může být též odvozen od slova siný 

(modravý, šedivý), či od slova prase, jelikož tento měsíc je obvyklým časem zabijaček. 

24. prosinec v minulosti 

1144 – Vítězstvím Turků skončilo téměř měsíční obléhání Edessy, které v důsledku vyvolalo druhou 

křížovou výpravu. 

1524 – Zemřel Vasco da Gama (na obrázku), portugalský mořeplavec (* mezi 1460 a 1469). 

1917 – Všechny podniky v Sovětském svazu byly zestátněny.  
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NOVÉ SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 

 
Ve čtvrtek 10. 11. byla úspěšně zvolena do rady školy paní Ilona Kohoutová z Hlušic, matka žákyně ze 7. třídy. 
Děkujeme rodičům žáků za spolupráci. Následující tříleté období bude školská rada pracovat v tomto složení: 
                           paní Ilona Kohoutová, Hlušice - zástupce z řad rodičů 
                           paní Mgr. Monika Jáglová, Žlunice - zástupce za pedagogy 
                           pan Ing. Karel Průcha, Hlušice - zástupce za obec Hlušice 
Předsedkyní školské rady byla na 1. zasedání rady svolané ředitelkou školy dne 1. 12. 2011 zvolena paní Ilona 
Kohoutová. 

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 
Dne 24. listopadu 2011 proběhl na naší škole Den otevřených dveří, letos se dvěma novinkami. Letos jsme totiž 
pro rodiče a přátele školy připravili program vystoupení žáků naší školy. Nejprve se představili žáci a žákyně, kteří 
tvoří nově založený pěvecký sbor Skřivánek. Návštěvníkům školy zazpívali pět písní převážně s vánoční 
tematikou. Následovalo vystoupení taneční skupiny Jasmína, která předvedla tři orientální choreografie na písně 
současných arabských interpretů. Současně probíhaly v počítačové učebně prezentace žáků 8. třídy, v dílně 
pracovaly členky keramického kroužku na hrnčířském kruhu a ve všech třídách byly připraveny výstavky prací 
dětí. Po prohlídce školy zavítali návštěvníci do místní školní jídelny, kde bylo pro ně připraveno malé pohoštění ve 
formě chlebíčků, perníčků, kávy či čaje, což byla naše druhá letošní novinka. 
Součástí Dne otevřených dveří bylo i Výtvarné předvánoční odpoledne ve školní družině, na kterém se sešli 
rodiče se svými dětmi, aby si vyrobili vánoční dekorace. Za vedení vychovatelek naší družiny vyrobili nádherná 
vánoční přání, papírové anděly a překrásné betlémy z oříšků. Jako každoročně byla velká účast, takže vše bylo 
prodchnuto tvůrčí atmosférou a očekáváním Vánoc. 
 

ÚSPĚŠNÝ START V PŘÍRODOVĚDNÉM KLOKANOVI 
 
Letos jsme se poprvé zúčastnili krajského kola soutěže "Přírodovědný Klokan 2011". Kategorie Kadet byla určena 
8. a 9. ročníku základních škol a obsahovala otázky z přírodopisu, fyziky, zeměpisu a matematiky. Zadání nebylo 
vůbec jednoduché a žáci si s ním lámali hlavy celou hodinu. Naše nejlepší umístění za okres Hradec Králové: 
Martina Piroutková 26. místo, Aneta Čermáková 29. místo a Jakub Rohlíček 37. místo ze 438 soutěžících. 
 

BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JEZKYNĚ 
 
V úterý 25. 10. 2011 se žáci 5., 8. a 9. ročníku vydali vlakem na exkurzi do Bozkovských dolomitových jeskyní. Ve 
všech zúčastněných zanechala procházka labyrintem chodeb zkrášlených krápníky, na jehož konci nás okouzlil 
Jezerní dóm, veliký dojem. A i když se exkurze zúčastnily i děti, které již na prohlídce jeskyní byly, nikdo nelitoval 
této další návštěvy podzemí.  

 
STONOŽKA PRO 9. ROČNÍK 

 
Počátkem listopadu proběhlo celostátní testování devátých tříd. Testy zajišťovala společnost Scio. Žáci 
vypracovali online testy z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a obecně studijních předpokladů. 
 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 
 
Naše základní škola se již podruhé zapojila do projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách, který pořádá 
společnost Člověk v tísni. Cílem projektu je seznámit děti s obdobím komunistického Československa, s dobou 
50. let 20. století se všemi jejími excesy, jako byly politické procesy, znárodňování či kolektivizace zemědělství. 
Důležitý je také pohled na život obyčejných lidí v té době. Proto jsme ve čtvrtek 3.listopadu uspořádali besedu s 
panem Zdeňkem Kovaříkem, místopředsedou Konfederace politických vězňů ČR, který byl v padesátých letech 
odsouzen s dalšími členy skautského oddílu k deseti letům vězení v Jáchymovských dolech. Nejprve proběhla 
videoprojekce dvou krátkých dokumentárních filmů z cyklu Příběhy bezpráví – za železnou oponou a poté 
následovala vlastní beseda. Pan Kovařík dětem vyprávěl o svém osudu, o situaci ve vězení a o poměrech v 
jáchymovských dolech i o tom, jak se žilo jeho rodině v době, kdy byl internován. Děti jeho příběh zaujal a měly 
řadu dotazů. Celá beseda se vydařila a jistě přinesla dětem celou řadu nových informací k pochopení daného 
období.  

 
PROJEKT VODA-ZDARMA 
 
Projekt voda-zdarma.cz do škol je zpracován na podporu výchovy ke zdravému životnímu stylu. Do naší školy byl 
umístěn výdejník vody „Pitítko“, který je připojen na vodovodní řád. Žáci tak mají možnost pohodlné konzumace 
kvalitní pitné vody, čímž je zajištěn celodenní pitný režim nejpřirozenějším způsobem. Vzhledem k projevenému 



zájmu bude "Pitítko" nainstalováno i v mateřské škole. Projekt je realizován ve spolupráci s firmou HK Plus 
Hradec Králové a partnerem je firma Veolia. 
 

BRAMBOROVÝ DEN 
 
Brambory, erteple, zemáky patří neodmyslitelně k podzimu, a tak jsme se v naší školní družině rozhodli zpestřit 
dětem program BRAMBOROVÝM ODPOLEDNEM. Celý týden měly děti možnost nosit do družiny roztodivné 
tvary brambor na soutěž „MISS BRAMBORA“. Malé brambory nám posloužily k hrám -  najdi schovanou 
bramboru po třídě, bramborový mazec – soutěžící skákali s bramborou mezi koleny. Vytvořili jsme ježečky z 
brambor, oblíbená bramborová tiskátka a nemohli jsme samozřejmě vynechat vaření. V družině zavoněla 
bramboračka a pečené brambory v troubě. Při hodování jsme si s dětmi vyměňovali recepty z brambor a 
vymýšleli o nich krátké příběhy a děti byly překvapeny, co se všechno dá dělat jen s obyčejnou bramborou. 

 
DRUŽINA NA KOLECH 
 
Jezdit na kole umí každý školák, ale s bezpečností, vybavením kola, přilbou je to všelijaké. 14. září 2011 proběhl 
v naší školní družině v Hlušicích CYKLISTICKÝ DEN. Pro děti jsme připravili spoustu soutěží na cvičném hřišti. 
Nejprve jsme si prohlédli výbavu kol cyklistů. Následovaly soutěže bez kol např. rychle si navléct bezpečnostní 
vestu, přilbu a cyklistické rukavice, doběhnout k metě a zpět. Jako druhé byly soutěže družstev – posbírat za jízdy 
co nejvíc barevných fáborků, naplnit co nejrychleji lahev vodou, štafeta kol aj. Na závěr soutěžili jednotlivci v jízdě 
zručnosti na čas. Některé děti nás přesvědčily, že už na silnici patří, jiné toho musí dost zlepšit a napravit, ale 
cyklistické odpoledne se vydařilo a splnilo náš cíl – pomoct dětem bezpečně se orientovat v provozu. 

 
SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA KOŠÍKŮ 
 
Od 10. října do 20. října 2011 proběhla ve školní družině soutěžní výstava PODZIMNÍ KOŠÍK. Sešlo se nám 
celkem 10 aranžmá od dětí z 1. stupně. Všechna byla originální a nápaditá a byly v nich využity různé přírodní i 
umělé materiály. Zajímavý celek pak tvořily s nádobami, ve kterých byly naaranžované – misky, košíčky, ošatky i 
keramický ježek, který se nakonec stal vítěznou prací. Všem tvořivým a šikovným dětem a rodičům děkujeme. 
 

KONCERT NEZMARŮ 
 
V úterý dne 11. října navštívili žáci 1. stupně naší školy divadlo v Novém Bydžově. Zhlédli zde výchovný koncert 
folkové skupiny Nezmaři, kteří už několik let patří mezi ty nejlepší v tomto žánru. Tento koncert seznámil děti 
nenásilným způsobem, a především názornými ukázkami, s tím, kde se u nás vlastně tyto písničky vzaly a jak 
vznikaly písně lidové i ty současné. Děti se v tomto pořadu aktivně zapojily a měly možnost si se skupinou 
zazpívat na jednom podiu. Písničky, při kterých je folková skupina doprovázela, si děti zazpívaly na profesionální 
zvukovou aparaturu a v minisoutěži mohly předvést, co v nich je. Děti si z koncertu odvezly nevšední zážitky a 
chuť zazpívat si lidové i další písně 

 
EXKURZE DO HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA 
 
Ve středu 5. 10. 2011 navštívili žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Druháci a 
třeťáci se zúčastnili programu s názvem Poprvé na hvězdárně, pro čtvrťáky a páťáky byl připraven výukový 
program s názvem Sluneční soustavou. Obě skupiny byly se svými programy nadmíru spokojeni, dětem se 
exkurze velmi líbila a přinesla jim spousty nových poznatků.  
 

EXKURZE DO HVĚZDÁRNY 
 
Ve čtvrtek 13. října navštívili žáci druhého stupně naší školy hradeckou hvězdárnu. Zhlédli zde naučný film o naší 
galaxii, prohlédli si planetárium, dívali se dalekohledem na Slunce a vyzkoušeli tzv. Focoultovo kyvadlo. Na závěr 
exkurze si prošli planetární stezku, kterou vybudovali pracovníci hvězdárny. Nabyté vědomosti žáci jistě uplatní 
při hodinách zeměpisu, přírodopisu či fyziky.  

 
EXKURZE DO MUZEA A KNIHOVNY 

 
V úterý 4. října 2011 navštívili žáci šesté třídy spolu se svojí třídní učitelkou Městskou knihovnu v Novém 
Bydžově. Zde absolvovali program  Jak se rodí knížka, který pracovnice knihovny připravily u příležitosti 
Mezinárodního týdne knihoven. Žáci se podrobně seznámili se vznikem knih od autorského nápadu, přes psaní 
knihy, korektury v nakladatelství, až po tisk a prodej knihy v knihkupectvích. Své znalosti upotřebili ve skupinové 
práci, kdy řešili připravené úkoly, za jejichž splnění si vysloužili pěknou záložku. Poté se přemístili do Městského 
muzea v Novém Bydžově. Pod vedením pana Prokopa si zde prohlédli především expozici věnovanou období 
pravěku a tím si doplnili učivo o dějinách tohoto období, které právě probírají v hodinách dějepisu. Samozřejmě 
svou pozornost věnovali i dalším vystaveným exponátům, a tak po příjemně strávené hodině zamířili domů.  
 
 



 
 

VÁNOČKA 

    Recept na vánočku je velmi jednoduchý. Vánočka patří v mnoha domácnostech tradičně na vánoční stůl. 

 

 Ingredience: 
 

250 g hladké mouky                   Poznámka: jedná se o menší vánočku, pokud chcete větší,                               

250 g hrubé mouky                                     zdvojnásobte množství všech surovin. 

150 g másla nebo Hery 

100 g cukru                                    Postup: 

vanilinový cukr                                   Ze 100 ml mléka, lžičky cukru a droždí si připravíme kvásek.  

špetka soli                                            Mouku prosejeme přes síto, přidáme k ní měkké máslo    

půl kostky droždí                                 pokrájené na kousky, cukr, sůl a nastrouhanou citrónovou kůru.  

250 ml mléka                                       K tomu přidáme vykynutý kvásek, žloutky a postupně při  

4 žloutky                                              zpracovávání těsta přidáváme mléko. Těsto necháme v teple  

hrst rozinek namočených v rumu        půl hodiny kynout. 

mandle                                                 Mezitím si hrozinky namočíme do rumu a mandle nakrájíme. 

vejce na potření                                   Po půl hodině přidáme do těsta, které znovu zpracujeme,    

citrónová kůra                                      hrozinky a mandle a necháme ho opět půl hodiny kynout.    

                                                             Vykynuté těsto rozdělíme na osm dílů nebo šest stejných                                                        

                                                   dílů, ze kterých upleteme vánočku, kterou dáme na plech  

                                                             vyložený pečícím papírem. Vánočku můžeme přichytit špejlemi. 

                                                             Vánočku potřeme vajíčkem a posypeme mandlemi a  

                                                             hrozinkami.  

                                                             Pečeme při teplotě 180 - 200°C asi hodinu. Během pečení  

                                                             potřeme vánočku ještě jednou vajíčkem. 

                                                            Tento recept na vánočku je velice jednoduchý. 

 

 

 

 

 

 

VANILKOVÉ ROHLÍČKY 
     Vanilkové rohlíčky jsou klasickým receptem, bez kterého si Vánoce už ani nedokážeme představit. 

 

Ingredience: 

 
              180 g hladké mouky                                              Postup: 

            60 g mletých vlašských ořechů nebo mandlí       Máslo necháme dvě hodiny při pokojové  

            špetka skořice (není nutné)                                   teplotě, pak jej nakrájíme na malé kousky,  

            60 g cukru moučky                                               promícháme s cukrem a žloutkem, k tomu 

            140 g másla nebo Hery                                         přidáme mleté ořechy, půl balíčku  

            1 žloutek                                                               vanilkového cukru, skořici a mouku.  

            100 g cukru moučky na obalení                           Vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do 

            2 vanilkové cukry                                                 potravinářské fólie a dáme odpočinout na dvě 

                                                                                          hodiny do lednice. Z těsta tvarujeme rohlíčky, které 

pokládáme na vymaštěný plech. Pečeme v troubě ohřáté 

na 180 C do růžova. Ještě teplé rohlíčky obalujeme v 

cukru smíchaném s vanilkovým cukrem. Tento recept na 

vanilkové rohlíčky je jednoduchý. Nechte vanilkové 

rohlíčky vychladnout a uležet ve studené místnosti 

nejméně dva týdny.                                                                    

 
 
 
 



                                                            Na leden 2012 
Nákaza 
 

Hvězdně obsazený thriller. Panika se šíří. Film sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného 

viru, který nemocné zabíjí během několika dnů. S rychlým šířením epidemie se lékaři po celém světě 

snaží najít lék… 

Středa 11.ledna 2012 od 19.00 

Vstupné: 65 Kč    Délka: 106 minut   V původním znění s titulky 

Mládeži do 12 let nevhodné. 

 

Mistrovský plán 
 

Kriminální akční komedie. Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež. Nejsou to žádní Dannyho parťáci, ale 

obyčejní zaměstnanci luxusního hotelu. Přesto dali dohromady plán loupeže, který by pro svou 

genialitu mohl vstoupit do učebnic zločinu. 

Úterý 17.ledna 2012 od 19.00 

Vstupné: 70 Kč    Délka: 104 minut   V původním znění s titulky 

Mládeži do 12 let nevhodné. 
 

Poupata 
 

Tak trochu jiný vánoční příběh. Nový český film vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na 

malém městě. Každá z postav žije svým ideálem… 

Středa 18.ledna 2012 od 19.00 

Vstupné: 70 Kč    Délka: 90 minut    V českém znění 

Mládeži do 12 let nevhodné. 
 

Rodina je základ státu 
 

Road movie. Nový film Roberta Sedláčka. Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. 

Libor (Igor Chmela), bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu ve 

významném finančním ústavu… 

Úterý 24.ledna 2012 od 19.00 

Vstupné: 65 Kč    Délka: 106 minut    V českém znění 

Mládeži do 12 let nevhodné. 
 

Velká vánoční jízda 
 

Animovaná rodinná komedie, která konečně nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému 

dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí na ní je 

existence… 

Středa 25.ledna 2012 od 17.00 

Vstupné: 70 Kč    Délka: 98 minut    V českém znění 

Mládeži přístupno. 
 

Moje krásná učitelka 
 

Romantická komedie s Tomem Hanksem a Julií Roberts. Oscarový Tom Hanks hraje chlapíka 

středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Do té doby pracuje jako úspěšný šéf 

v hypermarketu… 

Úterý 31.ledna 2012 od 19.00 

Vstupné: 70 Kč    Délka: 98 minut   V původním znění s titulky 

Mládeži do 12 let nevhodné. 



 

     Chipmunkové jsou zpět a i o letošních Vánocích to pořádně rozpiští!!! 

Když v roce 2007 vstoupil do kin formou celovečerního filmu fenomén mnoha generací Alvin a 

Chipmunkové a ze zpívajících Chipmunků Alvina, Simona a Teodora se stala filmová senzace, byla 

otázka dalšího pokračování zodpovězená dříve, než jste stihli říct “Alvinnnnneee!!!”. Druhý díl dorazil 

do kin o dva roky později a zpívajícímu triu přibyly nové kamarádky - Chipettky. A vzhledem k tomu, 

že s prvním i druhým dílem se Chipmunkům a jejich tvůrcům podařilo vzít Hollywood i zbytek světa 

útokem (jen v České republice oba filmy vidělo přes 232 tisíc diváků), neváhali tvůrci ani na vteřinu a 

vrhli se do natáčení ještě zábavnějšího a dobrodružnějšího pokračování. 

Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním 

během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku, který se stal dočasně jejich 

hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním 

pasažérům. Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého, jak 

se zdá, není úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opuštěný, jak to na první pohled vypadalo. 

Alvin a jeho přátelé potkávají nového kamaráda, se kterým se vydávají na dobrodružné putování po 

ostrově, na jehož konci je čeká velké překvapení. 

Informace o filmu 

                       REŽIE:                                      

                      Mike Mitchell 

                   PREMIÉRA: 

                         22.12.2011 

                     KAMERA: 

                Thomas E. Ackerman 

                  PŘÍSTUPNO: 

                                                                    pro všechny 

                                                           HUDBA: 

                                                              Mark Mothersbaugh                       

                    STOPÁŽ: 

                            87 min. 

                    SCÉNÁŘ: 

           Jonathan Aibel, Glenn Berger 

TITULKY/DABING: 

 Dabing 

                        

        ŽÁNR:  

                                                                   komedie                                                                                                                                   

                                                                      

                                                                     HRAJÍ: 

Alyssa Milano, Andy Buckley, v českém znění: Zbyšek Pantůček, Martin Stránský, Jan Maxián, 

Tomáš Juřička, Ivo Hrbáč, Zuzana Norrisová, Vanda Károlyi-Konečná, Zuzana Ďurdinová, Kateřina 

Lojdová 

 

 

 

          

 

 
 
 



 
 
                                                           

 
Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl za pár peněz sprovodit ze světa všemi milovaného 

zlobřího hrdinu Shreka. Přesto se z Kocoura v botách časem stala s přehledem nejpopulárnější postava 

téhle ságy. A když se jeho sláva „dotkla hvězd”, dostal za odměnu vlastní filmový příběh. Ve filmu 

zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází zelenému zlobrovi. Je to psanec a zločinec, 

na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a 

krást? Všechno určitě musí být úplně jinak, což se taky vzápětí potvrdí, když se kocour v honbě za 

třemi kouzelnými fazolkami ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, nejlepšímu kamarádovi z dětství, 

který ho jednoho nepěkného dne podrazil tak, že se z kocoura stala štvaná zvěř. A z Valdy Cvaldy 

nepřítel. Navzdory intuici se společně s ním a mazanou kočičí zlodějkou Čiči tlapičkou vydává vstříc 

dobrodružství, během něhož se utká s nebezpečnými zločinci jménem Jack a Jill, navštíví vzdušné 

zámky, zachrání rodné město a možná i očistí své jméno. Pokud ho ovšem Valda Cvalda znovu 

nepodrazí. 
                      

 

Informace o filmu 
 

                                  Produkce: USA 2011                          

                       Délka: 90 min 

                                                    Žánr: Animovaný/ Dobrodružný 

                                                      Komedie/ Fantasy 

                              Režie: Chris Miller 

                                Jazyk: český dabing 

                          Přístupnost: MP 

                                               Obsazení: Antonio Banderas, 

                                                        Salma Hayek, 

                                                                 Zach Galifianakiss, 

                                                                  Billy Bob Thornton, 

                                                                 Guillermo del Toro, 

                                                         Tom McGrath, 

                                                    Chris Miller 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Nad královským hradem krouží stín velikého draka, princezna Karolína si s pláčem zkouší černé 

smuteční šaty a na nádvoří hoduje pár pozvaných princů. Při dobrém jídle probírají, co by se mělo 

podniknout. První princ navrhuje nabídnout drakovi místo princezny pár set poddaných, druhý zase 

soudí, že v království zanedbali prevenci a že by se to drakovi mělo rozmluvit a ten třetí, ten jenom 

neustále vyžaduje, aby všichni obdivovali píseň, kterou právě složil. Ale nastavit svůj život a postavit 

se tříhlavému drakovi, to se žádnému z nich nechce. Jediný člověk z celého království se odváží přijít 

k dračí sluji, kde čeká připoutaná Karolína, a pustit se do předem ztraceného boje. Je to mladý loutkář 

Vítek, který už dlouho, tajně - a naprosto beznadějně – princeznu miluje. Když je nejhůř, dostane se 

mu nečekané pomoci od kouzelnice se záhadným jménem Micimutr. Ta záchranu princezny ovšem 

podmíní velice přísným a nepřekročitelným požadavkem. Pokud jej Vítek nesplní, pokud poruší svůj 

slib mlčení, bude jeho milovaná princezna Karolína okamžitě vydána drakovi – protože, jak říká 

Micimutr, dobré skutky se přece nedělají s vyhlídkou na odměnu. 
 
 

Informace o filmu 
Produkce: Česko 2011 

Délka: 90 min 

Žánr: Pohádka 

Režie: Vít Karas 

Hudba: Ondřej Brousek 

Hrají: Martin Dejdar, Ondřej Novák, Jaroslava Kretschmerová, Vojtěch Dyk, Libuše Šafránková, Jiří 

Bartoška, Marika Šoposká 
 

 

Na tuto českou pohádku se můžete těšit 24.prosince v 19:00 na 

ČT1…!!!  

 

         
 
 

  
 

 



                                               

                                                Můžete si ho vybarvit… 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

POMOZTE NÁM!!!  
 

Prosíme žáky všech tříd, aby nám pomohli se školním časopisem POŠKOLÁČEK. 

 

Napište nám za kluky i holky z vaší třídy, co byste rádi měli v příštím čísle POŠKOLÁČKA.  

 

Ústřižek prosím přineste holkám do 8. třídy. 

                                                                                     Děkujeme. 
 

 

zde odstřihněte  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 

 

 

ZA KLUKY: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

ZA HOLKY: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                TŘÍDA: ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 


