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  Milé čtenářky a milí čtenáři, 

vítáme Vás na stránkách vánočního Budíčku, na strán-

kách plných předvánoční pohody. Připomeneme Vám 

zvyky spojené s koncem starého roku a začátkem no-

vého. Podíváme se na vítání Nového roku do různých 

koutů světa. 

V tajných skrýších čekají dárky, pečivo provonělo celý 

dům, světýlka měkce blikají do tmy. První štědrovečer-

ní hvězda rozsvítí večer a noc plná zázraků tiše vstou-

pí. Nastává doba, kdy se plní tajná přání. 

Dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné Váno-

ce, mnoho úspěchů a splněných přání v roce novém. 

Vaše redakce Budíčku 

MILÍ ČTENÁŘI BUDÍČKU! 



DÍLNIČKY JSOU TADY 

Jako každý rok, tak i letos se poslední týden před 

Vánoci konají vánoční dílničky. Děti vytvářely dvě 

vánoční přání, která budou k prodeji ve vestibulu 

školy. Jsou vhodná jako dárek pro nejbližší nebo ja-

ko výzdoba domácnosti. Na výrobu jsme použili 

různé materiály: barevné flitry, třpytky, celofán, 

korálky, stuhy, nitě a balicí papír. Dalo to dost prá-

ce, ale nakonec se přáníčka docela povedla a děti 

to moc bavilo. Již teď se těší na další vyrábění. 4. A 

 

 



Stejně jako minulý rok, tak  i letos, se třída devátá A 

účastní  vánočních dílniček. Pro velký úspěch budeme 

opět tvořit svícny a jako 

novinku jsme si vymysleli 

dekorativní stromečky. 

Materiál v podobě malých 

květináčů, polystyrenových   

kuželů, sádry, dřívek, 

smrkových větviček, 

aranžovací hmoty, 

kávových zrn a dalších 

nutných drobností na 

dozdobení již máme 

nakoupený. Nyní se jen 

s chutí pustíme do práce 

a uvidíme, jak se nám 

dílo vydaří. 

Žáci 9. A  

DÍLNIČKY 2018 

 



Tak zase po roce, 

 máme tu Vánoce! 

Vánoční nálada, 

 všechny nás ovládá. 

Chceme Vám za 

 redakci Budíčků,  

poslat pár řádků – ano,  

příjemné prožití 

 vánočních svátků. 

Cukroví s vanilkou, 

šupinku pro štěstí 

a spoustu světýlek na  

Vašem náměstí. 

Hodně dárků na 

 Vánoce,  

ať se daří v novém 

 roce!  

Žáci 8. A 

 

NAŠE TVORBA 



DĚTI  2. TŘÍDA 

V pondělí 17. prosince jsme se konečně dočkali 

vánočního vyrábění, na které jsme se velmi těšili. 

Nejdříve se v naší třídě rozvoněla vůně kávových zrn, ze 

kterých jsme vyráběli dekorační stromečky. Pokračovali 

jsme vystříháváním vánočních sobíků se sladkou 

odměnou pro všechny, kteří si sobíka koupí na prodejní 

výstavě výrobků naší školy. Už se moc těšíme, až si 

rodiče něco koupí a budeme moc rádi, když se všechny 

naše výrobky prodají. 

Žáci II. A 



DRUHÝ STUPEŇ A JEJICH DÍLNIČKY 

Třída šestá A se dnes 18. 12.2018, v rámci vánoč-
ních dílniček, vrátila do let minulých. Žáci si vyzkoušeli 
práci švadlen a vyrobili látko-
vé ozdoby na vánoční stro-
meček. Žáci nejprve z látky 
vystříhali podle šablon srdíč-
ka, po té si naměřili mašli. 
Vystříhaná srdíčka žáci sešili 
k sobě, vycpali je vatou a při-
šili červenou mašličku. Nako-
nec pomocí tavné pistole při-
lepili vánoční ornamenty. I 
přesto, že většina žáků drže-
la jehlu a niť v ruce poprvé, 

s vyšíváním si po-
radila velmi dob-
ře. Vznikly nád-
herné dekorace, 
které doufáme, že 
se budou rodičům 
líbit. 6. A 



  

Vánoční skřítci z dílny žáků z 8. A vás jistě pobaví a 

potěší. Můžete si je koupit nebo vlastnoručně vyrobit. 

Inspiraci najdete na stránkách  
https://youtu.be/XLm7coWEDOU 
 
Doufáme, že se budete bavit stejně dobře jako my. 
Veselé Vánoce! 

 

ZIMNÍ AKTIVITY 

https://youtu.be/XLm7coWEDOU


ADVENT U PRVNÍCH TŘÍD 

 

Tento čas před Vánocemi si děti rády krátí 
odpočítáváním dnů v adventním kalendáři. Žáci ve třídě 
I. A vyrobily společnými silami jednoduchý 
adventní kalendář z papírových ruliček. Do nich dospělí 
vkládají pro děti každý den různá překvapení.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční dílničky v I. B byly provoněné jehličím – 
vytvářeli jsme vánoční svícny. Do skleněné mističky 
jsme aranžovali různé přírodniny a zpívali si přitom 
koledy. Zvládli jsme i vyrobit malý dáreček domů. 
Vánoční tvoření nás velmi bavilo, někteří by rádi 
pokračovali i v dalších dnech, ale to na nás čekají jiné, 
určitě také zábavné prožitky. 



DÍLNIČKY I. STUPEŇ 

     V pondělí 17. 12. jsme se zapojili do vánočních 

dílniček. Naše třída se rozhodla, že vyrobí sněhuláky a 

stromečky. Na sněhuláky jsme potřebovali rýži, knoflíky, 

špendlíky, samolepící kolečka a ponožky. Ponožku jsme 

rozstřihli, jednu část naplnili rýží a zavázali. Sněhulákům 

jsme přidělali oči, nos a pusu, dali jsme mu šálu a 

knoflíky. V další části dopoledne jsme vyráběli malé 

vánoční stromečky ze šišek. Šišky jsme ukotvili 

v květináči, natřeli zelenou barvou a dozdobili bílými 

vločkami. Nakonec jsme tavnou pistolí přidělali stříbrný 

řetízek. Práce se nám moc líbila. Těšíme se, jestli si 

někdo náš výrobek koupí, ať už jako dárek či ozdobu 

vánočního stolu nebo okna.  

  

 Třída 3. A 



Ahoj,  

budeme Vám vyprávět, co jsme vyráběli dneska na vá-

nočních dílničkách. Vyráběli jsme mýdla a šumivé bom-

by do koupele. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. Jed-

na skupina vyráběla mýdla a druhá šumivé bomby do 

koupele a potom jsme se vystřídali, moc nás to bavilo a 

těšíme se, co budeme vyrábět příští rok.  

Budeme se na Vás těšit u prodeje našich výrobků. 

Veselé Vánoce všem, Vaše  5. A. 

 

DÍLNIČKY I. STUPEŇ 



DÍLNIČKY 2018 

Vánoční dílničky v 5. B proběhly v příjemné atmosféře, kterou podbarvily 

vánoční koledy. Přestože venku ještě nenasněžilo, děti si zasněžily 

borovicové šišky a vykouzlily vánoční svícínky, do kterých zasadily 

voňavou svíčku. K tomu si každý vytvořil krásného andělíčka. Všichni si 

přejeme, aby naše výrobky na vánoční prodejní výstavě potěšily naše 

rodiče a vnesly do jejich domovů krásnou vánoční atmosféru. Přidáváme 

básničku, kterou naše děti samy složily pro Mikuláše 

Kde se vzal, tu se vzal 

Mikuláš pod oknem stál. 

V ruce velkou berličku, 

na hlavě červenou čepičku. 

 

Čerte, čerte černý jsi, 

tak jdi, prosím, z naší vsi. 

 Červené rohy máš, 

jako Mikulášův plášť. 

 

Všichni jsou tu hodní, 

jen on kouká, kde kdo zlobí. 

Toho potom chytí, 

do pytle ho hodí. 

 

Andělíček, andělíček, 

voňavý jak medovníček. 

Lítáš jako nebeský ptáček, 

usmíváš se jak obláček. 



Žáci 4. B během vánočních dílniček vytvořili několik 
výrobků. Pracovali především s přírodním materiálem – 
šišky, dřevo, dřevěná drť. Na zdobení svých prací žáci vy-
užili pestré třpytky, nebo výřezy plíšků s vánočním moti-
vem. Vznikala tak dílka dekorativních prkének se šiškami, 
andílci z květináčů nebo sněžítka ze skleniček od přesní-
dávek. Někteří 
tvořily papírové 
stromečky na vý-
zdobu třídy. 
 
Mrazík je tady... 

V hodinách spole-
čenskovědního se-
mináře probíráme 
filmovou tvorbu, 
nezapomněli jsme 

na legendární a všemi oblíbené 
poválečné filmy např. Poslušně 
hlásím a na pohádkového Mrazíka. 
Námět ze slovanské mytologické 
pohádky Morozko nenechal lhos-
tejným žádného žáka, a tak jsme 
se rozhodli, že si připravíme vy-
stoupení pro celou školu. Na vy-
stoupení se můžete těšit 
v poslední den před vánočními 
prázdninami v pátek 21.12.  Při-
pravte se na dědu Mrazíka, na 
krásnou a pracovitou Nastěnku,  



AKTIVITA ŽÁKA 

 



KOLEDY URČITĚ BUDOU 
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