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Vážení a milí (někteří více vážení a jiní zase méně milí, však vy víte proč), 
naposledy  v  tomto  kalendářním  roce  se  vám  dostává  do  ruky  nejnovější  číslo
Zpravodaje. Najdete v něm připomenutí nejrůznějších aktivit, hezkých fotografií z akcí i
některé hodně povedené práce. 
  Vánoce jsou na dohled a  my se  necháváme unést  atmosférou tohoto  zvláštního
období. Dospělí (i já) máme pocit, že toho ještě musíme hodně stihnout, aby Vánoce
byly pro děti  dobou, na kterou budou rádi vzpomínat. Maminky i  tátové chtějí  svým
dětem (tedy vám) udělat svátky co nejhezčí,  co nejbohatší, co nejzvláštnější.  Je mi
jasné, že vy se těšíte hlavně na volno, které se zpočátku tváří jako nekonečné, ale…
Jenže ono nejde jenom o volno, skvělé a vytoužené dárky, voňavé cukroví a lenošení,
popřípadě lyžovačku. Jde i o to, že v tomto magickém čase zpívají i ti, kteří jinak celý
rok  neotevřou  pusu,  ti,  kteří  se  většinou  tváří  ustaraně  a  vážně,  tak  se  usmívají,
šetřílkové dávají dárky, cynikové chodí pouštět vánočního kapra do Berounky, ateisté
chodí do kostela  a všichni se těší na Ježíška, prostě všechno je trochu jinak. Chceme
být hodní na ty, které máme rádi (a také většinou jsme), někdo dokonce na všechny,
protože Vánoce jsou přece svátky klidu a míru. Jenže nám to dlouho nevydrží, málokdy
do  prvního  týdne  nového  roku.   Že  by  třeba  po  Vánocích  už  nebyl  důvod?  Ale
potřebujeme důvod k tomu, abychom byli milí, respektovali jeden druhého, místo křiku
zkoušeli  diskutovat  a  byli  připraveni  pomoci,  když  je  to  zapotřebí?  Vlídnost,
shovívavost,  slušnost,  podpora  a  úsměv  mají  největší  cenu  právě  tehdy,   když
vycházejí ze srdce a když za ně nečekáme odměnu. A věřte tomu, že právě tehdy se k
vám takové jednání vrátí. 
  Pojďme tedy vypnout mobily a pojďme si vánočně povídat. Těch, kteří o to stojí, je
okolo vás víc, než byste si mohli představit.
                    Ať vám čekání na Ježíška co nejrychleji uteče vám přeje  Tomáš Řezníček.
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Jak to vypadá v pekle?

 Mojí  největší  inspirací  pro  představu  o  pekle  byla  pohádka  S  čerty  nejsou  žerty.
Představuju si, že vchod do pekla je někde v hlubokém lese mezi skalami. Člověk se tam
běžně  nedostane.  Buď  s  čertem  jako  hříšník  nebo  možná  pomocí  kouzla.
  Peklo jako takové je v podzemí. Všude samý kouř, smrdí tam síra a horkem tam člověk
omdlévá. U pekelné brány stojí váha, která váží hříšné duše. Každý kdo dobře nežil a na
zemi  prováděl  lumpárny,  s  tím váha nemilosrdně  klesne  k zemi.  Čertí  vojáci  ho pak
odvedou před Lucifera, který sedí na svém trůně a ten rozhodne, jaký trest ho v pekle
čeká. Většina hříšníků končí v obrovských kotlích s vroucí vodou nebo olejem. Jejich
úpění a křik se šíří celým peklem.
  Každý  čert  má  v  pekle  své  místo,  hodnost  podle  vlastních  čertích  zásluh.  Někteří
přikládají pod kotle, jiní hlídají hříšníky v kotlích a někteří dokonce chodí po světě a
hledají  koho  by  si  odnesli  do  pekla.  Nad  všemi  dohlíží  hlavní  čert  Lucifer.
Peklo je tu pro ty, kteří jsou zlí na ostatní, kradou, pořád jenom lžou a jsou nepoctiví. Pro
nás andílky je ale nebe!
                                                                                                                 Johana Šváchová

Český čert

Rakouský Krampus

Belgický Černý Petr



Otázky na týden

Co děláš v pondělí?

Melu cukr ze zelí.

Co děláš v úterý?

Trsám na jmelí.

Co děláš ve středu?

Střílím kachny k obědu.

Co děláš ve čtvrtek?

Chodím se psem na statek.

Co děláš v pátek?

Mám schůzku s práhem.

Co děláš v sobotu?

Chodíme u plotu.

Co děláš v neděli?

Mám turnaj na střely!

Autoři:M. Němeček, V. Staněk, V. Krustký

Jak to vypadá v pekle
Dobrý den vítá vás naše cestovní kancelář 
TravelTip. Dnes vás provedeme peklem.        
V České republice najdeme jen jedno peklo. 
Toto peklo se nachází v Jeseníkách nedaleko
Čertových kamenů. Vchod do tohoto pekla 
není jen tak vidět. Je ukrytý za obrovským 
kamenem.                                                      
Uvnitř to vypadá velmi tmavě a strašidelně a
všude tu jsou pavučiny.                                 
Napravo i nalevo vidíme 10 obrovských kotlů.
Nad nimi visí hořící lampy. Za kotli úplně 
vzadu sedí Lucifer na trůně. U něj na stole 
leží kniha hříšníků.                                        
To, co by v pekle určitě nemohlo chybět, 
jsou čerti. Čerti mají na hlavě rohy, místo 
jedné nohy kopyto a vzadu ocas. 
Nejhlavnější čert je jenom jeden-Lucifer. 
Lucifer má i svoje rádce. Ostatní čerti vaří 
v kotli, hlídají vchod, chytají hříšníky a topí 
pod kotli.     Peklo založil Lucifer, aby čerti 
měli kde bydlet a mohli chytat hříšníky.
                              Autorka: Julie Jílková

Jak se motýl Emanuel zamiloval do Makové panenky

Byl  jednou jeden motýl  Emanuel,  který  bydlel  v  kytce.  A jednoho dne  uviděl  makovou
kytku.  Najednou z makové kytky vystoupila  Maková panenka.  A ona se zeptala,  kde je
potůček.  „Ano, vím.  Chceš  tam zavést?“ „ Ano.“  Letěli  přes hory a  louky až doletěli  k
potoku. A maková panenka řekla:  „Jsem ti  vděčná.  Nechceš ke mně na večeři?“ „Ano.“
Uplynulo pár let. Až jednou se zeptal: „Maková panenko, nechceš si mě vzít?“ A Maková
panenka řekla: „Ano, vezmu si tě.“ A potom se jim narodilo padesát dětí.  

                                                                                 Autorky: M. Svobodová, S. Štefanová



Kroužkování ptáků

Žáci 3.C se na podzim vypravili do Srbska, aby zjistili, jak vypadá práce ornitologů v terénu.
Zaměstnanci CHKO Český Kras připravili pro děti program v ptačí lokalitě Srbsko. Cestou
zaujala děti vojenská pevnost na břehu Berounky. Členem výpravy se stala i fenka Betynka.
Hlavními aktéry dne se stali dva ptáčci, střízlík a červenka. Díky své nepozornosti uvízli v
odchytové síti a naše poznávání mohlo začít. V bavlněném sáčku oba ptáčci nehnutě čekali na
svou příležitost  k  odletu  na  svobodu.  Ten  jim děti  přály a  opatrně  je  nesly k  pozorování.
Ornitolog pan Jaroslav Veselý je zvážil, prohlédl, změřil a na nožku jim nasadil kroužek pro
další bližší pozorování. Vašík s Emičkou ptáčky vypustili na svobodu. Dětem pak pan Veselý
odpovídal na záplavu otázek. Hlavně musel ujistit děti, že kroužek nebolí. Dětem ukázal různé
typy kroužků, pustil  jim ukázky samčího a samičího zpěvu. Po ukázce kroužkování si  děti
zahrály  hledačku,  kterou  připravila  paní  Hana  Hofmeisterová.   Ta  si  připravila  pro  děti  i
krátkou  geologickou  exkurzi.  Škoda,  že  akce  nebyla  delší  a  naše  batohy  prostornější.
Pozorování  okolních  kamenů  a  hledání  zkamenělin  žáky  velmi  zaujalo.  Těšíme  se  na
opravdickou geologickou výpravu.

                                                     M. Mourečková



Bruslení v Černošicích

V listopadu se třídy 3.A,  3.B a  6.A obuly do bot  s  ostrými  čepelemi,  tedy do bruslí,  a  na
černošickém  zimním  stadionu  absolvovaly  bruslařský  výcvik.  Třetí  třídy  měly  celkem  3
šedesátiminutové tréninky a 6.A je podpořila jednou návštěvou. Bylo velmi zajímavé sledovat,
jak jsou děti šikovné a trénink od tréninku se zlepšují. Na posledním ledovém setkání prakticky
všechny děti slušně bruslily. Velice děkujeme všem rodičům, kteří nám přišli s dětmi pomoci
zavazovat tkaničky bruslí či pomáhat na ledu. Aby děti viděly, jak bruslí děti, které se tomuto
sportu věnují pravidelně v oddílu, vypravili jsme se 10. prosince na tradiční bruslařskou exhibici
krasobruslařského  oddílu  TJ  Kraso  Beroun.  Třeba  se  některý  z  našich  žáků  či  žaček  díky
krásnému zážitku začne krasobruslení věnovat a proslaví nás na mistrovství světa. Kdo ví?!  P.S.
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