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Slovo šéfredaktora 

Ahoj! Zdravíme vás po dvou měsících školy. Konalo se zde mnoho akcí a také nás 

navštívil Mikuláš s čerty. Sice nám letos sníh už roztál, ale my doufáme, že si i tak Vánoce 

pořádně užijeme. Přejeme vám hodně štěstí do nového roku a „bohatého“ Ježíška. Také 

vám chceme oznámit, že tohle je poslední díl Smajlíka v roce 2017. My se s vámi letos 

loučíme a ozveme se po novém roce - zatím „papa“ ♥. 

 

Šéfredaktoři: Natálie Procházková 

                        Barbora Bubeníková 

Grafická úprava: Vlastimil Hrabovský 

Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová 
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Scholaris 
 

 14. listopadu jsme se vydali na různé školy v Olomouckém kraji. Dozvěděli jsme se spoustu 

nových informací. Každý z nás si ujasnil své plány do budoucna. Všichni byli ochotní a 

odnesli jsme si spoustu materiálů.  

Natálie Ludvová, Simona Čadová, IX.A 

  

Beseda s Mgr.Mollinovou 
 

Dne 21. listopadu se děti z 2. stupně podívaly do kostela v Horní Moštěnici. Když jsme 

dorazili, přivítala nás příjemná paní, která nám vykládala o historii kostela. Většinu žáků 

zaujalo povídání o vzniku křestních jmen. Žákům se beseda líbila, i když v kostele bylo velké 

chladno. A ti, kterým se v kostele nelíbilo, byli alespoň rádi, že se nemuseli učit☺. 

Matouš Ludva, Vendula Kunderová, VII.A 
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Na Vikingy jsme se šli podívat do kulturního domu v Horní Moštěnici 28. listopadu. Ze 

začátku nám představili, kdo to vlastně byli ti Vikingové, jak se oblékali a nejčastější mylné 

představy o nich. Potom řekli, jaké měli zbraně a štíty. Bojování nám ukázali zábavným 

divadlem, ke kterému potřebovali i některé dobrovolníky. Hráli o tom, že pluli lodí a 

najednou narazili na nepřítele, tak nám vysvětlovali jak se bránit a jak bojovat. Dobrovolníci 

byli úspěšní, vytvořili bojovou sestavu, seřadili se do šiku a povedlo se jim celé divadlo. 

Pavlína Janková, VI.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naší přírodou 
 

Dne 28. listopadu jsme společně vyrazili na 

přírodopisnou soutěž „Naší přírodou“. Soutěž byla rozdělena 

na 4 společenstva. Byli jsme velice úspěšní jak v starší, tak i 

v mladší kategorii. Na nejlepších místech se umístily Klára 

Horáková a Julie Jemelková – obě 1. místo. 

Klára Horáková, VIII.A 
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Jarmark 
 

          Letošní vánoční jarmark se konal 3. prosince. Zúčastnily se ho všechny třídy 1. a 2. 

stupně. Jarmark byl velice úspěšný a všechny třídy si vydělaly mnoho peněz. Děti z 1. stupně 

nám zazpívaly vánoční písničky. Poté se na pódiu zjevil Mikuláš s andělem a čerty, kteří zde 

naladili vánoční atmosféru. Kolem 17. hodiny nás pan starosta pozval před kulturní dům, 

abychom se podívali na rozsvícení vánočního stromečku doprovázené ohňostrojem. 

Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že se to takhle vyvede i příští rok. 

Natálie Procházková, Barbora Bubeníková, VIII.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášské kino – Kráska a zvíře 
 

Dne 5. prosince se naše škola vydala do kina na film Kráska a zvíře. Příběh vypráví o 

dívce jménem Belle - Kráska, která se nechala zavřít v hradu zvířete místo otce. Zvíře bylo 

na začátku příběhu lakomé a nemilosrdné. (Byl to princ, jednou na to doplatil a čarodějnice 

ho za jeho lakotu proměnila z člověka ve zvíře.) Během příběhu se do něj Belle zamilovala a 

kletbu zlomila. Tento film nás dosti zaujal. 

Tereza Valentová, Kateřina Zapletalová, VIII.A 
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Básničky od VI.A 

 

Na závěr trocha vánoční poezie od našich šesťáků… 

 

Vánoce, Vánoce,  

už jsou tady po roce. 

Že je sníh,  

to je normální o Vánocích. 

Vánočního kapra si ulovíme  

a pak si ho rádi usmažíme. 

Pod stromeček si sedneme 

a hodně dárků tam najdeme. 

Vánoční čas si uděláme  

a hodně lásky do toho rádi dáme. 

……………………………………………… 

„Hele, vidím prasátko zlaté,  

asi ho nevidíš, dítě moje malé.“ 

„Co to tady cinká?“  

„To Ježíšek, moje milá.“ 

„Co to tady voní?“  

„No přece cukroví. 

Na obloze kometa,  

přej si něco, moje zlatá.“ 

……………………………………………… 

 

 

 

Po roce, po roce 

už jsou tu zase Vánoce. 

Kloužeme se po ledu 

a bobujeme na sněhu. 

Kapra si spapáme 

a dárky si rozdáme. 

Jsme rádi, když nasněží,  

také líbáme se pod jmelím. 

Krásné klidné Vánoce 

přijdou zase po roce. 

……………………………………………… 

Táta v lese stromek našel, 

k tomu chytil černý kašel. 

Vločka na zem rychle spadla, 

divila se naše Madla. 

„Proč padá sníh už v listopadu?“ 

zavolala na svou mámu. 

Kdepak mám svoje sáně, 

zima nám nabízí svoje rámě. 

Mikuláš s čerty se rychle blíží, 

zlobivec utíká se schovat, 

maminka jde za něj orodovat. 

Štědrý den se rychle blíží,  

radost se ulicí šíří. 

 


