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Ahoj čtenářky a čtenáři, 

 

jsme rády, že Vás můžeme opět pozdravit. 

Všichni společně jsme překročili práh, 

vstoupili jsme do nového roku a definitivně 

zavřeli dveře za rokem minulým. Začátek 

roku bývá vždy pro mnohé z nás startem pro 

plnění svých přání a snů. Dáváme si mnohá 

předsevzetí, která, často již po několika 

dnech, bývají bohužel také už jen minulostí. 

Je to tak každoročně a nemá cenu proto 

zoufat. Vždyť začít se dá kdykoliv a 

nemusíme vyčkávat zase celý rok. Kdo má 

zrovna splín, že se mu dle jeho představ 

nedaří, jistě mu zlepší náladu nové číslo 

Džej. Pí. Samozřejmě vítáme i ty šťastlivce, 

které dobrá nálada neopouští za žádných 

okolností. Takže se všichni pusťte do čtení 

a budete překvapeni, co všechno se kolem 

Vás událo. Jistě není marné vědět ani to, co 

Vás čeká a nemine. Naším přáním je, aby 

Vás časopis bavil a redakční šotek moc 

neřádil. 

 

PS: Komu to letošní předsevzetí tak nějak 

nevyšlo a má pocit, že začít jindy než 

novoročně nelze, smutnit nemusí. Dle 

čínského zvěrokruhu začíná nový rok až   

16. února a ten letošní bude rokem psa. 

Takže máte ještě šanci. Haf, haf, ať žije rok 

2018. 

 

     

   Bára a Eva 
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Nábor 



 

3 
 

Aktuality 
 
Měsíc prosinec byl na akce velmi pestrý. Pojďte si s námi prohlédnout, co všechno se 
v naší škole událo, kam se žáci napříč prvním i druhým stupněm podívali, co zažili a 
jak trávili adventní čas. 
 
Začátek prosince je vždy spojen s Mikulášem, pekelníky a anděly. 
 

Exkurze do Pekla 

 
V pondělí 4.12. se všechny třídy čtvrtého ročníku vydaly na svou další exkurzi. Paní 
učitelky jako cíl vybraly Peklo, které se nachází nedaleko Hlinska v Čechách. Děti za 
doprovodu čertů a čertic prozkoumaly tři podlaží plná pekelných míst, zjistily, jak 
vypadá život v pekle a seznámily se dokonce i se samotným Luciferem. Exkurze byla 
po čertech dobrá. 
 

 
 

Buchty v Pekle 

 
Ani žáci nižších ročníků přípravu na čerty nepodcenili. Den před příchodem Mikuláše 
prvňáci a druháci vyrazili na návštěvu místního Tylova divadla, ve kterém zhlédli velmi 
pěknou hru BUCHTY V PEKLE. Kostýmy, scéna i herecké výkony byly perfektní, 
představení se všem líbilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je to tady! 
 
V úterý 5.12. naši školu navštívil už sám Mikuláš společně s jeho pekelnou družinou a 
roztomilými anděly. Přestože nechybělo čtení z knihy hříchů, všichni slíbili, že budou 
hodní, zazpívali nebo zarecitovali připravené písničky a básničky a za odměnu dostali 
od Mikuláše a andílků i sladkou nadílku. 
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Ani sportování a podnikání v prosinci nechybělo. 
 

Hurá, bruslení. 
 
Ve čtvrtek 7.12. vyrazily třídy 4.A a 4.B bruslit na místní zimní stadion. S velkou radostí 
všichni obuli brusle a hrnuli se na zamrzlou plochu. Zkoušeli vystřihnout vlnovku, 
zatáčku, skok či jízdu pozadu. Všichni se na ledě vyřádili a už se těší na další, tentokrát 
lednové, bruslení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abeceda peněz – 4.C 
 
Již v minulém čísle jsme informovali o projektu Abeceda peněz, kterého se účastní žáci 
čtvrtého ročníku ve spolupráci s Českou spořitelnou. V čase Adventu se uskutečnil 
dlouho připravovaný jarmark třídy 4.C pod vedením paní učitelky Věry Černé. Jarmark 
byl velice úspěšný, žáci na něm prodávali své výrobky a zpívali různé vánoční písně. 
Čas i těžká práce se vyplatily a žáci se svojí firmou ŠIKULOVÉ JP si vydělali rekordních 
16 680 Kč. Dne 21. 12. poté školu navštívily zástupkyně České spořitelny a blahopřály 
žákům 4.C k získání titulu „úspěšný podnikatel“. My také blahopřejeme a už se těšíme 
na jarmarky dalších tříd. 
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Přesto všechno byl prosinec především ve znamení očekávání Vánoc. 
 
 

Ladovské Vánoce 

 
Třída 3.B v rámci Adventu navštívila velice pěknou výstavu   
Ladovské Vánoce na Hrádku v Kutné Hoře. Krásné obrázky, 
soutěžní otázky, a dokonce i pohádky, všechny velmi 
zaujaly. Nakonec se žáci podívali ještě do maličkého muzea 
čokolády, kde ochutnali opravdový čokoládový bob a 
sladkou čokoládu. 
 
 
 

Medové Vánoce 
 
Žáci prvních a druhých ročníků se zúčastnili akce s názvem „Medové Vánoce“, kterou 
pořádala organizace Pod horami na nedalekém zámku Kačina. Děti si prošly zámek, 
vyzkoušely nejrůznější vánoční zvyky, mohly si vyrobit svíčku a upéct voňavé perníčky.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vánoční Praha 
 
Adventní čas dýchl své kouzlo i na druhý stupeň. Žáci všech tříd se během prosince 
postupně vydali na návštěvu do Prahy. Každá třída měla svůj program, někteří žáci 
navštívili například výstavu betlémů v suterénu Betlémské kaple, někteří se podívali i 
do kaple samotné. Společným znakem však byla procházka krásně vyzdobenou 
Prahou a zastávka na vánočních trzích na Staroměstském náměstí. 
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Po stopách Jana Husa 
 
V úterý 19.12. se v šestých třídách uskutečnil projektový den s názvem „Po stopách 
mistra Jana Husa“. Den byl rozdělený do několika bloků, při kterých měli žáci čas 
vyrobit si svůj deník, vyslechli krásné povídání o Janu Husovi od pana Trpišovského, 
popovídali si i o významu Vánoc, vytvořili si své stopy, zjistili, jaký význam mělo kázaní 
Jana Husa a jak jsou jeho hodnoty důležité i dnes. 
 

Kino 
 
Poslední týden před Vánoci je vždy spojen s návštěvou filmových představení. Letos 
žáci prvního stupně sledovali kreslený film Hurvínek a žáci druhého stupně zhlédli nový 
český film s názvem Přání k mání. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Besídky 
 
Nejen návštěva kina je spojena s posledními předvánočními dny ve škole. Je už tradicí, 
že poslední den se konají ve třídách vánoční besídky, při kterých si žáci předají své 
vánoční dárky, uvaří si čaj, zahrají hry a naplno si již užívají atmosféry blížících se 
Vánoc. 
 

 



 

7 
 

Tři králové a Tříkrálová sbírka 

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova 
evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu 
dary: zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, 
nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice. Svátek Tří králů je 
ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna. 
Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým 
dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na 
okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K † M † B † 2018 

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na 
dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † jako 
formule požehnání. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí 
žehná po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. 

 

Záměry Tříkrálové sbírky 2018 

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících 
na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním 
postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným 
pravidlům pro rozdělení výtěžku. 

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Výnos letošní 
sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mudrc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Matou%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Matou%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kadidlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myrha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1par
https://cs.wikipedia.org/wiki/Melichar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltazar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_k%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Narozen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koln%C3%AD_k%C5%99%C3%ADda
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Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty 
v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako 
rezerva pro případ humanitárních katastrof. 

 

Finance vybrané pro Kutnou Horu 

Protože nás nejvíce zajímá Kutná Hora, tak tady je přehled, na co jdou peníze vybrané 

v Kutné Hoře. 

• Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační 

kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-

Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. 20 500 Kč 

• Podpora prorodinných aktivit - projekty Rodinného centra Kopretina, Centra 
Domek (zaměřené na práci s rodinami a dětmi) a Centra Maják (zaměřené na 
projekty s dětmi a mládeží). 100 000 Kč 

• Rozvoj dobrovolnictví v Kutné Hoře a v Čáslavi. 150 000 Kč 

• Automobily pro terénní služby - spolufinancování nákupu automobilů 
(pečovatelská služby - středisko Duhové Atrium, raná péče - Středisko na 
Sioně, sociální rehabilitace - středisko A+D). 100 000 Kč 

• Rozvoj dobrovolnictví v Kutné Hoře a v Čáslavi. (Osobní náklady koordinátorů 
Dobrovolnického centra). 150 000 Kč 

• Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační 
kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-
Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. 20 500 Kč 

• Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, 
požárů apod. 12 300 Kč 

Citace: http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_kr%C3%A1lov%C3%A9 

Foto: Kutnohorský deník 

http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_kr%C3%A1lov%C3%A9
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Rozhovor s paní ředitelkou Mgr. Jaroslavou Drabešovou 
 

Kdy jste se stala paní ředitelkou? 

Paní ředitelkou jsem se stala roku 2012. 

Kdo vás podporoval stát se nejprve paní učitelkou a poté taky i paní 

ředitelkou? 

Mě podporovala celá rodina a také sestra. 

Kam jste chodila na střední školu?  

Chodila jsem na gymnázium v Martině.  

Co vás zavedlo do Čech? 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 

Co je na SK školách lepší než na ČR školách? 

Na SK školách se neznámkují výchovy.  

Jak by vypadal žák podle vašich představ? 

Žák by byl aktivní, dobře by se učil, měl by hodně kamarádů, nezlobil by, byl by 

vůdčí. 

Jaké předměty učíte na naší škole?  

Na naší škole učím matematiku, hudební výchovu a němčinu. 

Který předmět je váš oblíbený?  

Můj oblíbený předmět je matematika. 

Jak se vám líbí výzdoba, kterou vyrobili žáci? 

Výzdoba se mi moc líbí. 
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Rozhovory s našimi nejmenšími školáčky 
Terezka Svobodová 1.A 

1) Jsi půl roku ve škole, jak se Ti tu líbí? 

Ve škole se mi moc líbí. Nejvíce se mi líbí 

výtvarka, s paní učitelkou vyrábíme spoustu věcí 

a já moc ráda vyrábím. Dále se mi líbí naše 

hodiny angličtiny, hodně hrajeme hry a zpíváme 

anglické písničky a u toho tancujeme. Ve třídě 

mám ráda, že máme na půjčení pastelky a tužky, 

takže když si někdo zapomene penál, vždycky 

má čím psát, anebo malovat. Ještě se mi líbí teď 

po Vánocích, že si hodně povídáme a míň se 

učíme a jó ještě jsem ráda, že máme hodnou 

paní učitelku. 

 

2) Jak sis užila první Vánoce jako školačka? 

Dobře jsem si užila Vánoce. Dostala jsem spousty dárků na čtení a učení. A 

školní Vánoce byly taky super, dostala jsem hodně dárků. Ve třídě jsme si 

losovali kamaráda, komu dáme tajně dárek a mě si vylosovala paní učitelka a 

ta mi dala náušnice. S mamkou jsme se domluvily, že si je můžu střídat. 

 

3) Co se ti u nás ve škole nelíbí? 

Nelíbí se mi, když si někdy žáci ubližují a ještě když běhají po chodbě. To se 

nesmí, paní učitelka říká, že můžou spadnout a můžou si ublížit. 

 

Elinka Krejčí 1.A 

1) Jsi půl roku ve škole, jak se Ti tu líbí? 

Nejradši mám naší paní učitelku. Velmi mě baví 

škola, ráda do školy chodím. Baví mě dělat 

domácí úkoly, nejlepší bylo, jak jsme si vymýšleli 

slova a lepili si je do písmenkáře, vždycky to bylo 

na písmenko, co jsme se učili. Super je i školní 

družina. Hodně tu vyrábíme, máme nejhodnější 

paní učitelku, je hodná a je vidět, že nás má ráda, 

zařídila nám spaní v družině. 

2) Jak sis užila první Vánoce jako školačka? 

Super, nejlepší bylo cukroví a že jsme měli prázdniny. Moc jsem si to užila. A 

Vánoce ve škole byly taky super, vlastně nejlepší. 

 

3) Co se ti u nás ve škole nelíbí? 

Asi nejvíc se mi nelíbí matematika, jako učení se matematiky. 
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Tipy a recenze 
 

V tomto čísle se zaměříme především na filmovou tvorbu. 

 

Někdo by mohl říci, že je po Vánocích již přesycen pohádkami, nicméně tento žánr se 

u nás těší velké oblibě, čehož si je dobře vědom i jeden z našich nejlepších režisérů 

pohádek Zdeněk Troška. Ten s vkročením do nového roku uvedl do kin svoji nejnovější 

filmovou pohádku nazvanou ČERTOVINY. K čertovské tematice se režisér vrací ve 

své tvorbě již poněkolikáté. Připomeňme si například jeho pohádky Čertova nevěsta, 

Z pekla štěstí nebo úspěšnou pohádku Princezna ze mlejna. Tentokrát je snímek 

inspirovaný pohádkovou tvorbou Jana Drdy, Josefa Lady a dalších spisovatelů. 

Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák. Oba se snaží dostat hříšné 

duše do pekla, což v jejich případě působí poněkud úsměvně. Rolí čertů se zhostili 

Jakub Prachař a Dominick Benedikt. A jak se jim to povedlo? Dostanou se Čertoviny 

mezi naše pohádkové klasiky? To už po zhlédnutí posuďte sami a kdo bude chtít, může 

nám o tom i něco napsat :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co dalšího si pro nás filmoví tvůrci na leden připravili? Již od čtvrtého ledna 

můžeme v kinech společně s Čertovinami navštívit životopisné drama s názvem 

Velká hra, mysteriózní horor Insidious: Poslední klíč nebo kriminální drama z 

německo-francouzské produkce nazvané Odnikud. 

Filmová tvorba je velmi pestrá a každý týden je do kin uveden nejeden nový filmový 

produkt. Potom už je tedy na každém, čemu dá ve svém výběru přednost. 
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Upoutávka na další číslo 

 
Další číslo časopisu Džej. Pí. vyjde ve čtvrtek 8. února 2018. 
 

A co nás v něm čeká? 
 
Kromě tradičních rubrik se budete moci těšit na rozhovory nejen s dalšími prvňáčky, 
ale i s naší paní zástupkyní, dále na článek věnovaný únorovému svátku všech 
zamilovaných, recenze divadelních představení, statistickou analýzu námi 
očekávaného pololetního vysvědčení a mnoho dalšího zajímavého čtení. 

 

 

 

Na druhém čísle školního časopisu Džej.Pí. se podílely: 
 
Tereza Růžičková 6.B, Marcela Vybíralová 6.B a paní učitelky Eva Sosnovcová a 
Barbora Petříčková. 


