
 



Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejte přátelé, 

po roce Vánoce, Vánoce…. Určitě už máte 

napsaný dopis pro Ježíška a těšíte se jako 

my všichni.       I v tomto vánočním čísle 

Upsíka najdete hádanky, křížovky, rébusy a 

také aktuality. Ať budete doma nebo  

na horách či na chalupě, je to jedno, hlavně 

že nemusíme vstávat do školy. Přeji vám 

krásný zbytek roku 2019!!!!! 

                    Anna Netoličková, 5. A

   

 



Jako každý rok i letos jsem netrpělivě očekávala vyhlášení termínu  

na lampionový průvod pořádaný Sdružením rodičů naší školy. A 

dočkala jsem se! V pátek 29. listopadu se uskutečnil oblíbený průvod 

a tentokrát jsme měli přijít v maskách komiksových postaviček. Také 

úkoly, které se plnily ještě před zahájením průvodu byly zaměřeny  

na známé komiksové postavičky. Po vyhodnocení nejlepších deseti 

převleků jsme se vydali na pochod večerními porubskými ulicemi. 

Průvod vedl dolů k Duze, k Albertu a kolem školky až na hřiště 

Arrows, kde vypukl ohňostroj ukončený ohromným prásknutím. Moc 

se mi to líbilo. Baví mě tam chodit každý rok. 

                                                                                              Lucie Ondrušáková, 5. C 

Nakreslila Elen Batková, 5. C 



Vánoce jsou svátky, na které se těší nejvíce děti, protože na ně čekají 

dárky, o které si psaly Ježíškovi. Tyto křesťanské dárky se slaví  

po celém světě. Například v Americe roznáší dárky Santa Claus, dárky 

se rozbalují až 25. prosince a na štědrovečerní večeři mají krocana. 

V Rusku děti obdarovává Děda Mráz a dárky se dávají  

na Nový rok. Vánoční čas začíná 1. adventní nedělí (4 týdny před 

Štědrým dnem), kdy se na adventním věnci zapaluje první svíčka. 

Začínají se konat adventní koncerty a výtěžek z nich jde na pomoc 

potřebným. Vánoční období trvá od adventu do Tří králů (6. ledna). 

Doma se peče vánoční cukroví a vánočky. Lidové zvyky na Vánoce 

jsou různé, dnes se dodržují jen některé: chození na koledu, 

dodržování půstu, kdy se mají jíst jen bezmasá jídla a polévky. Kdo 

prý dodrží půst, uvidí zlaté prasátko. Na štědrovečerní tabuli se  

pod talíř má dát šupina z kapra, aby bylo dost peněz, pouštějí se 

lodičky ze skořápek ořechů, lije se olovo. Dřív dívky házely střevíc  

za hlavu a když špička ukázala ke dveřím, mělo to znamenat, že se 

dívka brzy vdá. Na trzích se kupuje jmelí, které má přinášet štěstí. 

Vánoční stromeček patří k Vánocům, nejčastěji živý, který krásně 

voní lesem. U nás bývá tradiční večeří na Štědrý večer kapr 

s bramborovým salátem. K večeři se má zasedat s první hvězdou na 

obloze. Novodobá vánoční tradice je betlémské světlo, které rozvážejí 

skauti. Zapaluje se v Betlémě a pak se rozváží po celé Evropě.   

Do Česka putuje z Vídně. Krásné zobrazení vánoční nálady namaloval  

Josef Lada na svých obrázcích zasněžených vesniček.  

Veselé Vánoce a hodně dárků! 

                                                                                                               Isabella 

Bugday, 5. A 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakreslily děti z 1. C 



Naše škola se přihlásila do česko-slovenského projektu pro základní 
školy „Záložka do knihy spojuje školy“. Letošní téma bylo „List 
za listem, baví mě číst“. Naší škole byla přidělena partnerská škola  
ze Slovenské republiky, konkrétně Základní škola Smižany, na ulici 
Komenského. Žáci 1. – 5. ročníku v průběhu října vytvořili libovolnou 
technikou záložky, které jsme si s partnerskou školou vyměnili. 
Zaslali jsme i drobné dárečky, informační materiál o naší obci a dopis 
slovenským kamarádům.  

Slovenské záložky: 

Žáci 5. A třídy napsali pro své kamarády ze Slovenska dopisy,  

ve kterých popsali, jak se vypadá naše škola: 

Zdravíme vás ze Základní školy v Ostravě-Porubě, na ulici   

I. Sekaniny. V naší škole máme úplně novou velkou jazykovou 

učebnu, výtah, dvě tělocvičny, horolezeckou stěnu. Dnes jsme 

pořádali akci s názvem Podzimní jarmark, který se konal v hale školy. 

Na zahradě pořádáme společné akce. Ve školní jídelně jsme nedávno 

měli akci Fajne školní bistro. Jsme rádi, že se můžete dovědět něco  

o naší škole. 



Ahoj, zdraví vás ZŠ v Ostravě-Porubě na ulici I. Sekaniny. Rádi 

bychom vás slovně provedli naší školou. V hale můžete vidět 

horolezeckou stěnu, vrátnici, vstup do šaten a sborovnu s kabinetem. 

Škola pořádá různé akce a soutěže. Naše školní jídelna vaří moc 

dobře. Máme taky zahradu s pocitovým chodníčkem, jazykovou 

laboratoř s počítači, počítačové učebny, multimediální učebnu, dvě 

tělocvičny, kuchyňku a fajn učitele.  

Zdravíme vás z naší školy! Moc nás těší, že můžeme spolupracovat 

se školou na Slovensku. V naší škole máme jazykovou laboratoř, 

knihovnu, výtah a výbornou jídelnu. Často se konají projekty, 

jarmarky a různé akce. Máme velkou bezbariérovou školu. Doufáme, 

že se vám budou naše záložky líbit. 

Zdraví vás škola z Ostravy-Poruby. Naše škola je pěkná. Máme pěkné 

třídy, horolezeckou stěnu a novou jazykovou učebnu, máme super 

tělocvičnu a velkou školní zahradu. Nedávno jsme měli projekt Fajne 

školní bistro. Na Vánoce si rozdáváme vánoční dárky a každý donese 

cukroví. Na Halloween, Vánoce, Velikonoce se naše paní kuchařky 

převlékají do různých kostýmů. Máme tu PC učebny a horolezeckou 

stěnu. Každý rok se opékají párky na školním pozemku. Vloni jsme 

měli Den mexické kuchyně, kdy dokonce přijela i mexická 

velvyslankyně.  

Naše záložky: 



Aquapalace Praha je nejzábavnější 
aquapark ve střední Evropě. 
Unikátní Vodní svět je tvořen třemi 
paláci, v nichž si na své přijde 
opravdu každý-od miminek až  
po seniory. Je zde spousta 
tobogánů, které jsou rozlišeny 
podle věku návštěvníků.  
Vyberete si od nejméně prudkých, 
až po extrémní spacebowl nebo  
různé skluzavky, vířivky a divokou 
řeku. Je zde řada barů a restaurací. 
Pokud se rozhodnete pro jízdu 

vlakem, v Praze se svezete  
bez přestupování metrem a potom bezplatně aquabusem do Čestlic. 
Pokud vás omrzí koupání, je zde velké nákupní centrum a spousta 
obchodů. Součástí Aquapalace Praha je rozsáhlý Saunový 
svět tvořený komplexem celkem čtrnácti druhů saun a prohříváren. 
Saunový svět je dělen na finské sauny, římské lázně a venkovní 

sauny. Přiznám se, že to mě během pobytu nelákalo.       Pro děti je 

zde hernička, možnost oslav a další různé akce. Pro milovníky 
sportování je zde fitness centrum. Návštěva je možná celoročně, 
protože všechny bazény jsou vyhřívané. 

                                                                                   Marie Škrabánková, 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aquapalace.cz/sekce/vodni_svet
https://www.aquapalace.cz/sekce/saunovy_svet
https://www.aquapalace.cz/sekce/saunovy_svet


 

1. Co mají děti nejraději na škole? 

         

       6                3                8                4                2                9                12             9                20 

Z=12-8            I=9+3 

Y=10+10        Á=3+5 

R=9-6             N=5+4 

D=8-6             P=12-6 

 

 

2. Křížovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3. Napiš pohádkové dvojice, 

Hermiona               Maková Panenka 

Nemo                     Alenka 

Bart                        Shrek 

Šmudla                   Ron 

Emanuel                 Bezzubka 

Brouk Pytlík           Dory 

kočka Šklíba          Jasmínka 

Škyťák                    Sněhurka 

Aladin                     Homer 

Fiona                       Ferda Mravenec 

 

 

Napiš tři vánoční zvyky, které dodržujete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libuše Krotká, 5. A 

 



 

 

VÁ           E __________________________ 

 

 

 

  OVÍ  __________________________ 

 

 

 

ADÍ  __________________________ 

 

 

MAN  INKA _________________________ 

 

 

 

KO  __________________________ 

 

 

 

Jan Blahuta, 5. A 

 



RECEPT NA PERNÍČKY 

 

300 g hl mouky  

100 g cukru moučka 

75 g tepelného medu 

1 van. cukru 

½ lžičky sody 

65 g másla 

3 lžičky perník. koření 

1 vejce 

 

 

A ČOKOLÁDOVÉ KULIČKY S KARAMELEM 



Útočník David Pastrňák potvrdil 
pozici nejlepšího střelce NHL dvěma 
góly, kterými pomohl Bostonu  
k úterní výhře 5:1 na ledě New Jersy. 
A byl zvolen první hvězdou zápasu. 
Boston udeřil v 15. minutě dvakrát 
během čtrnácti sekund. U obou gólů 
si připsal druhou asistenci Krejčí, 
který nahradil v elitním útoku 
zraněného Patrice. 

 
Šlesingr a Davidová získali letní 
české tituly ve stíhačce. 
Michal Šlesingr uzavřel letní 
šampionát českých biatlonistů 
vítězstvím ve stíhacím závodu. 
Šestatřicetiletý trojnásobný 
medailista z mistrovství světa, 
jenž po této sezoně ukončí 
kariéru, se tak úspěšně rozloučil  
s domácími tratěmi v Letohradu. 
Stíhačku žen ovládla Markéta 
Davidová. 

V roce 2019 se posunula hranice 
možného. Zvuk motorů, adrenalin  
v krvi a našlápnutá atmosféra.  
19. ročník nejstarší FMX akce  
v Evropě se uskutečnil 2. listopadu  
v pražské O2 areně. Ta se opět 
zachvěla v základech. Největší 
freestyle motokrosový svátek tradičně 
přivezl do Prahy špičky světové scény 

FMX, které do gladiátorských klání vedli čtyři kapitáni. Na diváky 
čekala strhující show, motorky, sněžné skútry, létající auto a 
další překvapení. Zájemcům byla umožněna návštěva zákulisí 
nejstarší evropské freestyle motokrosové akce. Organizátoři 
opět připravili show založenou na tradici gladiátorských her. 
                                                                                               Nicolas Hurník, 5. B 



 

 

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly.“ „A splnil Ti přání?“ 

„Ano, koupil mi atlas hor…“ 

 

Líza děkuje dědovi: „Dědečku, děkuji za ty housle, cos mi dal vloni 

k Vánocům. Byl to ten nejlepší dárek, co jsem kdy dostala.“ 

„Vážně?“ neubrání se děda údivu. Líza nadšeně přikývne. 

„Rozhodně! Pokaždé, když začnu hrát, mi máma dá dvacku, abych 

s tím přestala!“  

 

Baví se tři ženy, co daly manželům k Vánocům. „Koupila jsem 

manželovi věc, co udělá stovku za 10 sekund – je to Honda!“ „Já mu 

koupila věc, co udělá stovku za 5 sekund - je to Porsche!“ Třetí je 

trumfuje: „Já mu koupila věc, co udělá dvoustovku za sekundu – je 

to osobní váha!“ 

 

 

 

 

 

 

 

Letos žádné Vánoce nebudou! Řekl jsem Ježíškovi, že jsi byl celý 

rok hodný a umřel smíchy! 



Vánoce. Vánoce jsou pro mě nejšťastnějším obdobím. Proč? Protože 
si můžu odpočinout od všeho shonu, a protože si řeknu, že můžu být 
ráda za to, co mám, protože ne všichni lidi si můžou dovolit to, co 
můžu mít já. Není důležité mít vše, po čem toužíme. Kouzlo Vánoc 
spočívá v tom, že jsme spolu se svou rodinou, že jsme šťastni se 
svými skutky, co jsme udělali pro druhé. Je mnoho kombinací, jak si 
dopřát kouzlo Vánoc.                                                Marie Barabášová, 5. C 

Pro mě je šťastné období kolem Vánoc. Protože je hezké, jak je každý 
šťastný a veselý. Jako my u babičky. Jako každý rok máme vánoční 
výzdobu, pohodu a klid. Já s mojí sestřenicí potají ujídáme perníky, 
linecké, rohlíčky a další různé cukroví. A to mám rád.  
                                                                                      Dominik Polášek, 5. C 

Já mám prosinec hodně ráda. Začíná advent, mám narozeniny, jsou 
Vánoce a Silvestr. Já se vždycky v prosinci zamyslím nad celým 
rokem. Co se všechno stalo, jaký byl nejlepší zážitek, a tak si vlastně 
řeknu, jaké jsem udělala chyby, a že bych to v novém roce měla 
napravit. O Vánocích jsme celá rodina spolu a někdy je s námi i 
babička. Nejvíc se asi těším na dárky. Já dávám rodičům taky dárky a 
mají z toho strašně velkou radost, protože je sama vyrábím. Vánoce 
jsou prostě pro mě nejlepší čas v roce.                    Adéla Reimerová, 5. C 

Advent pro mě znamená vánoční klid a štěstí. Když jsme vyráběli 
adventní věnec, tak to bylo úžasné, ale ještě větší klid byl, když jsme 
zapálili první svíčku a odpočívali jsme. Vždy, když to hoří, jsem si 
jistá, že už se blíží Vánoce. A to štěstí pro mě znamená, že si toho 
musím vážit, protože si představuju lidi, co jsou na ulici v zimě a 
mrazu, bez domova a jsou smutní, že nemají to, co mají jiní lidé.  
                                                                                           Zuzana Šostá, 5. C 

Vánoce jsou nejlepší svátky na světě, protože jsou všichni spolu. 
Píšou se dopisy pro Ježíška, kupuje se kapr, dělá se bramborový salát 
a pod talíř se dávají kapří šupinky a na snídani bývá vánočka. A když 
se rozbalí dárky, díváme se všichni na pohádky.  
                                                                                                        
Natálie Plevová, 5. C 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Napsal a nakreslil Václav Gvuzď, 5.  



K vánoční atmosféře na naší škole bezpochyby přispělo i kreativní 

odpoledne, které proběhlo 27. 11. v hudebně školy a bylo určeno 

dětem 1. stupně a jejich prarodičům. Akce se nesla v poklidném a 

příjemném duchu. Odpoledne začalo společným zpěvem 

pohádkových písní. Zpěv byl proložen malými soutěžními otázkami, 

za které šikovní hadači obdrželi drobné ceny. Poté se dvojice (dítě – 

senior) pustily do soutěže v poznávání melodií z různých pohádek, 

seriálů a večerníčků. Všechny dvojice byly za snahu náležitě 

odměněny. Poté následoval další hudební kvíz rovněž o ceny.  

V poslední části celé akce si každý vyrobil papírové krmítko  

s ptáčkem. Děti i senioři byli opravdu kreativní, každé krmítko bylo 

originální.  Společnou fotografií se ukončilo vzájemné setkání dvou 

generací. Všichni si domů odnesli nejenom pohodu, ale i vánoční 

dárek a upomínkový list. 


