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Lampionový průvod 
      Tak jako každý rok se i letos 

pořádal lampionový průvod. 

Společně jsme se prošli našimi 

vesnicemi a všichni jsme se sešli 

u rybníka. U rybníka byl stánek 

s občerstvením, ve kterém 

prodávali různé zákusky, ale také 

grilovali buřty.  

    A co nesmělo chybět? Přece 

stezka odvahy! Na stezce jsme 

mohli potkat různé příšery, 

kostlivce a duchy. Ve vrbovém 

tunelu byly různě šikmo navázané 

svítící provázky a tím tunelem 

jsme museli prolézt až na konec, 

aniž bychom se těch svítících 

provázků dotkli.  

     Celá stezka byla krásně 

osvícena svíčkami a ti, kteří 

dokázali dojít až na konec, 

potvrdili svou odvahu podpisem. 

     Byla to paráda! 

Honzík Horák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavte se hudbě cellem 

     Jednoho dne jsme se všichni 

sešli neobyčejně krásně oblečení. 

Chystali jsme se totiž do Prahy na 

koncert.  

     Jeli jsme autobusem, když 

jsme dorazili do divadla, v šatně 

jsme si sundali bundy a kabáty 

a šli se usadit na sedačky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V sobotu 26. listopadu se děti 

ze školy a školky sešly na návsi 

v Ovčárech.  

     Děti vystoupily na pódium 

a nejprve zatančily Tanec vloček, 

pak nastoupily ostatní děti 

a zpívaly vánoční koledy.  

    Když jsme dozpívali poslední 

koledu, vánoční stromek na návsi 

se rozsvítil.  Každý dostal 

odměnu. 

      Pak jsme si běželi nakoupit 

do stánku s vánočními výrobky.  

Týnka Štyksová  

a Verunka Lipavská 

 

 

 

 

 

 

     

      Nejprve nám byli představeni 

hudebníci: Ivan, Honza, Jenda 

a Honza. Zahráli nám Čmeláka, 

něco od Michaela Jacksona, 

Zamilovanou a také nám zahráli 

divadlo. Nakonec nám zahráli 

hudbu na rozloučenou. Koncert se 

nám moc líbil! 

Terka Pecharová  

a Vaneska Hromasová 

 

 

Výlet do Liberce 

     V pátek 2. prosince jsme 

s družinou vyrazili do lunaparku 

v Liberci. Jeli jsme tam 

autobusem, když jsme přijeli, 

vystoupili jsme.  

     Vešli jsme dovnitř a paní 

učitelka koupila vstupenky. 

Mohli jsme na všechny atrakce: 

autodrom, býk, trampolína, 

kolotoče, jezdící kačenky a hodně 

skákacích věcí.  

     Zašli jsme si také na jídlo, 

po svačině jsme šli opět 

na atrakce.  

     Při cestě domů jsme zažili 

velké dobrodružství, rozbil se 

nám totiž autobus. Pan řidič volal 

jiný autobus. Představte si, že 

přijel pan Černý, který nás každý 

pátek vozí na plavání! 

Zdenda Kašing, Eliška Liďáková 

a Terka Pecharová 

 
   MŠ A ZŠ NEDOMICE        ZIMA   2017 
 

     MŠ A ZŠ NEDOMICE       BŘ EZEN 2016 Milí čtenáři, 

v novém roce přinášíme také nové číslo Školních listů. Dočtete se, jak jsme si užili vánoční atmosféru v naší 

škole. Přejeme příjemnou bobovačku!         

Vaše redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čertovské spaní 
     První prosincový den si každý 

z nás zabalil jídlo, pití, spacák, 

karimatku, polštář a nesměl 

chybět kamarád na dobrou noc. 

Proč? Měli jsme totiž ve školce 

a škole čertovské spaní! 

     Když jsme dorazili do školy, 

vybalili jsme si všechny věci 

a paní učitelky vyhlásily 

Čertmánii. Měli jsme hodinu 

na to, abychom si připravili 

nějaké číslo, mohli jsme pracovat 

sami nebo tvořit skupinky. 

Po nacvičování to přišlo, paní 

učitelky krásně nachystaly třídu, 

my jsme si sedli do hlediště a 

Tomík uváděl celý večer všechna 

čísla.  

     A co bylo k vidění? Někteří 

zpívali, někteří tančili, hráli různé 

scénky, dokonce jsme viděli    

 

Vánoční trhy v Lysé nad Labem 

     Jednoho dne jsme se 

s družinou vypravili vlakem 

na vánoční trhy do Lysé 

nad Labem.  

     Hned jak kluci uviděli hračky, 

hrnuli se za nimi, ale já jsem se 

hrnul k betlému s živými zvířaty. 

Pak jsme se šli podívat po trzích 

a různě jsme nakupovali.  

     Nezapomněli jsme navštívit 

občerstvení a koupit si něco 

dobrého. Při dalším putování 

jsme našli v ohrádce oslíky 

a beránky.  

     Bylo tam také pódium, 

na kterém jsme mohli zpívat, 

a tak jsme šli! Bylo to super! 

Honzík Horák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce v 1. a 3. třídě 

     Když jsme přišli do školy, 

zjistili jsme, že ve třídě byl 

Ježíšek. Nechal tam jeden 

obrovský dárek a spoustu 

menších. Z dárků jsme byli moc 

nadšení a šťastní. Dostali jsme 

nový pytel na odpočívání, 

laboratoř, plyšáka žraloka, knížky 

a další věci. Hráli jsme si 

s novými hračkami a také si 

rozdali dárky mezi sebou, třeba 

Vaneska si dávala dárek 

s Maruškou. Pak jsme 

ochutnávali cukroví.  

     Byl to úžasný den! 

Maruška Sovová  

a Eliška Liďáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kouzelnické představení 

a gymnastickou sestavu. Porota 

předala na závěr všem diplom 

a přišel se na nás podívat Mikuláš 

s čertem a andělem. Zazpívali 

jsme mu všichni společně 

Rolničky.  

    Pak jsme si dali na stůl 

občerstvení  - sladkosti, buchty, 

sýrové křupky, tyčinky, bonbony, 

popcorn a další. Tančili jsme 

a tančili. 

     Když už jsme byli všichni 

unavení, vyčistili jsme si zuby, 

převlékli se do pyžam a rozložili 

věci na spaní. Paní učitelky nám 

na interaktivních tabulích ještě 

promítly pohádku Hledá se Dory. 

Bylo to úplně super! 

Vaneska Hromasová 

a Tomík Lipavský 

 

 

Vánoce ve 2. a 4. třídě 

     Sešli jsme se ve škole a zjistili, 

že ve třídě byl Ježíšek! Když 

jsme totiž otevřeli dveře od třídy, 

byla pod stromečkem spousta 

dárků. Šli jsme k velkému stolu, 

kde byl dětský šampus, a připili si 

na krásné Vánoce. Paní učitelka 

každému napsala dopis, který 

jsme si společně přečetli 

v kroužku. Pak jsme šli 

rozbalovat dárky. Dostali jsme 

plyšového pejska, stolní fotbálek 

a mravenčí akvárium. Zbytek dne 

jsme si povídali, vyráběli svíčky 

a zobali cukroví. Byl to moc 

krásný den. 

Románek Veklynec 

a Týnka Štyksová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


