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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

SUCHOHRDLY U MIROSLAVI 
VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS 

 

TULIPÁNEK  
 

Zimní číslo Tulipánku 2016 

 Ještě před Vánocemi proběhlo v naší škole mnoho akcí. Opět se konaly návštěvy  předškoláků ve 

výuce a školáků v místní knihovně, jako ostatně každý měsíc.  

Třídní schůzky byly 8. listopadu, hned v sobotu 12. listopadu jsme se mohli zúčastnit  prodejní výstavy 

obrazů MUDr. Svobody a 24. listopadu vánočního jarmarku.  

V prosinci přišel do naší školy a školky Mikuláš, letos poprvé jsme navštívili divadlo ve   Znojmě s 

představením Zahrada. 12. prosince si děti a rodiče mohli ještě na poslední chvíli vyrobit ve výtvarných 

dílničkách drobné vánoční dekorace. Poslední akcí před Vánocemi byla besídka v sokolovně. 

Po vánočních prázdninách jsme po návštěvě divadla (12. ledna)  a období psaní pololetních prací měli 

opět třídní schůzky, v MŠ výukový program zaměřený na bezpečnost  a se školáky proběhla 26. ledna 

tvořivá kreativní dílna ve čtení. 

Vysvědčení bylo vydáno 31. ledna a jednodenní pololetní prázdniny následovaly 3. února. Ještě před nimi 

nás 1. února navštívili s výukovým programem zaměstnanci  Národního parku Podyjí a 2. února Městská 

policie Mor. Krumlov. 

Veškerou fotodokumentaci z akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách školy. 

Co nás čeká v nejbližším období:  

- od 24. února každý pátek výuka plavání pro ZŠ i MŠ 

- od 7. března grafomotorika pro předškoláky 

- jarní prázdniny (13. -17. 3.) 

- 23. 3. divadlo Znojmo 
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Moje Vánoce. 

 Na letošní Vánoce jsem se strašně moc těšil, protože jsem se nemohl dočkat, až budu rozbalovat 

dárky. 

 Vánoce pro nás začaly v pátek u babičky v Hrušovanech. Na Štedrý den jsme s taťkou a Filipem 

zdobili stromeček, máme ho fialovo-stříbrný. Po obědě jsme šli k babičce a dědovi tady v Suchohrdlech. Po 

rozbalení dárků jsem se nemohl dočkat ,až budu rozbalovat doma. 

 Štědrovečerní  večeři jsem snědl rychle a pak jsem šel do pokoje čekat na zazvonění zvonečku. Po 

zazvonění jsme se vrhli na dárky. Největší radost z té spousty dárků mi udělal mobil, pistole Nerf a šachy. 

    Dominik Lukas, 4. třída 
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Vánoční prázdniny 

 O vánočních prázdninách jsem býval pořád venku, až na den 24. prosince. 

  Na Štědrý den ráno jsme zdobili stromeček. Až byl nazdobený tak jsme si dali polévku. Po jídle 

jsme šli ven na hřiště a tam jsme hráli fotbal. Po fotbale jsme šli domů a chystali štědrovečerní večeři. Na 

večeři jsme měli kapra s bramborovým salátem. Po večeři jsme uklidili stůl a šli jsme do pokoje čekat na 

zazvonění zvonečku. Zvoneček zazvonil a my s bratrem Milanem jsme šli rozbalovat dárky. Já jsem dostal 

notebook, dres FC Barcelony, oblečení, míč FC Barcelony, 3 knihy, povlečení FC Barcelony, kalendář s 

hráči FC Barcelony. 

 Až jsme si rozbalili dárky, tak jsme se šli podívat k babičce. Tam jsem dostal nerf pistoli. Po pár dnech jsme 

jeli za babičkou do Bohutic. Tam jsem dostal oblečení a vrtulník dron. Za dva dny jsme je šli proletět, ale 

foukal vítr, a tak mně to moc nelétalo.  

 Za pár dnů už byl Silvestr, krásně jsme to oslavili. Po silvestru jsme se znova vrhli na led na 

zamrzlém koupališti. Dostal jsem i nové hokejky, tak jsme si zahráli hokej. 

 Jak ty prázdniny utekly a zase škola.     Josef Novák, 5. Třída 

 

 
     

  

  

 

 

 

 

 

Josef Novák, 5. třída, program Malování 
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Vánoční prázdniny  

 O vánočních prázdninách jsem hned druhý den onemocněl, takže jsem ležel. V sobotu už mi bylo o dost líp a 

nemusel jsem ležet. Večer u stolu jsem místo kapra měl kuře na másle kvůli dietě (aspoň tak to mamka tvrdí). Po 

večeři jsme jako šílenci běželi do obýváku rozbalovat dárky a já jsem dostal:  

Fotografický atlas tesaříků (tesaříci = hmyz), nový fotbalový míč a nové fotbalové rukavice, sluchátka do počítače, 

dózu se šídly na čaj a hru The Sims 4.  

 Po Štědrém dnu jsme s bratrem trénovali parkour (parkour = pohybová disciplína) a já k tomu hledal brouky a 

našel jsem jedině slunéčko východní.  

 Na nový rok jsme byli na novoroční plavbě po Dyji - Břeclav Janohrad a zpátky do Břeclavi. A 3. ledna jsme 

už šli do školy.  

      Eliáš Utinek, 5. třída 

 

 

  

 

 

 
 

Eliáš Utinek, 5. třída, program Malování 
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VÁNOCE 

 

 Moje Vánoce začínaly tím, že jsme šli na procházku se psem Ronem. Byli jsme na hřbitově a vrátili 

jsme se domů na štědrovečerní večeři.  

 Pak jsme se šli schovat do pokoje a čekali na zazvonění zvonku. Když zazvonil, co nejrychleji jsme 

vyběhli z pokoje ke stromečku.  

Dostal jsem: krabici stavebnice Seva, sluchátka Sony, celou ságu knížek Hraničářův učeň, novou florbalku 

a obal na ni, dres fotbalového týmu Chelsea, dres na florbal, fotbalový míč Chelsea, svetr české armády, 

tepláky, tričko se psem, knihu Nejvýkonnější ruční zbraně celého světa, peněženku Chelsea. 

 Když jsme jeli 26.prosince k první babičce, tam jsem dostal: nerf sockade, čepici Chelsea, Nejlepší 

německé ponorky 2.světové války. 28. prosince jsme jeli k poslední babičce, tam jsem dostal: 3d puzzle 

Stramford bridge, rukavice Chelsea. 

Vánoce se mi moc líbily a budu se těšit na další.  

 

 

 

 

 

 

 

Č. Kopřiva, 5. třída, program Malování 
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J. Koncká, 5. třída, program Malování 

  

Tomáš Vlček, 2. tř.  
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