
Prosinec 

Někteří žáci obdrželi z Palaty dopisy od seniorů jako odpověď na své „laskavé“ 

dopisy, které psali v listopadu v rámci akce Laskavec: 

Ahoj Barborko, 

Udělala jsi nám velkou radost, že jsi napsala tak milý dopis. Jsme rádi, že jsi veselá 

a šťastná, my na tebe budeme moc myslet. My jsme už babky, ale na světě se nám 

pořád líbí, obzvlášť když dostaneme takový krásný dopis. Také jsme chodili do 4. 

třídy, jen si už nepamatujeme matematické úkoly, co ty Barborko? Jak ti jde 

matematika a čeština? Za chvilku přijde Ježíšek, a určitě ti přinese nějaký hezký 

dáreček, který ti udělá velkou radost. My se na Ježíška těšíme i na dárečky a kapra. 

Jinak rádi chodíme na naší zahradu. Sice toho moc nevidíme, ale přírodu máme 

rádi. Ještě jednou ti moc děkujeme za dopis a přejeme ti hodně radosti a zdraví.  

Zdraví tě Jarmilka a Jiřinka ze srdíčkového pokoje. 

*** 

Ahoj Báro, 

Děkuji za hezký dopis a moc tě zdravím. Máme se taky dobře a taky nás tu 

navštěvují pejsci. Jeden retrívr a jedna mala křížená fenka, tak se můžeme taky 

pomazlit. Ale je toho dost co nás baví, třeba zahrada, čtení, posezení u kávy. 

Situace je těžká. Bojíme se, co zase přijde. Co zakážou a co přikážou. Trvá to vše 

už moc dlouho, tak si jen přejeme, aby už to vše bylo pryč a nám bylo zase veselo. 

Ty se drž a hlavu vzhůru, jsme v tom společně. Přeje ti, aby se ti dařilo a měla ses 

nadále dobře.  

Z Palaty tě zdraví Libuška. 

*** 

Ahoj Dereku, 

Moc tě zdravím a děkuji za dopis a tvůj zájem. Ptáš se, co každý den děláme. Tak ti 

trochu popíšu svůj den. Vstávám v 6:30, upravím se a čekám na ranní hlášení, které 

nám oznámí, co nás čeká za aktivity a co bude k jídlu. Poté mi donesou snídani. Po 

snídani máme od 9:00 nějakou aktivitu. Někdy se stane, že třeba žádná aktivita 

není, tak se koukám na televizi nebo háčkuju. Ale jsem radši, když ty aktivity jsou, 

den utíká rychleji. Nejraději chodím tančit, zpívat, do zahrady nebo na kavárnu. 

Dopolední aktivita je vždy do 11 a pak máme oběd. Po obědě se většina z nás 

natáhne, protože je to po obědě to nejlepší co se dá dělat. Odpoledne můžeme jít 

zase na nějakou aktivitu nebo se jdu projít ven. Pak už je jen večeře a den je 



zamnou. Setkání s tebou jsem nestihla, tak budu jen doufat, že to příště napravíme, 

protože už jen dopis mě zaujal. 

Tímto se s tebou loučím, s pozdravem Marie. 

*** 

Milý Martine, 

Děkujeme za tvůj dopis, velice nás potěšil. Velice obdivujeme tvé znalosti jazyků, 

které ve svém věku máš, také tvé zájmy a hudební nadání. Máš náš obdiv, že se tak 

zabýváš historií a čtením obecně. U chlapců tvého věku je to poměrně neobvyklé a 

ojedinělé. Zbývá ti pak čas na děvčata? Teď ti povíme něco o sobě, ale aby to bylo 

veselejší, napíšeme ti to básničkou:    

Na Smíchově na Hřebenkách stojí pěkná vila, 
 Nikdy by mě nenapadlo, že bych tady byla. 
 Stačil jeden špatný krok, 
 A už jsem tu druhý rok. 
 Jsou zde hezké pokojíčky, 
 Pro dědy i pro babičky. 
 Personál je hodný, milý, 
 tak nám utíká den po dni. 
 Stravu tady dobrou máme, 

tak kila pěkně nabíráme. 
Pak cvičíme, tancujeme, 
Tak ty kila zase shazujeme. 
Jsou zde různé aktivity, které nás moc baví, 
při některých posilujeme své duševní zdraví. 
Na jiné zase potřebujeme šikovné ruce, 
a tak můžeme vyrobit dárky na Vánoce. 
Keramiku vyrábíme nebo pletem koše, háčkujeme, 
nebo naše představy malujeme. 
No a koho zpěv baví, stačí jenom maličko, 
ten se může přihlásit do sboru Sluníčko. 

 

Tak ti milý Martine, přejeme v těchto nelehkých dnech co nejvíce dnů krásných, 

hodně štěstí při přijímačkách.   

S pozdravem Eva a Libuše. 

*** 

Ahoj Jakube, 

jak píšeš, už to budou 2 roky. Korona virus mělo i dost lidí zde na Palatě. To sem 

nemohla žádná návštěva, nebyla jediná aktivita, jen se tu dost testovalo. Teď už je 



to lepší, omezení žádné nemáme a já doufám, že to tak zůstane aspoň přes 

Vánoce, protože bez těch návštěv by to bylo smutný a byla bych naštvaná. Co se 

týče jídla, tak já jsem taky gulášová. Maďarský guláš je taky můj nejoblíbenější a 

pak ještě halušky mám moc ráda, ale jinak v celku vaří dobře. Na televizi nekoukám, 

jak nevidím, tak mě to neláká, ale poslouchám hodně rádio. To prakticky 

nevypínám. Na výlety jezdíme dost, třeba na parník nebo ke koňům. Brigády tady 

nemáme, ale pleteme třeba košíky, které se pak prodávají, nebo děláme výrobky 

z hlíny, které se pak taky prodávají.  No a jen tak pro radost si něco na zub 

upečeme docela často, není taky divu, že tak přibírám. Ale nejradši luštím křížovky. 

U toho trénuju hlavu a ještě si dobře s někým pokecám. 

Tím se s tebou loučím, 

S pozdravem Růžena 

 

3. 12. školou prošel Mikuláš. 

 

 

 

 



6. 12. byla zahájena předvánoční akce a soutěž o nejkrásnější vánoční 

stromeček „Zdobit může každý – zdobit bude každý“ na protější zahradě u 

hasičů.  

 



7. 12. proběhla canisterapie pro mladší žáky. 

12. – 17. 12. se vybraní žáci Ruda K., Anna S., Kristýna K., Jessica Š., Adam H. 

zúčastnili lyžařského běžeckého soustředění v Janských Lázních.  

Běžecký výcvik 
12. 12. - 17. 12. 2021 
V neděli jsme měli vyjet v deset hodin ráno od školy, ale odjížděli jsme nakonec až 
ve čtvrt na jedenáct. Z Prahy jsme jeli do Janských Lázní. Projížděli jsme přes Mladou 
Boleslav, Jičín a Vrchlabí. Za Jičínem jsme zastavili na benzínové pumpě, kde jsme 
si dali svačinu a pak jsme jeli dál. Když jsme v jednu hodinu odpoledne dorazili do 
Jánských Lázní, tak jsme vyložili auto a pan Artýzsek, řidič, jel nazpět do Prahy. 
Lanovka, která nás měla přiblížit k hotelu, kde jsme měli být ubytováni, nám jela až 
ve čtyři hodiny. Šli jsme si tedy sednout do bufetu. Po nás ještě přijela výprava z Brna, 
z Plzně a nakonec z Opavy. Všichni jsme společně odešli k lanovce, kterou se 
nejdříve vyvezla naše zavazadla a poté i nás.  
Nahoře jsme se všichni sešli a pěšky se vydali k hotelu Černá bouda. Příruční 
zavazadla a lyže nám odvezla rolba. Ubytovali jsme se, navečeřeli a po 
seznamovacím posezení šli spát. 
Druhý den po snídani jsme se dozvěděli, jak budeme rozděleni do družstev na 
lyžování. Já byl v prvním, ostatní z naší školy ve třetím. Tento den jsme kromě jídla a 
poledního odpočinku byli stále na běžkách. Po večeři jsme měli zase posezení, kde 
jsme se dozvěděli, že ve středu budeme mít závod v biatlonu. Zazpívali jsme si pár 
písniček a šli spát.  
Třetí den po snídani jsme šli opět ven, kde na nás čekali studenti ze střední školy, 
kteří s námi běžkovali do konce týdne. Odpoledne jsme si také zkoušeli venku střílet 
ze zvukové pušky. Kvečeru dokonce i na chodbě hotelu. Po večeři jsme se opět 
všichni sešli a dozvěděli se podrobnosti závodu. 
Čtvrtý den hned po snídani jsme vyrazili biatlonovou trať, kterou jsme všichni zvládli 
během dopoledne. Po obědě jsme šli na horský hotel Desítka, kde jsme si dali horkou 
čokoládu a šli zpět do našeho místa ubytování. 
Ve čtvrtek jsme běžkovali ke Kolínské boudě, kde jsme se občerstvili a jeli zase 
zpátky. Po večeři jsme měli vyhlášení výsledků biatlonu a dozvěděli jsme se 
informace a pátečním odjezdu. 
V pátek jsme zase využili rolbu k odvozu našich věcí k lanovce, kterou jsme sjeli dolů, 
a všichni se rozloučili. Po příjezdu pana Artýzska jsme se vydali na cestu do Prahy 
se super zastávkou v McDonald‘s.  
 
Velké díky patří paní Vondřejcové a paní Šulcové, které jely s námi, paní Helešicové, 
že nám umožnila odjet a také panu Artýzskovi, že nás bezpečně odvezl tam i zpět.   
     

Adam, 8. ročník 
 



 
 

 



  

 

14. 12. se na školní zahradě konala Vánoční čajovna. 

Čajovna 

dneska ta čajovna byla skvělá, bylo to zábavné, bavilo mě to tam. Nejvíc se mně líbilo, 

jak jsme chodili po zahradě a psali to, co tam jindy není. Na různých místech 

v zahradě byly rozmístěny věci, které se nějak týkaly Vánoc, a my jsme je měli napsat. 

Také mě taky bavilo pít kávu, ochutnávat cukroví a stříhat malé čokolády. 

Derek, II. PrŠ 

Dneska 14. 12. se konala na naší školkové zahradě Vánoční čajovna. My jako žáci 

praktické školy jsme nejdřív pomáhali paní Kazimírové s nošením ochutnávek cukroví 

například na ošetřovnu pro paní Albrechtovou, do prádelny, k údržbářům atd. Od 

deseti hodin se sešli všichni druhostupňáci a i my praktičáci na školkové zahradě. 

Zazpívalo se pár vánočních písní a pak jsme začali ochutnávat, co jsme napekli. Při 

příchodu žáků z prvního stupně si ke mně na lavičku sedl Honza Singer a upravil 

v aplikaci voicechanger hlas jedné mojí nepřítelkyně Liany Repíkové a hodně jsme 

se tomu zasmáli. Po posezení a zábavě jsme šli na oběd a potom do školního klubu. 

Na čajovně se mi nejvíc líbilo to, že jsem mohla potěšit ostatní, pokec s Honzou 

Singrem a nakonec, jak Mára Čtvrtečka ke všemu dodával svou obvyklou hlášku 

„teda, to bylo krásné“.                                                                           Marika, II. PrŠ 



 

V úterý 14. 12. jsme byli na školní vánoční čajovně. Naše třída měla zrovna hodinu 

přípravu pokrmů, takže jsme dodělávali cukroví a připravovali čajovnu. Kolem 10 h 

šel druhý stupeň a praktická škola na školkovou zahradu, kde čajovnu zahájila paní 

řiditelka proslovem, pak se zazpívala vánoční koleda a šlo se ochutnávat. Bylo tam 

hnedka několik druhů cukroví: linecké, vanilkové rohlíčky, pracny, šlehačkové 

cukroví, makové cukroví, sněhové pusinky, sýrové tyčky, čokoládová kolečka s 

mandlí, Rafaelo, perníčky, štola a další. Nejvíce mě chutnalo to makové. Pak jsme se 

třídou hledali vánoční věci a zpívali vánoční písně. Moc jsem si to užil. 

                           Honza, II. PrŠ 

Na čajovně se mi líbilo všechno to cukroví, jako vánoční štola, linecké i slané 

cukroví. Také to, jak jsme zpívali koledy.                                             Adam, II. PrŠ 

 

 

 

 



15. 12. přišel do naší školy bývalý žák Tomáš H., aby formou prezentace 

představil svoji nynější školu Gymnázium Jana Palacha. 

 

 

 

17. 12. od 9 hodin proběhla v sále školy Vánoční besídka. Zúčastnili se jí jen žáci a 

pedagogové školy, pro rodiče byla vzhledem k epidemiologické situaci nepřístupná. 

Vánoční besídka 2021  

Vánoční besídka se konala v pátek 17. prosince od 9:00 v sále školy Jaroslava Ježka. 

Moc jsem se na ni těšil. Přišel jsem ve sborovém kroji, protože jsem moc dobře věděl, 

že budu zpívat se sborem. Nejvíc se mi líbilo nejen naše vystoupení, ale také 

vystoupení I. PrŠ. Líbilo se mi také vystoupení 7. A, kde Nela Černohlávková 

s ostatními dětmi zpívala písničku od Ewy Farny. Ještě večer mně to znělo v hlavě. 

Sbor se mi také moc líbil. Vánoční besídka byla moc krásná.                 Marek, II. PrŠ 

 

Během Vánoc se u nás ve škole koná vánoční besídka, na kterou si vždycky žáci 

připraví nějaké představení. Naše II. PrŠ si připravila písničku Vánoce, ach Vánoce a 



potom pár vánočních vtipů. Nejlepší byl závěr, na kterém Marek Čtvrtečka řekl svou 

pěknou emotivní hlášku, „teda, to bylo krásné“. Besídka se mi líbila, akorát mě 

nepotěšilo, že některé třídy vůbec nezpívaly nebo jsem je aspoň neslyšela. Jedna 

z nejlepších besídek byla stejně před dvěma lety, když jsme zpívali se spolužáky 

Bourlevard of broken dreams od Greenday.                                           Marika, II. PrŠ 

Besídka byla moc zajímavá. Všichni měli nějaké vystoupení. My jsme měli připravené 

vánoční vtipy a píseň. Myslím, že se nám to povedlo. Celá besídka se mi moc líbila. 

                                             Adam, II. PrŠ 

 

 



 

 

17. 12. proběhlo v sále školy vánoční posezení zaměstnanců školy. 



20. 12. během odpoledního vyučování šel 2. stupeň ZŠ na procházku historickou 

Prahou. Žáci se dozvěděli o barokních, gotických, renesančních a románských 

stavbách v okolí školy. V Loretě si mohli prohlédnout haptický model barokní Lorety. 

 

 

22. 12. zhlédla I. A v Divadle v Dlouhé představení Jak jsem se ztratil aneb Malá 

vánoční povídka. 

 

 

 


