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MÁME TU NOVÝ ROK A S NÍM TAKÉ NOVÉ BRUSINKY  

  

 Novoroční vítání  

 Betlém na ZUŠ 

 Brněnské trhy 

 Vítězná pomazánka  

 Co přinesl Ježíšek? 

 Zimní příběh 

 Soutěž  

 Zábava  
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ   

Jsem velmi ráda, že pracuji mezi neobyčejnými lidmi. Mám kolem sebe 
děti, které bezelstně dokáží projevit nadšení,  zájem o vše nové a radost. Mám 
kolem sebe rodiče a učitele, kteří jsou úžasně obětaví  a  lehce se nechají 
nakazit od dětí právě tímto nadšením a radostí. Je to vlastně takový uzavřený 
kruh, kde můžete hodně darovat, ale i dostávat.  

Dovolte mi  tedy popřát do nového roku mnoho radosti, lásky a úsměvů 
nejen od vašich dětí.  Hodně trpělivosti, optimismu a zdraví, což jsou 
ingredience pro spokojenost. A také, aby péče a obětavost, kterou dáváte, se 
mnohonásobně vrátila a byli jste šťastní. 

Našim žáčkům přeji, aby i v novém kalendářním roce měli kolem sebe 
dospěláky a kamarády, kteří s nimi budou sdílet spoustu úžasných věcí a budou 
je podporovat. 

 
  

S blížícím se příchodem nového roku, 
ať vládne u vás pohoda na každém kroku. 

A až nový rok bude ve dveřích, 
ať přinese vám lásku, štěstí a smích. 

p. ř. Blanka Gaizurová 
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VÁNOČNÍ BESÍDKA 2016 – BETLÉM 

Vánoční besídka, jak už sám název napovídá, probíhala v duchu Vánoc. 

Tentokrát však byla zvláštní tím, že po celou dobu diváky provázel příběh 

o Josefovi, Marii a jejich narozeném děťátku. Žáci si rozdělili jednotlivé role, 

nastrojili se do příhodných kostýmů, nachystali potřebné kulisy a všichni už 

napjatě čekali na začátek příběhu. 

Začíná hrát hudba a přichází Josef z Nazareta, který se svou ženou Marií 

a nenarozeným děťátkem hledá nocleh. Chodí od stavení ke stavení, 

ale odevšad je vyhnán.  

Josef jde zas o dům dále, 

o kus místa prosí stále. 

Všude se však vymlouvají, 

že už plno hostů mají. 

 

Jednoho dne však Josef dorazí do Betléma, kde se Marii narodí děťátko, 

dítě boží, vzácný květ, aby spasil celý svět.  

 

Celý příběh byl proložen vánočními koledami. Zazněly koledy  jako 

V jeslích dítě spinká, Nesem vám noviny, Nad horama vyšla hvězda či Štědrý 

večer nastal. Pastýři a andělé obdarovávali narozeného Ježíška za doprovodu 

písně  Jak jsi krásné neviňátko a nechyběli samozřejmě ani tři králové, kteří 

přišli z velké dáli, poklonit se tomu králi, který se dnes narodil.  Ještě dlouho 

tam všichni stáli a Ježíšku a Marii ochotně přáli. 

 

K závěru musím říci, že se besídka vydařila. Žáci si vyzkoušeli vystupovaní 

na podiu nejen z hudebního hlediska, tedy zpěvem písní a recitací básniček, 

ale zabrousili i do dramatické oblasti, kdy se museli vžít do hrané role a zapojit 
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trochu představivosti. Doufám, že si vystoupení rodiče užili tak jako my a naši 

žáci, a že se alespoň trochu naladili předvánoční atmosférou.  

p. uč. Lucie Večeřová 

 

A jak se besídka líbila dalším účinkujícím? Čtěte dále: 

 

Besídka byla pěkná. Byla jsem vypravěčka. Líbila se mi písnička. Byly tam 

všechny děti ze školy. Besídka byla na Zušce. Zkouška byla dobrá.  

Klára  

 

Naše besídka 

Anděl se líbilo Marii a Josefovi. Marie měla Ježíška. Vypravěčky byly Klárka, 

Eliška, Maruška, Tereza. Na besídce jsem byla anděl. Padala hvězda kometa.  

Míša Juranová 

 

Naše vánoční besídka 

Na besídce jsem zpívala andělskou písničku. Přišli se tam podívat rodiče. Měli 

jsme na sobě andělský oblek. Anděl přišel oznámit, že se narodil Ježíšek. 

Narodil se v Betlémě. Narodil se paní Marii.  Přišla se podívat paní učitelka 

Dvořáková.  

Vanessa 

 

Besídka byla moc hezká.  

Hrála jsem anděla a zpívala jsem písničku: Nad horama vyšla hvězda, jaká nikdy 

nesvítila. Seděli tam lidi, seděla tam mamka a babička. Na besídce jsem hrála 

anděla a říkala básničku. Byla to moc hezká básnička. Mamce se to moc líbilo.  

Verča Dočkalová 
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Byla jsem Marie. Zpívala jsem V jeslích dítě spinká. Besídka byla krásná. Líbili se 

mi andělé. Měla jsem v ruce miminko, jmenovalo se Ježíšek.  

Kája Orságová 

 

Besídka byla o Marii a Josefovi. Písnička byla o třech králích.  

A byli tam andělé. A byli tam pastýři.  

Nikola Roháčková 

 

Naše vánoční besídka 

Na besídce bylo hodně lidí. Byla tam legrace. Mně se líbilo, jak Petr hrál 

hospodáře. Jak tam hrála Eliška toho pastýře. Jak Lucka byla babička, to se mi 

líbilo. Hrála jsem vypravěčku. Jak Kája hrála paní Marii. Vanessa hrála Anděla, 

to se mi taky líbilo.  

Marie 

 

Naše vánoční besídka 

Na besídce bylo hodně lidí. Byla tam legrace. Jak Gabča hrála tu zlou babku. Jak 

Lucka hrála mladou babičku. Jak Maruška hrála vypravěčku. Jak Petr hrál toho 

hospodáře. Jak Vanessa hrála toho anděla. Jak Ondra hrál toho pastýře.  

Petr 

 

Naše vánoční besídka 

Na besídce bylo strašně moc lidí. Marie byla Kája O. Josef byl Zdenda V. Hráli 

jsme, že se narodil Ježíšek. Vypravěči – Eliška J., Maruška T., Klára H., Tereza O. 

Hodná babička Lucka. Zlá babka Gábina Š. Pastýři – Eliška J., Ondřej V., Tadeáš, 
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Tereza O. Andělé – Vanessa, Míša J., Míša D. Moc se to lidem líbilo a strašně 

moc nám tleskali.  

Eliška 

 

Naše vánoční besídka 

Na besídce jsem zpívala. Moje role byla laskavá babička. Rodičům se besídka 

líbila.  

Lucka Kašparová 
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A jak besídka dopadla?  

Přece takhle: 
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BRNĚNSKÉ VÁNOČNÍ TRHY 

 

Byli jsme tam s paní učitelkou Batelkovou a Tyllovou. Byly tam výrobky. Že tam 

zpívali. A že tam byl zvonek přání.  

Petr  

Brno 

Byli jsme s paní učitelkou Irenou B. a Jarmillou T. na výletě do Brna, bylo to tam 

moc super. Byl tam i zvonek přání, byly tam i různé stánky. Byl tam i Betlém 

s Ježíškem.  

Eliška 

Brno 

Byli jsme tam s paní učitelkou Tyllovou a Batelkovou. Byly tam takový kuličky 

a byly voňavý. Byly jsme v Mekáči. Na vánočních trzích tam zpívali. Byli jsme ve 

Vaňkovce v hračkářství. Prodávali tam výrobky. Prodávali tam svíčky, klobásy, 

meče. A byl tam zvoneček přání.  

Marie  
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Na brněnských trzích byla také I. a III. třída, tak si přečtěte, jak se jim tam 

líbilo. Vyprávění je od Lukáše Čechovského a Marka Pospíšila: 

 

Luky: „Ráno jsme měli sraz na náměstí v Bíteši. Čekali jsme na autobus a potom 

jsme jeli do Brna.“  

Marek: „Po dálnici.“ 

Luky: „Vystoupili jsme na autobusovém nádraží Zvoňka.  Potom jsme šli 

na Zelňák. Jó, předtim na Svoboďák.“  

Marek: „Ještě mě napadlo, že jsme jeli schodama.“  

Luky: „Na Svoboďáku byla zvonička a betlém.“  

Marek: „Taky stromeček.“ 

Luky: „Potom tam děti zpívaly koledy.“  

Marek: „Už vím, co jsme ještě viděli: uvnitř cukrárny jsme viděli dortíky, jak se 

tam točily.“ 

Luky: „Tam jsme seděli.“ 

Marek: „A svačili.“  

Marek: „Byl s náma Danda, paní učitelka Eva, paní učitelka Kubíčková a paní 

učitelka Alenka a Sašenka.  

Luky: „Šli jsme na Zelňák.“  

Marek: „Bramborák jsme si dávali.“  

Luky: „A punč.“ 

Marek: „Mně se tam líbil andílek ze slámy, koupil jsem ho pro mamku.“ 

Luky: „Mně se tam líbily naušnice – takový kroužky s pírkama.“ 

Marek: „Šli jsme na autobus.“ 

Luky: „A jeli do Bíteše.“ 

Marek: „Po dálnici, ale pomalu.“ 
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Luky: „Potom na nás čekali rodiče, jeli jsme domů a je to všechno.“ 
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FIT POMAZÁNKA 

 

Vzpomínáte si, že před Vánocemi jste se svou paní učitelkou dělali 

soutěžní Fit pomazánku? Fit – tedy zdravou? Soutěž vyhlásila firma Laktea 

o.p.s. (ta co nám do školy dodává mléčné výrobky) v rámci projektu Fitkonto. 

Cílem soutěže byla motivace žáků k přípravě školních svačin a také pochopení 

důležitosti pestré a zdravé stravy. Soutěžní týmy si musely vymyslet svoji 

pomazánku a do soutěže zaslat recept, postup přípravy i fotografie, které 

vznikaly při přípravě pomazánky.  Za naši školu soutěžilo několik kuchařských 

skupinek a Kuchaříci ze speciální třídy pod vedením pí uč. Jitky Kalinové se 

dostali mezi nejlepších 10 ze všech soutěžících (soutěž byla celorepubliková). 

Připravili Pomazánku z gigantu pro siláky   Jejich úsilí bylo oceněno krásnými 

výhrami - robot od firmy Eta, sada pomůcek na vaření od Tescomy, šek na pět 

tisíc korun a každý účastník si také odnesl hrníček a svačinovou krabičku.  

Všem kuchařům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!!! 
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Pokud si chcete pomazánku připravit, zde je recept:  

 

Suroviny: 

2 střední cibule, 4 vejce (od spokojených slepiček), 800 g gigantu (pozdní 

kedluben), 4 lžíce Flory, 4 lžíce oleje, sůl, pepř, kečup  

na ozdobu: zelená, žlutá paprika, cibulka, petrželka 

 

Kečup: 

6 rajčat, 2 cibule, 4 lžíce oleje, půl lžičky skořice, půl lžičky soli, půl lžičky cukru, 

špetka pepře, 1 lžička octa 

 

Postup: 

Cibuli nakrájíme nadrobno, zpěníme na oleji. Přidáme nastrouhaný gigant – 

podusíme. Po vychladnutí přimícháme nastrouhané vejce natvrdo, Floru, 

kečup. Dochutíme pepřem, solí. Se solí opatrně, snažíme se solit méně! 

 

Příprava domácího kečupu: 

Cibulku nakrájenou nadrobno zpěníme na oleji. Přidáme spařená, oloupaná 

rajčata – podusíme. Přimícháme cukr, sůl, skořici a vše rozmixujeme. 

 

Použitou zeleninu si pěstujeme ve školní přírodní zahradě a vejce pochází z bio 

chovu. Pokud si suroviny kupujeme, dáváme přednost českým výrobcům. 

Pomazánka je bezlepková, bezmléčná, vegetariánská. Nejlépe je pomazánku 

podávat na domácím kváskovém chlebu. 

 

DOBROU CHUŤ!  
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24.12. jsme se konečně dočkali Štědrého dne a snad všichni 

s napětím očekáváli, zda budou pod stromečkem dárky…. Byly 

tam?  A který vám udělal nejvíc radost? 
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A jak se měli o Vánocích někteří z vás: 

 

Vánoce byly krásné a taky se mi líbilo zdobení stromečku -  neskutečná zábava.    

Kája K.  

Stromeček, dárečky a skvělé pohádky.  

Verča. S.  

Na Vánoce jsem dostal autíčka a stavebnici Seva. Měl jsem velikou radost.  Byl 

jsem u babičky na návštěvě. O prázdninách jsem chodil bruslit s tátou 

a s Františkem.  

Kuba    

Vánoce jsou super. Spoustu dárečků jsem rozbaloval pod stromečkem. Dostal 

jsem telefon a různý hračky, voňavky a oblečení. A mandaly a fleshku a naši 

pejsci dostali misky na vodu a granule.  

Lukáš Č.  

 

Dostal jsem na Vánoce míč a obrázkové kartičky traktorů. Šampon a ponožky. 

Vánoce se mi moc líbily.  

Marek 

Byl jsem na rybníku. Na Vánoce jsem dostal auto a časopis. Měli jsme 

i stromeček, byli na něm barevné ozdoby.  

Tadeáš  

 

 

 

 

 



 BRUSINKY 

17 
 

ZIMNÍ POHÁDKA 

Pohádka o Květušce a její zahrádce 

František Hrubín 

 

Předzpěv 

Chaloupka stála maličká. 

V ní dědeček a babička, 

veselí pořád, stále čilí, 

jak holoubkové sobě žili. 

Před chaloupkou je zahrádka, 

strom s panenskými jablíčky tam 

stojí 

a záhon květin voňavých 

do barev duhových se strojí 

a za chaloupkou hustý les 

své větve strká do nebes. 

Človíčka nikdo tu nevidí, 

žijí zde daleko od lidí. 

 

Na podzim jednou stařečkové, 

když sto let přešlo nad nimi, 

na nové jaro nečekali 

a navždy odešli do zimy. 

Chaloupka po nich osiřela, 

zahrádka osiřela též. 

A všechno zapadlo sněhem, 

sníh všude, kam jen pohlédneš. 

 

Když sešel sníh a jaro nastalo, 

zahrádce tolik se tu stýskalo, 

neměla pro koho kvést a zrát, 

nebyl tu, kdo by ji měl rád. 

 

I začala se jednou steskem chvět 

a střásla na vonnou hromádku 

růžový květ a bílý květ 

a dala v ní život děvčátku, 

a že se z květů narodilo, 

Květuška všichni mu říkali, 

květiny, ptáci, stromy, slunce 

celé dny se s ním laskali. 

 

Po stařečcích tam děvčátku 

zbyla též holubička bílá, 

na krok se od malé nehnula, 

ve všem jí dobře poradila. 

Květuška spíchla si šatečky 

ze starých šátků po babičce 

a v jejích lehounkých dřeváčcích 

tančila pro radost holubičce. 



 BRUSINKY 

18 
 

Jindy zas holubička bílá 

Květušku prádlo prát naučila, 

postýlku navečer si stlát, 

uklízet, o světničku dbát. 

 

Zahrádka Květušce na zimu 

vždy dobré ovoce nachystala 

a potom se schoulila ve sněhu 

a spokojeně spala, spala. 

 

Jak se tu žilo Květušce? 

Ta byla teprv spokojena. 

Tak spolu žily sedm let, 

než přišla ona hrozná změna. 

 

Za jedné zimní noci slyší 

Květuška na okno zaťukat. 

Jde, na zamrzlé okno dýchne 

a venku babičku vidí stát, 

otevře jí a dál ji pozve. 

Z podivné babičky jde mráz. 

Vyrazí baba okno, zhasí oheň, 

jak střípky ledu skřípá její hlas: 

„Hej, děvče, zůstanu tu s tebou, 

vyhánějí mě odevšad, 

budeš mi sloužit ve dne v noci, 

uděláš, co si budu přát!“ 

Nechala dveře otevřené, 

sníh nahrnul se do síně, 

lehla si do něho a spala. 

Vyhaslo teplo v komíně, 

Květuška pláče pod peřinou, 

mráz v každém koutku světnice. 

Chuděrka neví, že k ní přišla 

dotěrná baba Zimice. 

 

Zimice byla opuštěná 

zlá dcera jedné kruté zimy, 

jež lesy s ptáčky promrzlými 

zavála sněhem až po ramena. 

K Zimici však se nehlásily 

ty hodné zimy, zimy veselé, 

pod jejichž sněhem pole sílí, 

jež v každém děcku mají přítele. 

 

Už nevím, co bych o tom psal, 

Zimici cítím vedle sebe 

a pero už mě v prstech zebe. 

Pohádko, povídej to dál. 

 

Nežli to husa na dvoře 

housatům vyštěbetá, 

než vlaštovka s tím za moře odletí 

koncem léta, 
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než se to dozví celý svět, 

honem vám budu vyprávět. 

Když mrzlo, baba Zimice 

nejhezčí měla časy – 

studeným světlem měsíce 

topila, svítila si, 

rampouchy posnídala, 

pak do zpěvu se dala, 

krákala jako hejno vran, 

okna i dveře dokořán. 

 

 

 

 

Zlá byla na Květušku, 

na svoji malou služku. 

Květuška pro ni k obědu 

sněhové koule dělá, 

prsty jí křehnou od ledu, 

sníh utírá si z čela 

a nikde nemá zastání, 

baba ji na mráz vyhání 

a divné práce jí dává: 

do nůše nachystat, 

sněhové vločky počítat – 

Květuška poplakává, 

slzy jí mrznou na tváři, 

nic se jí z toho nedaří.1 

                                                           
1 HRUBÍN, František. Pohádka o Květušce a její 

zahrádce. 4. vyd. Ilustroval Jiří TRNKA. Praha: 

Olympia, 2000. ISBN 80-7033-639-0. 5-14 s. 



 

SOUTĚŽ!!! 

Nejlepší práce budou otištěny v dalším čísle časopisu Brusinky ;) 

1. Nakresli babu Zimici. 

2. Zkus vymyslet a napsat, jak dopadla pohádka o Květušce a babě Zimici. 

3. Šotek schoval části pohádky, zkus vymyslet slova, která by se hodila. 

 

Chaloupka stála ………………… 

V ní ………………… a …………………….., 

veselí pořád, ………………, 

jak ……………… sobě žili. 

Před chaloupkou je zahrádka, 

strom s ………………..jablíčky tam stojí 

a záhon květin ………………. 

do barev ………………. se strojí 

a za chaloupkou ………….. les 

své větve …………….. do nebes. 

Človíčka nikdo tu nevidí, 

…………………… zde daleko od lidí.2 

 

                                                           
2 HRUBÍN, František. Pohádka o Květušce a její 

zahrádce. 4. vyd. Ilustroval Jiří TRNKA. Praha: 

Olympia, 2000. ISBN 80-7033-639-0. 5 s. 
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