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Blíží se konec prosince a zimní prázdniny, a to znamená Vánoce! Dokonce i 

čtvrtá a poslední adventní neděle je za námi a na nás všechny už dolehla 

ta kouzelná atmosféra svátků. Pečeme cukroví, ve vaně plave kapr, 

zdobíme stromek, dekorujeme celý dům a netrpělivě čekáme, až si 

budeme moci konečně otevřít to poslední okénko v adventním kalendáři 

s číslem 24. 

     Vám všem přejeme ty nejšťastnější a nejveselejší Vánoce, ať je 

prožijete se svými nejbližšími v klidu a pohodě, bohatého Ježíška, hezký 

Silvestr a šťastný Nový rok. Ať se zase v lednu všichni sejdeme ve zdraví 

a plní energie do dalšího roku. 

Krásné Vánoce! 

 

Tereza Paříková 
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1. 12. – šesťáci se seznamovali se životem v pravěku během exkurze ve 

Všestarech 

5. 12. – naši školu navštívil Mikuláš se svým doprovodem 

6. 12. – sedmáci podnikli výpravu za tajemstvím vesmíru do hradeckého 

planetária 

7. 12. – kluci z osmých a devátých tříd soutěžili v programování 

robotických vozítek v soutěži S-Robot 

8. 12. – v tělocvičně proběhl výchovný koncert pro děti z prvního stupně 

10. 12. – opět jste měli možnost si vyrobit vánoční ozdoby, cukroví, svícny 

a svíčky při Vánočním tvoření  

13. 12. – v okresním kole soutěže Hledáme nejlepšího chemika nás 

reprezentovali 3 chemici z 9.B 

15. 12. – druháci se učili ještě lépe pečovat o své zuby s programem 

Zdravé zoubky 

19.  a 20. 12. – vyráběli jsme výzdobu při vánočních dílnách 

20. 12. – děti z prvního stupně si zkrátily čekání na Vánoce v kině s filmem 

Anděl Páně II 

21. 12. – proběhl na naší škole Den otevřených dveří 

22. 12. – paní učitelky si spolu s dětmi na prvním stupni připravily a užily 

vánoční besídky 

22. 12. – ani druhostupňáci si nenechali ujít druhý díl českého filmu Anděl 

Páně 

19. – 22. 12. jsme také zaznamenávali, které druhy živočichů v tomto 

období navštěvují naši zahradu v rámci zimního kola Živé zahrady 

23. 12. – 2. 1. – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

3. 1. – zase nashledanou ve škole 
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Od listopadu probíhají školní kola olympiád. Zatím jste měli možnost se 

zúčastnit školního kola dějepisné olympiády a olympiády v českém jazyce. 

A jak školní kola dopadla?  

V dějepisné olympiádě se do okresního kola probojovali Hanka Jadrná a 

Ondřej Lebeda – oba z 9.B. 

V okresním kole olympiády v českém jazyce nás budou reprezentovat opět 

Hanka Jadrná a s ní Vanessa Hana Donátová z 9.A. 
 

Ve středu 7. prosince 

proběhl na SPŠ 

elektrotechnické Pardubice 

3. ročník soutěže S – 

Robot. Jedná se o soutěž 

ve stavbě nejrychlejšího 

vozítka plnícího úkoly na 

stanovené dráze. Soutěží 

dvoučlenné týmy žáků 

osmých a devátých tříd 

základních škol. Ke stavbě 

vozítka mají k dispozici stavebnici LEGO MINDSTORMS. 

Za naši školu soutěžili Martin Korbel, Ondřej Nešetřil, Petr Motl, Jaromír 

Svatoň a Ondřej Beneš z 8.B a Jakub Šternberský z 9.B. 

Dvojice Martin Korbel a Jakub Šternberský se umístila na 2. místě. 
 

V úterý 13. prosince proběhlo okresní kolo soutěže Hledáme nejlepšího 

chemika, kde nás reprezentovali Alan Matějka, Ondřej Lebeda a Tereza 

Paříková – všichni z 9.B. 

 

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy, gratulujeme k úspěchům 

a všem postupujícím držíme palce. 
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V úterý 6. prosince se uskutečnila exkurze do planetária v Hradci Králové. 

Jeli na ni žáci sedmých tříd. K vidění bylo například úžasné kino, ve 

kterém se promítalo na strop, nebo teleskop, model oběžné dráhy a mnoho 

dalšího.  

Po návštěvě planetária jsme šli na procházku do lesní obory, kde jsme 

viděli divoká prasata a daňky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Matějová  
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Co jsou to vlastně Vánoce? 

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Patří (spolu s 

Velikonocemi a Letnicemi) k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. S 

Vánoci souvisí doba adventní, která jim předchází a slouží jako příprava na 

ně. První záznamy oslav Vánoc křesťany pocházejí ze 4. století z Říma. Ve 

20. a 21. století jsou Vánoce v mnoha zemích vnímány převážně jako 

svátky pokoje, rodiny a lásky, který lidé slaví společně bez ohledu na své 

náboženské přesvědčení. 
 

K Vánocům se pojí množství lidových tradic: 

Jmelí 

Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji připevňují na 

lustr, případně nad dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jmelím má muž 

právo políbit jakoukoli dívku či ženu. Nebo proto, že „kdo se pod jmelím 

políbí, druhému se zalíbí“ a jejich láska bude po způsobu jmelí věčně zelená. 
 

Kapr 
Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je též zvykem velice mladým. Ryby se 

totiž na stolech našich předků v tento den prakticky nevyskytovaly. Jedly se 

především polévky a luštěninová jídla. Jídla jako hrách, hrachová polévka či 

"pučálka" což je jídlo z naklíčeného hrachu, se hojně vyskytovala, protože 

prý zaručovala strávníkům hojnost na celý příští rok. Dále jste na stolech 

mohli vidět houbové omáčky, čočku, "kubu", sušené a vařené ovoce, krupičné 

a kukuřičné kaše polité medem nebo sirupem. 

Ryby byly nejprve záležitostí bohatých měšťanů, na vesnici opět začaly 

pronikat až ve 20. století. Dnes je neodmyslitelnou součástí vánočního stolu 

kapr. Nejčastěji připravovaný v trojobalu a usmažený.  
 

Zlaté prasátko 
Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že pokud vydržíte celý Štědrý den se 

postit, tak večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost 

a dobrou úrodu na celý příští rok. Zřejmě proto, že zajišťování úrody už 

nebývá nejvyšší prioritou našich domácností, tak se také málokomu podaří 

zahlédnout stín zlatého prasátka, jak běží po stěně či stropu místnosti. 
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Rozkrojené jablíčko 

Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko napříč, tedy kolmo 

na stopku. Kdo ve svém jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých 

jadérek, může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. A když 

místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru křížku, hrozí 

nejhorší. Osudu lze napomoci výběrem zdravého, velkého jablka. Podobnou 

informaci jako jablka podle tradice ukrývají i vlašské ořechy. Kdo ve čtyřech 

nalezne zdravá jádra, bude sám zdravý celý rok. 
 

Lití olova 

Na přípravu náročnější, zato významově bohatší je staročeský zvyk lití olova. 

Nad plamenem či na kamnech se roztaví kousek olova, které se posléze 

najednou vylije do nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo ve vodě 

ztuhne, přítomní usuzují, co dotyčného čeká. Svobodné dívky se v něm snaží 

rozeznat tvář či monogram toho, kdo je jim určen. Výsledný tvar olova je 

také možné číst jako odpověď na předem položenou otázku. 
 

Skořápkové lodičky 

Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je pouštění lodiček z 

ořechových skořápek. Několik vlašských ořechů se rozpůlí a do 

vyprázdněných polovin skořápek se připevní maličká svíčka  - nejsnáze  

pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička se zapálenou svíčkou se vypustí 

do větší nádoby s vodou. Její plavba předznamenává životní dráhu toho, kdo 

ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. 

Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se 

při břehu, zůstane doma. 
 

Házení střevíce 

Na Štědrý den se svobodné dívky mohou svého osudu zeptat, čeká-li je v 

příštím roce svatba. Dívka hází střevícem přes hlavu. Jestliže dopadne patou 

ke dveřím, zůstane i nadále doma. Pokud ale bota zamíří špičkou ze dveří ven, 

čekají dotyčnou vdavky a odchod od rodičů. 
 

Rozkvetlá Barborka 
Svobodná dívka si na svátek sv. Barbory utrhne větvičku třešně nebo zlatého 

deště. Pokud jí snítka rozkvete do Štědrého dne, do roka se vdá. 

 Pavla Jadrná                                                                                                                         
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VÁNOCE 

Už dům zdobí se, 

ozdoba blýská se, 

cukroví vonělo, 

před chvílí sněžilo. 

 

Za chvíli nám končí škola, 

je tu i ta atmosféra, 

za chvíli jsou Vánoce, 

mísa plná ovoce 

na stole si leží 

a už zase sněží. 

 

Už se na dárky těšíme, 

koledy potají si zpíváme, 

koukáme, jak světýlka blikají 

a všichni nadšeně mrkají 

na svůj kalendář adventní. 

Je tu rok po roce, 

už jsou zase Vánoce. 

Zuzana Matějová 
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Na prosinec se děti ve školní družině moc těšily. Byly na mnoha výletech. 

Navštívily zámek Sloupno, výstavu Slunovrat, nejvíce je však zaujala 

návštěva Ekocentra Paleta, kde si vyzkoušely mnoho zajímavých věcí. 

Hlavní náplní prosince bylo vyrábění vánočních ozdobiček, na což se děti 

nejvíc těšily. Vyráběly, malovaly a tvořily. Andělíčky, stromečky, adventní 

kalendáře, plakáty, obrázky, dárečky… Poslední den družiny před 

Vánocemi si vymění drobné dárečky. 
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Dětí jsme se opět zeptaly na několik otázek, tentokrát vánočních. 

  1. Co se ti nejvíc líbí na Vánocích? 

   2. Co by sis přál/a k Vánocům? 

   3. Co bys přála k Vánocům celému světu/všem lidem na světě? 

 

Charlottka, 1.B 

1. Dárky 

2. Lego FRIENDS                                                                                                  

3. Hodně štěstí 

 

Jonáš, 1.B 

1. Všechno 

2. Maják  

3. Hodně majáků 

 

 

 

Adámek, 1.A 

1. Dárky a cukroví  

2. Lego CITY 

3. Peníze 

 

Adélka, 1.A 

1. Kapr  

2. Plyšáčka  

3. Aby nebyly války 

 

 

                                     

 

 

 

Hana Jadrná, Eliška Krejzová 
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… několik ze 3. A 
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A ještě jedna od Zuzky Matějové: 

 

Pohádka na vyjmenovaná slova od L 

 

Byl jednou jeden lýkožrout. Bydlel v lysém stromě. Kousek od jeho 

domu byl slyšet mlýn, u kterého plynula blýskavá voda. Lýkožrout 

zrovna polykal další lýko. Dost s ním plýtval. Tu však uslyšel vzlykot. Byl 

slyšet od kopce zvaného Velké lýtko, na kterém se v zimě často lyžuje, 

ale teď tu rostl jenom pelyněk. Když doběhl ke kopci, viděl, že to 

vzlyká beruška.  Zeptal se jí, co se stalo. „Ztratila jsem plyšáka!“ 

Odpověděla. Milý lýkožrout neváhal a zašel do nejbližšího hračkářství, 

kde koupil berušce nového plyšáka. 
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Alpské lyžování 

Alpské lyžování (někdy též zvané sjezdové lyžování) je odvětví závodního 

lyžování, v němž se závodník snaží o projetí dané trati ze svahu dolů v co 

nejkratším čase. Trať je na svahu vyznačena bránami, které závodníci 

musí projet způsobem odpovídajícím pravidlům konkrétní disciplíny. 

 

Disciplíny 

Slalom se jezdí na trati, která je nejkratší ze všech disciplín a má brány 

nejblíže u sebe. Dosahované rychlosti jsou nejnižší a závodníci trať 

projíždějí krátkými oblouky v rychlém sledu. 

Sjezd je nejrychlejší disciplínou alpského lyžování. Trať je nejdelší a 

brány v podstatě jen ohraničují trať. Sjezd obsahuje náročné oblouky ve 

vysokých rychlostech, skoky a rovné pasáže 

 

Klasická kombinace. Je to výsledek závodu ve sjezdu a ve slalomu. Každý 

závod je hodnocen samostatně. Pokud je slalom pořádán jako druhá 

disciplina, startují závodníci ve druhém kole na konci startovního pole, 

pokud se neumístili v první třicítce. 

 

 
 

Jana Červenáková 
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… loňské 3.B  
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… loňské  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletický kvíz – hod diskem 

1. Ženský disk váží 

a) 0,5 kg 

b) 1 kg 

c) 1,5 kg 

 

2. Mužský disk váží… 

a) 1 kg 

b) 1,5 kg 

c) 2 kg 

 

3. Diskařský kruh má průměr: 

a) 2 m 

b) 2,5 m 

c) 3m 

4. Otočku do hodu diskem 

přinesl v roce 1900 v Paříží 

na LOH Čech: 

a) Praotec Čech 

b) Imrich Bugár 

c) František Janda Suk 

 

5. Nejznámější socha patřící 

atletické disciplíně „hod 

diskem“ je: 

a) Diskobolos 

b) Diskotekos 

c) Diskomachros 
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30. 5.  

Ráno už na mě Monika čekala. V aktovce. Ve škole jsme ji s Klárou daly do 

skříňky. Uběhla hodina a nastala přestávka. „Když to zavinila ta voda z 

jezera,“ uvažovala jsem nahlas, „tak by nám mohla i pomoct.“ 

„To zní jako dobrý nápad,“ dodala Klára. „Po škole se tam vypravíme!“  

 

Nakonec jsme se tam doopravdy vypravily. Neměla jsem z toho dobrý 

pocit. Co když se promění v kočku i Klára? Nebo dokonce ještě hůř, že se 

proměním já? Věděla jsem však, že to je asi jediná věc, co může Monice 

pomoct.  

 

Šly jsme kolem obchodu, stánku s novinami a dokonce i kolem Moničina 

domu. A pak jsme se ocitly na překrásné louce. Šla jsem přímo, stejnou 

cestou jako jsme šly s Monikou, která teď jako kočka seděla v batohu.  

 

Stály jsme jako solné sloupy, když jsme uviděly pro mě již známou vodní 

plochu. Už jsem se skláněla k vodě. Jenom si ji trochu naberu a půjdu 

pryč.  

 

„Počkej,“ zavolala zničehonic Klára, „támhle něco leží!“ A opravdu. Na 

jednom leknínu bylo něco, co připomínalo srolovaný papír. Přisunuly jsme si 

ho klackem blíž. Když jsme ho otevřely, četly jsme vzkaz: 

Pokud chcete, aby se Monika proměnila zpátky v člověka, budete muset 

najít sošky koček. Když najdete jednu, získáte instrukce, jak se 

dostanete k další. První sošku hledejte v obchodním centru. 

 

Zuzana Matějová 



Školní noviny ……………………………………………………… prosinec 2016 

19 
 

 
 

 

Chtěli byste fretku? 

Když se řekne fretka, tak si každý přestaví přerostlou krysu, ale vůbec to 

není pravda. Fretka není příbuzná s krysami, ale třeba s kunou nebo 

lasičkou.  

Nedoporučujeme si pořizovat fretku do bytu. Většina lidí má fretku 

v garáži. Je to lepší, protože co si budeme nalhávat, trošku páchne. 

Fretky jsou však velice přítulní mazlíčci. 

Než si ho přivezete domů, připravte si klec, škrabadlo, piliny, misku na 

granule a domeček. A co vlastně fretka jí? Kočičí granule a kočičí 

kapsičky nebo konzervy. 

     

Úsměvná příhoda  

Když jsme si fretku přivezli tak prvním co moje babička řekla, bylo: „Jé, 

vy tu máte myš! Tu jste našli???“ A já jsem jí na to odpověděla, že je to 

můj nový domácí mazlíček. Chvilku to nechápala, ale pak se s tím smířila. 

Ale nikdy k ní nechodí!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Dvořáková, Nela Sedláčková 
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Aby se vám lépe čekalo na Vánoce, vypravte se třeba na výstavu betlémů. 

Nejcennějším a nejobdivovanějším betlémem je bezesporu unikátní 

mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a 

autora mechanismu Josefa Frimla v Třebechovicích pod Orebem. 

Je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní 

památku. Byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 6,9 x 1,9 

x 2,2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů. Prohlédnout si 

ho můžete každý den kromě pondělí vždy od 9:00 do 16:00. 
 

 
 

Betlém najdete taky v Hlinsku na pravém břehu řeky Chrudimky. Jde o 

památkovou rezervaci lidové architektury. Roubenky si zde začali stavět 

řemeslníci od poloviny 18. století. Původním převažujícím řemeslem zde 

bylo hrnčířství, na konci 19. století převládlo tkalcovství. Od konce 19. 

století se Betlém stal domovem pro rodiny továrních dělníků. Od roku 

1989 je Betlém součástí Souboru lidových staveb Vysočina.  

Ve zpřístupněných roubenkách si můžete prohlédnout dílny a obydlí 

tkalce, hračkáře, ševce, pilníkáře nebo továrního dělníka. V jednom z 

roubených domků naleznete expozici vesnických masopustních obchůzek a 

masek z Hlinecka, které jsou součástí světového dědictví UNESCO. Od 

13. prosince až 8. ledna zde probíhá výstava Betlém vánční. Ve všech 

roubených objektech jsou vystaveny lidové betlémy včetně unikátního 

mechanického betlému R. Frinty. 
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V hořícím domě je skupina přátel. Chtějí se dostat za každou cenu ven, 

protože dům za 12 minut spadne. Musí proběhnout chodbou, která je celá 

v plamenech. Pokud skrz ni chce někdo projít, musí mít u sebe hasicí 

přístroj a plameny trochu krotit. Problém je, že přátelé mají jen jeden. 

Chodbou mohou jít naráz maximálně dva lidé. Pak se někdo musí vrátit s 

přístrojem a mohou jít další dva. Mezi přáteli je jeden hasič, který se v 

plamenech pohybuje běžně, a tak dokáže chodbou proběhnout během 

minuty. Jeho nejlepší kamarád, taky docela korba, proběhne za dvě 

minuty. Dále je tam jeden starší pán, kterému to trvá čtyři minuty a 

ožrala, který se bude chodbou motat pět minut. Pokud jde dvojice, 

pohybuje se rychlostí pomalejšího. Jak budou postupovat, aby se dostali 

ven do 12 minut, než dům spadne? 

 

Jeden král neměl žádného syna, ale manželka mu porodila několik dcer. 

Všechny dcery byly blondýnky, až na dvě. Všechny dcery byly brunety až 

na dvě. Všechny dcery byly zrzky, až na dvě. Kolik přesně měl král dcer? 

 

Tomáš dluží svému známému 73Kč. Přesně tuto částku (73Kč) svému 

kamarádovi také vrátí v hotovosti, ale nedá mu žádnou jednokorunovou 

minci. Jak to udělá?  

 

Řešení z minulého čísla časopisu: 
    H E L E N A      

   D A L I B O R      

   V L A S T I M I L    

    J I T K A       

      O L D Ř I CH    

      P R A V O S L A V 

A L Ž B Ě T A         

   V E N D E L Í N     
 

Ondřej Lebeda 
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„Mami, hoří vánoční stromeček!“  

„Neříká se, že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ 

„Mami, záclony už taky svítí!“  

 

 

„Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí Michálek maminku. 

„Nic si nevymýšlej, budeš mít kapra, jako my všichni.“  

 

 

Při štědrovečerní večeři se ptá synek svého tatínka: „Tati, máš v krku 

kost?“  

„Nemám, synu.“  

„A na čem ti tedy drží hlava?“  

 

 

„Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak proč 

jsem ho neviděl?” 

 stěžuje si o Štědrém večeru Filípek.  

„To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to ukradou!” 

 

 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: "Pepíčku, zapal vánoční stromeček.“ 

Za chvíli přijde Pepíček a říká: "A svíčky taky? 
 

 
 

     Adéla Sehnoutková, Ester Zavadilová 
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Tajenka 
 

              zátka  

              nejčastější příjmení 

            opak dne 

                hanácká metropole 

             ryba 

              pěšina 

          

              barva 

           ostrovní Evropan 

            černý pták 

             zavazadlo 

               naše nejdelší řeka 

              svrchník 

              plod růže 
 

       

 

Adéla Sehnoutková a Ester Zavadilová 
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Anna Danihelková, Tereza Hatlapatková, Adéla Rýznarová 


