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Listopad už je za námi a máme tady prosinec. První sníh už roztál  

a napadl druhý, kterého také moc nezbylo. 

Všichni se zajisté těší na Vánoce, které se velmi rychle blíží. Doma 

máme adventní věnce s třemi ohořelými svíčkami. Spousta rodin už 

peče cukroví, uklízí nebo zdobí dům. 

My vám samozřejmě přejeme krásně strávené prázdniny a bohatého 

Ježíška. 

Magdalena Vítková 
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2. a 10. 12. proběhly programy organizace SEMIRAMIS pro žáky 

osmých tříd 

3. 12. naši školu opět navštívil Mikuláš s anděly a čerty 

20. 12. jsme si užili vánoční besídky 

21. 12. díky ředitelskému volnu nám začínají vánoční prázdniny! 

 

A ještě vzpomínka na listopadovou návštěvu divadelního představení 

ve VČD 
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Co si přejí prvňáčci k Vánocům? 

Vojta, 1.A: „Hot Wheels.“ 

Laurinka, 1.B: „Školní časopis a lolky.“ 

Lvíček, 1.C: „Vodní pistol.“ 

Anička, 1.A: „Aby skončil covid.“ 

Naomi, 1.C: „Telefon.“  

Pája, 1.B: „Ať jsou všichni zdraví.“ 

 

Magdalena Bořilová, Viktorie Pavelková 
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Glaciologie 

Glaciologie je věda o ledovcích především na Arktidě a v Antarktidě. 

Zabývá se také horskými ledovci například v Alpách. Člověk, který se 

věnuje glaciologii, je glaciolog. Glaciolog se zabývá vznikem a zánikem 

ledovců. Ledovce tají kvůli globálnímu oteplování. V Alpách za 

posledních 100 let roztála polovina ledovců. Kdysi byly ledovce i u nás 

na Šumavě a v Krkonoších. Ty však roztály před 10 000 lety. 

 

Horský ledovec v Alpách a ledovec na Antarktidě  

 

 

 

  

 

Adam Hoza  



Školní noviny ……………………………………………………… prosinec 2021 

6 
 

… v Bonifantes – při natáčení hudby pro film 

Možná už víte, že se v této době dokončuje natáčení nového filmu 

Betlémské světlo podle knihy Zdeňka Svěráka. Premiéra filmu má být 

na jaře 2022. Hudbu k filmu složil známý skladatel Ondřej Soukup. 

Možná ale nevíte, že pro nazpívání písniček si vybral právě náš sbor – 

Bonifantes! 

My jsme se tuto zprávu dozvěděli necelé tři týdny před plánovaným 

natáčením. Dostali jsme noty a začali zkoušet. Natáčení mělo 

proběhnout ve středu 1. prosince v Hudebním sále pardubické radnice. 

Bohužel v pondělí se zjistilo, že někdo z kluků má covid, takže sbor 

musel na poslední chvíli do karantény. Naštěstí se podařilo domluvit 

posunutí termínu, takže druhý pokus měl proběhnout 8. prosince. A to 

už klaplo. 

U natáčení byl přímo pan Soukup a dokonce i Jan Jirásek, který je též 

skladatel. Oba dohlíželi na náš zpěv a občas nás poopravili, když se jim 

něco nelíbilo. Šlo to ale poměrně rychle. 

A jak to probíhá? Ve filmu bude zpěv společně s hudbou, ale natáčí se 

bez hudby – jen samotný zpěv. Zvukaři to pak smíchají dohromady. 

Jedná se o sedm písní či úryvků. Každý se natáčí zvlášť, podle potřeby 

se opakuje, dokud nejsou všichni spokojeni. Něco se natočilo už na 

druhý pokus, něco se muselo opakovat vícekrát. Opakovat se muselo i v 

případě, že se ozval nějaký rušivý zvuk. Například tam někdo někde 

vrtal vrtačkou nebo bylo slyšet nějaké rány. 

Výsledek – zpěv společně s hudbou jsme zatím neslyšeli. Tak až budou 

film dávat, vzpomeňte si na nás . 

 

Vojtěch Lebeda 
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Ilustrace: žáci 3.A  

 

Vánoční stromeček  

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,  

maminka u stolu jablíčko rozkrojí.  

A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,  

co byla schovaná v červeném jablíčku. 

 

Těším se na Vánoce 

Těším se, těším, že přijdou zas  

Vánoce bílé, ten krásný čas.  

Stromeček máme ozdobený, 

dárečky pod ním zabaleny.  

Vánoce, Vánoce přišly už k nám,  

v jesličkách malého Ježíška mám.  

Vánoční koledy do ticha zní, 

Ježíšek maličký spinká a spí. 

 

Vánoce  

Vánoce, Vánoce, 

to jsou pěkné svátky, 

noc je tmavá, noc je dlouhá, 

ale den je krátký. 

Betlém a stromeček, 

jezulátko k tomu, 

pastýř nám vytrubuje 

u našeho domu. 

Vánoce, Vánoce, 

svátky našich dětí, 

stříbrná hvězdička 

nad domovem letí. 
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Matějovy pohádky pro Verču 

Ve Sluníčkově, v Planetkové ulici, jsou v prosinci všude rozvěšené 

ozdoby. Aby taky ne, zítra už je Štědrý večer. V tom nejkrásněji 

ozdobeném domku Verča Saturnová žadoní o pohádku. „Máťo, pojď mi 

něco vyprávět!“ křičí Verča z pokoje. „A o čem?“ zeptá se Matěj a 

vejde do pokojíčku. „Tak třeba o vánočním kouzlu.“ navrhla Verča. 

„Všichni o něm mluví a já nevím, co to je.“ „Tak dobře.“ Matěj si sedl a 

začal.  

Bylo, nebylo. Už byly Vánoce a Verča spěchala vzbudit Matěje: „Máťo, 

vstávej, slíbil jsi, že půjdeme hledat vánoční kouzlo.“ Matěj po dlouhém 

přemlouvání vstal, dohlédl na to, aby se Verča alespoň nasnídala a teple 

oblékla a vyrazili. Celou Planetkovou ulici prošli dvakrát a vydali se dál. 

Prohlédli park, pod lavičkami, pod stromy, na stromech, pod kašnou, v 

kašně a za protestů Verči se vydali dál. Prohlédli místa kolem všech 

krámků, Verča se marně snažila dostat dovnitř, když to nevyšlo, vydali 

se dál. Prohlédli každý strom, co našli, až došli na hřiště. Tam Matěj 

musel hledat sám, protože se vydala na houpačku a nakonec volala na 

Matěje, aby ji šel roztočit na kolotoč. Pak se vydali do lesa. Prošli ho 

celý jednou, možná i dvakrát. „Už je pět hodin, musíme se vrátit.“ Řekl 

Matěj. „Ale vždyť jsme ještě nenašli to kouzlo,“ namítla Verča. „Ještě 

není konec dne. Určitě ho najdeš.“ řekl Matěj, vzal ji za ruku a vydali 

se domů. Verča nejdřív byla zklamaná, ale pak si uvědomila, že kouzlo 

Vánoc má doma. Kouzlo Vánoc je být se svými nejbližšími. „Tak zazvonil 

zvonec a pohádky je konec.“ dopověděl Matěj pohádku.  

„Jé, ta byla krásná! A co mi budeš vyprávět příště?“ zeptala se Verča. 

Magdalena Vítková 
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Josef Kožíšek - Děti z boudy 

Josefa Kožíška známe jako autora 

básničky pro děti nazvané Polámal se 

mraveneček.  

V knížce Děti z boudy vypráví o životě 

dětí na vesnici. O jejich hrách, o škole, o 

jejich radostech i o povinnostech, které 

musely plnit. 

Knížka je určena pro malé děti. 

  

 

 

Stanislav Rudolf - Blíženci 

Romány Stanislava Rudolfa jsou určeny 

dospívajícím dívkám. 

 

Hlavní hrdinkou příběhu je patnáctiletá 

Milada, která žije s otcem. Pozná stejně 

starého Davida, kterého nejprve nemá 

ráda, ale postupně se s ním skamarádí a 

nakonec se do něho zamiluje. 
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… tradičními vánočními barvami jsou zelená, červená a zlatá? 

… vánoční strom ze Staroměstského náměstí skončí v bříškách 

spokojených zvířat z pražské zoo? 

… nejdražší vánoční strom stál 11,5 milionu dolarů? 

… nohy štědrovečerního stolu ve vesnických staveních v minulosti 

často obepínal řetěz? 

… vůbec nejvyšší vánoční strom na světě byl vztyčen v roce 1950 ve 

washingtonském nákupním centru a měl 67,4 metru? 

… Vánoce byly v průběhu staletí nejednou zakázány? 

… dne 4. prosince je zvyk řezat větvičky třešní nebo višní, barborky a 

čekat, zda do Vánoc rozkvetou? 

Veronika Rozová a Magdalena Vítková 
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Víte, proč stonožky nechodí lyžovat? Protože než by si nasadily lyže 

na všechny nohy, tak by bylo léto. 

 

Medvěd jede se zajícem na motorce. Řídí medvěd a zeptá se zajíce. 

„Bojíš se?“ 

Zajíc: „Ne.“ 

Řídí zajíc a zeptá se medvěda: „Bojíš se?“ 

Medvěd: „Ne.“ 

Zajíc: „Bát by ses měl.“ 

Medvěd: „Proč?“ 

Zajíc: „Protože nedosáhnu na brzdu.“ 

 

Co jsou to středoškoláci? Jsou to školáci, kteří chodí do školy jen ve 

středu. 

 

Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu a nadšeně vypravuje 

mamince: „Mami, to ti bylo prima, představ si, jak jsem letěl, tak mi 

všichni tleskali.“ 

 

Povídá si žába s žábou. První žába: „Je mi špatně.“ A ta druhá: 

„Nepovídej. No, jsi nějaká zelená.“ 

 

„Mami, víš kolik pasty je v zubní pastě?“ 

„Nevím“ 

„Já vím, od gauče až k televizi.“ 

 

Učitel k žákovi: 

„Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, kolik by ti jich 

zůstalo?“ 

„Sedm“ 

 

Veronika Rozová a Magdalena Vítková 
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Hádanky: 

Je to těžké, ale nic to neváží. Co je to? 

Má to rohy, ale žádné nohy. Co je to. 

Sedí pán v trní a má plné kapsy zrní. Co je to? 

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. Co je to? 

 

Sudoku: 

 

 

 

 

Magdalena Vítková 

Odpovědi na hádanky: hádanka, rohlík, šípek, oči 
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Tajenka: 

 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

 

1. teplý nápoj pro dospělé  

2. vánoční pletené pečivo 

3. sídlo čichu 

4. sídlo zraku 

5. kyselé ovoce 

6. Adam a … 

 

 

Tereza Dvořáková 
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Nikola Stehlíková, Anežka Nelibová, Nikola Čermáková 


