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Vánoce v cizích zemích 

Výsledky plaveckých 

soutěží 

Poezie se nebojíme 

Pomáháme druhým 

Z tvorby našich žáků 

Trochu hlavy lámání 



Vánoce, Vánoce přicházejí …  

 

Vánoce v cizích zemích 

Anglie 

Tradiční pokrm je pečený krocan a vánoční pudink. Dárky se rozdávají 25.12. ráno a nosí je 

FatherChristmas komínem do punčochy. 

Španělsko 

Dárky se dávají na Tři krále a nosí je Santa Clause (Papá Noel). 24. 12. je velká hostina, na 

které se podává krocan, pečená šunka, jehněčí nebo vepřové maso. Chybět nemohou ani 

sladkosti, jako je Turrón, což je turecký med, nebo marcipán. 

Itálie 

V Itálii končí vánoční čas 6.1. na svátek Tří králů, kdy také přichází komínem čarodějnice 

Befana a hodným dětem naděluje dárky do připravených ponožek. 

        Markéta Zerzánková, 7.D  

 

Rusko 

Když je u nás už dávno po Vánocích, v pravoslavném Rusku oslavy narození Krista teprve 

začínají! Zatímco dárky většině Rusů rozdává Děda Mráz už na Nový rok, pravé pravoslavné 

Vánoce připadají v Rusku až na 6. a 7. ledna. 

Skandinávie 

Když se řekne Skandinávie, každému z nás se vybaví něco jiného -jednomu polární záře, 

druhému haldy sněhu, dalšímu pláně se soby. V posledních letech jsou naše končiny velice 

chudé na sníh, a tak si můžeme aspoň kousek zasněženého severu přinést do našich domovů 

prostřednictvím vánoční výzdoby v tomto stylu. 

Anglie 

Už v předvánoční době, na Štědrý den a po všechny sváteční dny se po celé Anglii zpívají 

vánoční písně. Ve školách, chrámech i v rodinách, všude znějí vánoční koledy. Na mnoha 

místech procházejí ulicemi skupiny dětí a dospělých a zpívají „Jednou se probudíme...“ 

Alžběta Nováčková, 7.D 



 

Německo 

Ježíšek nese jméno Christkind a na severu Německa má Vánoce „na starosti“ Weinachtsmann. 

Pokud děti zlobily, tak byly uneseny, a dokonce i potrestány. Na svátky se podává štika, amur 

nebo candát, někde i vepřová pečeně, krocan či vinné klobásy a nesmíme zapomenout na 

štolu. K německým svátkům patří i marcipánové brambory. 

 

Itálie 

Nepečou cukroví, ale naopak pečou sladký chléb. Svátky jsou celkově více v poklidu a bez 

stresu. Dárky nosí hodná, leč ošklivá čarodějnice Befana až na Tři krále. Jsou regiony, kde 

děti obdarovává Babbo Natale. Nejčastěji si Italové pochutnávají na jehněčím a mořských 

plodech, ale na stole nechybí ani ryby a panettone.  

Řecko 

Řekové ještě před pár desítkami let vůbec neznali vánoční stromeček. Mají svatého Mikuláše, 

který nenechává dárky pod stromečkem, ale v postýlce. V některých rodinách se obdarovávají 

nejen 25. prosince, ale také na Nový rok. Peče se pita, ve které se hledá mince, kdo jí najde, 

bude mít po celý následující rok štěstí a zdraví. Řekové pečou cukroví i vánočku, jen u nich se 

nazývá christopsomo. Jí se obvykle vepřové maso v různých úpravách, dále klobásy, 

vnitřnosti a zelné závitky plněné rýží a mletým masem. 

Amerika 

Američané mají 24. prosince jako pracovní den. Vánoční stromek zdobí již od počátku 

prosince. Nejčastěji se servíruje nadívaný krocan s nádivkou a brusinkovou omáčkou. 

Nechybí šunka ani puding. Pečou se perníčky, koláče a sušenky pro Santa Clause. Chybět 

nesmí ani vaječný koňak nebo horká čokoláda.  

        Kristina Drápelová, 7.A 

 

Adventní věnec  

Adventní věnec je v západních křesťanských církvích pomůcka k symbolickému 

odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Obvykle má podobu věnce z 

jehličnatých větví se čtyřmi svícemi. Ve čtyřech adventních týdnech se zapaluje 1. adventní 

svíčka, ale jen v neděli. Svíce mohou být různě vysoké a různě barevné. 

         Lukáš Moravský, 6.E 



 

Z tvorby našich žáků 

Slůně nešika  

Bylo jednou jedno slůně, které se jmenovalo Dudy. Dudy žil v zoo teprve krátce, 

protože se před chvílí narodil. Měl jenom maminku a tatínka už bohužel neměl, protože 

zemřel. S maminkou se měli velice rádi. A v zoo se jim také líbilo, protože se o ně hezky 

starali.  

Jednoho dne jsem jedl a uviděl jsem, jak přicházejí noví návštěvníci, které jsem tu 

ještě nikdy neviděl. Dívali se na mě a přitom se usmívali od ucha k uchu. Snažil jsem se také 

usmát, ale nešlo mi to. Mávali na mě a volali cosi divného. Za chvíli jsem pochopil, že by 

chtěli, abych přišel blíž. Tak jsem kráčel blíž a blíž, až jsem přišel úplně co nejblíž, co to šlo, 

a začali mě hladit.  

Bylo to příjemné. Potom jeden klouček začal běhat kolem plotu. Asi si se mnou chtěl 

hrát na babu. Chvíli jsem utíkal s ním a náhle jsem spadl do hnědého velkého bahna. „To ne, 

Dudy spadl,“ křičel kluk. „Musíme zavolat o pomoc!“ Proto zavolali chovatelku a další 

posily. „ Co jste to tady vyváděli?“ „Rychle pro provaz!“ Uvázali provaz, ale ne a ne mě 

vytáhnout z bahna.  

Po chvíli se jim podařilo mě vytáhnout a pořádně mi moje chovatelka vynadala. Ale 

po nějaké době přišla znovu a v rukách nesla hromadu jídla. Řekla mi, že se najím, až budu 

čistý, proto mě dovedla pod velikánskou sprchu a tam mě umyla. Až jsem byl umytý, dostal 

jsem najíst. A už jsem nikdy pro jistotu neběhal s návštěvníky. 

        Natálie Kružíková, 7.A 

 

Poezie se nebojíme 

8. C P. Mutl, M. Ambrož 

Vánoční přípravy 

Sněží, fouká, padaj vločky, 

přímo na boudu psa a kočky. 

Kočka štěká a pes mňouká, 

já na ně jak blbec koukám. 

 

Máma kouzlí v kuchyni, 

pro tchána i pro tchýni. 

Tchýně říká: „ To je super!“ 

Tchán z donucení to žrát musel. 

 



 

Přijde malá Evička, 

řekne: „Dám si kapříčka!“ 

Zaskočí jí kost, 

ihned získá pozornost. 

Strejda drandí do Motolu 

nechce v autě mít mrtvolu. 

 

Jdem si dárky rozdávat 

a po Vánocích je hned prodávat, 

našim známým netušícím, 

nesmíme ani slovo říci. 

 

8. D    Tereza Hvězdová, Dominik Fréhar 

Bílé Vánoce 

Bílé Vánoce jsou tady zase, 

sníh je nám až po pas. 

Na lyže je čas, 

všichni máme zmrzlý hlas. 

 

Zima už je tu, 

auto dělá tu, tu, tu. 

Sáňkujeme, bobujeme, 

prostě zimu milujeme. 

 

Když se školy běžíme, 

sněhuláky stavíme. 

Když roztajou, brečíme, 

kakaem se léčíme. 

 

Duch Vánoc je tady, 

cukroví jsou haldy.  

Stromeček je ozdoben, 

na dárky je připraven. 

 



 

Pomáháme druhým 

Čertovy dobroty 

Už po několikáté se na naší škole uskutečnila charitativní akce s názvem Čertovy 

dobroty. Organizačně se této akce chopili žáci a žákyně, kteří jsou členy našeho školního 

parlamentu.  

Práce začala brzy, protože ve škole jsme měli být už v 7:00 v převleku čerta, čertic a 

andělů. 

Dělali jsme tousty a čertí rohy a ti, kteří prodávali, ještě mazali palačinky. 

Nachystali jsme stoly a na ně dávali všechny dobroty. V nabídce jsme měli tousty, 

čertí rohy,vafle,čertí krev a další.A cena?Vše bylo po 20 Kč,jen vafle byly o něco levnější a 

stály 15 Kč. Stejně tak tzv. čertí krev byla levnější. Když přišly děti do školy,hned se vrhly ke 

stolům a začalo se prodávat.Jídlo a pití kvapem mizely. V hodinách, kdy se ostatní učili,jsme 

připravovali a doplňovali jídlo. 

Nově jsme si mohli zakoupit i něco pěkného, jako jsou náramky nebo náušnice. Tyto 

krásné šperky vyrábí několik našich spolužaček. 

Myslím si,že se akce velice dobře vydařila.Vybralo se cca 6 000 Kč, které budou 

věnovány na podporu onkologicky nemocných dětí v jihlavské nemocnici. 

Všem, kteří se akce zúčastnili a něco dobrého si koupili, velice děkujeme! 

 Vaši pekelníci 

Tereza Šimrová, 7.D 

 

Jsem laskavec, aneb Laskavost prodlužuje život 

13. listopad je den, který je známý 

jako Den laskavosti. Během tohoto dne 

bychom měli vykonat alespoň nějaký 

dobrý skutek. Dobré skutky z nás totiž 

dělají lepšího člověka, který nemyslí jen na 

sebe, ale dokáže se obětovat i pro ostatní.  

I my jako škola jsme se zapojili do 

konání dobrých skutků a to hned dvěma 

způsoby. Mohli jsme donést vyřazené 

oblečení, potom si některé kousky koupit, 

a přispět tak na onkologicky nemocné děti. 

Oblečení, které se neprodalo, bylo 

darováno potřebným. 

Druhým dobrým skutkem bylo 

uspořádání sbírky pro naše čtyřnohé 

přátele. Sbírali jsme pro ně krmení, pelíšky 

a také třeba hračky. Nevybralo se toho 

tolik, kolik by bylo možné, ale i tak to 

v útulcích udělalo radost. Doufáme, že při 

příští dobročinné sbírce bude účast daleko 



větší a pomůžeme pak většímu počtu 

zvířátek. V každém případě děkujeme 

všem, kteří se nějakým způsobem našich 

dobrých skutků zúčastnili. Nezapomínejte, 

že laskavost prodlužuje život a činí 

nejenom nás šťastnějšími! 

          Ivona Králová 

RECENZE aneb žáci hodnotí 

Tenkrát v Hollywoodu 

Velmi pěkná kontroverzní retropohádka z Hollywoodu o herci Ricku 

Daltonovi, který se bojí, aby neskončila jeho kariéra a o jeho 

kaskadérovi CliffuBoothovi, kterého vyhodili z práce herce. Tento 

film má plno odkazů na skutečné události, polovina filmu se týká 

kauzy hippiesáckého kultu, který vstoupil do povědomí veřejnosti 

tím, že jeho členové zabili herečku SharonTate. Film je celkově jedna 

velká „čekačka“ na zvláštní finále, jak už to v Tarantinových filmech 

bývá... Musím taktéž zmínit, že je dobře, že někdo udělá odvážný 

film o kauzách z šedesátek. Je to takový svěží vánek nekorektnosti mezi jinými 

kinematografickými výtvory, které tento rok vyšly. Duo Leonarda DiCapria a Brada Pitta 

tento film posouvá výš, jelikož role na oba skvěle sedí. Film má v každé scéně alespoň něco 

zajímavého, třeba když Cliff hodil s BrucemLee o auto, když se poštuchovali na boxerském 

kontestu o roli ve filmu nebo když si herečka zažádala na pokladně v kině o vstupenky na 

film, protože v něm hraje, styl Cliffova krmení jeho psa Brandyho, při kterém vezme 

odpornou konzervu se psím žrádlem, zvedne jí metr a půl vysoko a ono to z ní vypadne 

krásně a přesně na talíř. Rád bych přidal, že je to nechutnější, než se zdá. Finále je povedené a 

příjemně zakončí celý příběh, ale o tom vám nechci víc říkat, protože tohle raději chcete vidět 

sami... Myslím si, že film stojí za zhlédnutí kvůli jeho skvělé atmosféře Ameriky z šedesátek, 

zajímavému humoru a opravdu skvělému zasazení kauz do komedie. Nečekejte ovšem, že to 

bude tak dobré, jako byl třeba Pulp Fiction. Osobně tomu dávám 5/5, přičemž průměrné 

hodnocení je 4/5. Měl bych taktéž přidat, že film nejspíš není pro každého, našel jsem spoustu 

lidí, kterým se tento film nezdál. 

         Šimon Pospíchal, 7.D 

 

Winston – Kocourova tajná mise 

Čtení knih není v dnešní době příliš atraktivní. Většina lidí dává přednost hrám na počítači 

nebo mobilu. Přesto si myslím, že přečíst si knihu je velice dobrá možnost k odreagování. 

Propojí logické myšlení s naší fantazií. 

Důkazem toho je i kniha WINSTON-KOCOUROVA TAJNÁ MISE. Napsala Frauke 

Scheunemannová. 

Kniha vypráví příběh dvanáctileté dívky Kiry a jejího kamaráda, kocoura Winstona, kteří 

zažijí magickou přeměnu. Z Kiry se stane kocour, z kocoura se stane Kira! A teď začíná to 

pravé dobrodružství – Winston musí chodit do školy a čelit nástrahám a posměškům od 



nepříjemných spolužaček a Kira zase pochopí, že i Winston, přestože je to 

už starší šlechtěný kocour, má podobná trápení s ostatními kočkami jako 

ona ve škole. Díky této přeměně si oba nakonec uvědomí, jaký žijí skvělý 

život.     

Knihu vydalo nakladatelství ALBATROS v roce 2015. Má 214 stran a 

doporučila bych ji jak holkám, tak i chlapcům ve věku 10-15 let. 
          

Denisa Partlová, 7.D 

 

Matyáš Sandorf 

Dobrodružný román od Jula Verna vás zaujme napínavým dějem, který odkazuje na příběh o 

hraběti Monte Christovi. 

Tento příběh začíná v Terstu líčením přípravy tří maďarských vlastenců, ale to je však 

prozrazeno a dva z nich zahynou. Pan Matyáš Sandorf skončil ve vězení se svými kamarády, 

protože Matyáš Sandorf poslal svému kamarádovi tajný dopis přes poštovního holuba, ale ten 

holub zastavil ve městě a zahlédli ho dva záporáciCarpeny a Ziroona, který holuba chytí a 

přečtou si dopis. Carpany a Ziroona udají Matyáše a jeho dva kamarády, které následně 

šoupnou do věžení. Přijde k nim ředitel cely a ptá se jich, jaké je 

jejich poslední přání před popravou. Všichni si řekli přání, ale ředitel 

odkýval jen jedno a to bylo, aby byl popraven jako poslední a mohl 

se pomodlit za své blízké a kamarády. Večer byla bouřka a Matyáš a 

Petr se rozhodli, že utečou. Skočili z okna vedle elektrického 

svodidla. Po krátké cestě našli chatku, která patřila rybáři Ondřejovi a 

jeho dceři Savě. Zaťukali na dveře, zeptali se Ondřeje, jestli u něj 

nemůžou přespat. Jelikož byl Ondřej hodný, povolil jim to. Druhý 

den se probudili a slyšeli, jak na dveře někdo klepe. Ondřej se zeptal, 

kdo je, a už podle hlasu poznal, že je to Carpany. Řekl mu, ať odejde 

nebo si na něj vezme flintu.Carpany po rozkazu odešel, ale ne na 

dlouho. Ondřej popřál Petrovi a Matyášovi hodně štěstí, vylezli oknem a viděli Carpanyho 

spolu s četníky. Matyáš a Petr utíkali směrem k útesu, ale Petra střelili do nohy a spadl a 

následně ho odvezli popravit stejně jako toho, co zůstal v cele. Matyáš dále utíkal, až byl na 

kraji útesu.Matyáš skočil do moře a zůstala po něm jen černá šmouha, na kterou ještě četníci 

stříleli.A jak to dopadlo, jestli Matyáš přežil a pomstí své kamarády, to si musíte dočíst sami! 

         Adéla Nováčková, 7.D 

 

 

 



Úspěchy našich sportovců 

PLAVCI MAJÍ ZA SEBOU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Žáci z naší školy se 7. a 8. prosince zúčastnili MČR. Ročník 2007 plaval v Prostějově,2006 v 

Kopřivnici a 2005 v Mladé Boleslavi. Nejlépe se dařilo plavkyni Sabině Horákové, která se 

umístila /3x – 3. místo/ /2x – 5. místo/ /1x – 10. místo/. Dobře se také vedlo Anetě Matulové, 

která skončila na 200znak a 400polohový závod třetí. 

Na bazénu v Mladé Boleslavi se Nikol Štorková, Simona Ščepánová, Aneta Matulová a 

Eliška Jirková s kraulovou štafetou umístily na 2. místě a na krásném bramborovém čtvrtém 

místě s polohovou štafetou. 

Sabina Horáková – 2007 –  3. místo – 100PZ / 1:12,46 / + 200PZ / 2:35,60 / 

+ /100Z / 1:10,21/, 

5. místo - 100K / 1:04, 56 / + 200Z / 2:33,56 / 

     10. místo - 200K / 2:22,40 / 

Jan Benedikt Doležel – 2007 –  12. místo – 100Z / 1:13,12 / 

     21. místo – 200Z / 2:41,82 / 

Adriana Kourková – 2007 –  21. místo – 100P / 1:25.80 / 

     13. místo - 200P / 2:59,02 / 

Natálie Heroutová – 2007 –  26. místo – 100P / 1:27,82 / 

 27. místo - 200P / 3:08,23 / 

Natálie Kohoutová – 2006 –  9. místo – 200M / 2:48,54 / 

     10. místo - 400PZ / 5:33,03 / 

     19. místo – 200PZ / 2:38,63 / 

     20. místo – 100M / 1:14,76 / 

Michal Nagy – 2005 –   7. místo – 100Z / 1:03,06 / 

     8. místo – 200Z / 2:18,74 / 

     12. místo – 200K / 2:06,06 / 

     16. místo – 50K / 26:18 / 



     20. místo – 400K / 4:34,13 / 

Nikol Štorková – 2005 –  10. místo – 200K / 2:14,65 / 

     12. místo – 50K / 28:62 / 

12. místo – 800K / 10:09,12 / 

     14. místo – 400K / 4:47,97 / 

     14. místo – 200Z / 2:33,07 / 

     14. místo - 100K / 1:03,00 / 

Aneta Matulová - 2005 –   3. místo – 200Z / 2:22,03 / 

     3. místo - 400PZ / 5:13,49 / 

     4. místo – 200PZ / 2:26,53 / 

     6. místo – 100PZ / 1:08,58 / 6. místo – 100Z / 

1:06,91 / 

     6. místo – 200M / 2:35,25 / 

Eliška Jirková – 2005 –   4. místo – 100Z / 1:06,00 / 

     5. místo – 200Z - / 2:25,40 / 

     9. místo – 50K - / 28:27 / 

     11. místo - 100K / 1:02,63 / 

     15. místo – 200K - / 2:14,65 / 

 Diskvalifikace – 100PZ / 

4x50K – 2.místo – Eliška Jirková, Nikol Štorková, Aneta Matulová a Simona 

Ščepánová / 1:53,20 / 

4x50PZ – 4. místo – Eliška Jirková, Nikol Štorková, Aneta Matulová a Simona 

Ščepánová / 2:09,70 / 

Děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme k vašim výsledkům! 

           Lucie Vávrová, 7.A 



 

 

Vtipy pro zasmání

 

 

 

 

Daniel Skořepa, 6.E 

Daniel Skořepa, 6.E 



 

 

 


