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Úvodník

 

O vánočních tajemstvích 

 

Vítám vás v prvním čísle 

našeho nového školního časopisu! 

Je to úplné mládě a ještě nevíme, 

zda se udrží naživu. Nevíme, jak 

bude vypadat, jak bude vítaný 

a zda jej budete chtít mít u sebe, 

listovat v něm, bavit se jím, 

přispívat do něj, anebo naopak 

bude nudný a brzy se na jeho 

krátký život zapomene. Každý 

z vás o tom může malou měrnou 

rozhodnout, protože tento časopis 

tvoříte vy, kteří budete přinášet 

příspěvky – básničky, povídky, 

obrázky, vtipy a další. Redaktoři 

jej budou zpracovávat a ty nejlepší 

připravovat do tisku. Teď však 

stojíme před prvním úkolem: Jaké 

jméno našemu mláděti dát? 

Pomůžete s tím? 

V prvním patře obou našich 

školních budov naleznete 

v následujících dnech nové 

kovové poštovní schránky. Slouží 

jako místo, kam můžete házet své 

příspěvky, nápady, texty, 

odpovědi na soutěžní otázky apod. 

A budou sloužit i jako schránka 

důvěry – tedy když budete mít 

nějaké trápení nebo dotaz, který se 

třeba budete bát říci osobně. 

Počítám, že pár z vás schránku 

vyzkouší i na jiné věci – třeba si 

ulevit a napsat na papír nějakou 

pitomost nebo nadávku. Takovým 

věcem se bohužel nevěnujeme 

a nudí nás, takže poputují rovnou 

do koše. 

Ale teď se chci věnovat 

něčemu radostnějšímu – 

vánočnímu času, před kterým 

stojíme a na který se tolik těšíme. 

Věřím, že jste prožili úspěšný rok, 

v kterém se najde alespoň několik 

okamžiků, na které budete rádi a 

dlouho vzpomínat. Dokázali byste 

si nyní některé – jen tak potichu, 

pro sebe – připomenout? 

Na Štědrý den budete pod 

stromečkem hledat dárky, které 

jsou pro právě vás. Krabice matou, 

zahalují skutečné tvary, ale jsou 

krásně zabalené a vy odhadujete, 

co asi skrývají. Pokud se nejedná 

o kolo či hokejku, bude to 

překvapení, a to je vůbec nejlepší. 

Protože vánoční dárky by měly 

skrývat tajemství. 

Já osobně nemám moc rád 

takový druh dárků, kdy už jsem s 

Ježíškem osobně domluvil, co to 

bude, případně za něj sám dárek 

sehnal (abych mu ulehčil práci), 

anebo dokonce kdy jsem od 

Ježíška dostal peníze, prý abych si 

něco vybral sám! To mi potom o 



Vánocích scházelo tajemství. A já 

mám rád, když mi představivost 

pracuje, když si sám podle svých 

snů a nejtajnějších přání mohu 

dosazovat do tvaru dosud 

zabaleného balíčku jakýkoli obsah 

anebo se trápit otázkou: Co tam 

asi může být? 

Moc dobře si pamatuji, že mne 

na Vánocích vždy nejvíc lákalo 

ono rozbalování dárků. Těch 

několik posledních okamžiků před 

tím, než odhrnu poslední přehyb 

dárkového papíru a spatřím obsah, 

který už není tajemstvím: knížku, 

balíček poštovních známek nebo 

mikroskop. 

(Ještě se zdržím u toho 

Tajemství. Vzpomínám si, že když 

jsem byl malý a ještě žák, přišla 

mi do školy pošta. Bylo to 

neobvyklé a nikdo netušil, co to 

je. O pár hodin později, když jsem 

na naléhání spolužáků balík 

rozbalil, byl jsem strašlivě 

zklamaný: Jednalo se o obyčejnou 

látkovou nákupní tašku. Do té 

doby, než jsem jej však rozbalil, 

zažíval jsem slastné chvíle: Každý 

spolužák mne totiž obletoval a 

škemral, mučen vlastní 

zvědavostí, ať prý mu prozradím, 

co jsem to dostal. Nezapomenu, 

jak se mi všichni vysmáli, když 

jsem tu nákupní tašku – výhru v 

maminčině křížovkářské soutěži – 

vybalil a dodnes mne mrzí, že 

jsem je nedržel v šachu tajemným 

balíkem dál.) 

A tak mne někdy napadá 

kacířská myšlenka: Co kdybych si 

třeba jeden vánoční dárek vůbec 

nerozbalil? Nechal ho tak, jak je - 

úhledně zabalený ležet v 

pokojíčku dál a dál si snil své 

sny… 

Jo, dárky dostávám  rád, ale 

ještě radši jsem, když se Ježíšek 

trefí a vybere ten správný dárek 

mým blízkým. Vždycky se těším 

na to, jak se jim oči rozzáří. 

Přeji vám, abyste to o letošních 

Vánocích zažili také.    

Úspěšný rok 2016! 

 

       

                             Roman Král

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Život ve škole

 

            Školní zájezd do Skotska 

 

Dne 21. listopadu ve 12 hodin jsme odstartovali náš zájezd do Skotska, kterého se 

účastnilo 40 žáků z různých tříd a 3 paní učitelky – Schwaningerová, Kočí,  

Bílková a na pomoc si ještě vzaly paní Sbíralovou. 

Již dobře známým, žlutým autobusem, jsme jeli cirka 11 hodin, i s přestávkami.  

Po 11 hodinách jsme dorazili k trajektu, který nás měl dopravit do Velké Británie, 

 před čímž jsme samozřejmě museli projít pasovou kontrolou. 

Trajekt se s námi houpal, ale všichni jsme to přežili, i přes točící se hlavy a bolavé 

žaludky. 

Do Londýna jsme dorazili v 7 hodin ráno tamního času, čili v 8 hodin ráno času 

tady, v Česku. A náš první cíl v Londýně byl, jak jinak, záchod. Na záchod jsme se 

dostali v McDonaldu, načež naše už už rozradostněné tváře záhy zchladila jakási 

pracovnice  

se slovy, že jestli chceme použít záchod, musíme být zákazníci a tak si máme 

nejdřív něco objednat. Pod výhružkou, že si jinak počkáme na záchod někam 

jinam, jsme  

první dvě libry vyplázli za čaje, horké čokolády, případně hranolky. 

Prošli jsme se po nábřeží kolem London Eye, Elizabeth Tower (kam jsme jako 

„neobčani“ Velké Británie bohužel nemohli), za celý den jsme si prohlídli spoustu 

památek a vyslechli kvanta zajímavostí od naší paní průvodkyně Kláry, došlo i na  

všemi dlouho očekávané nákupy. Když už se blížila šestá hodina večerní, nahnali 

nás zpět do autobusu a jeli jsme na parkoviště, kde si nás měli vyzvednout první 

 hostitelské rodiny.  Naše paní byla velice příjemná a hodná, její menší rodinný 

 domek jsme sdílely ještě se třemi zhruba stejně starými slečnami z Polska. Všem  

se nám už stýskalo po horké sprše a měkké posteli, takže i když jsme dostali 

nabídku shlédnutí známého X-Factoru, s díky jsme odmítly a najezení, vykoupaní 

a 

 spokojení jsme usnuli. 

Další den brzo ráno jsme se opět namačkali na autobusové sedačky a museli 

 vydržet další zdlouhavou cestu až do Skotska.  Ve Skotsku jsme v průběhu 

 těch pár dnů navštívili, jak jinak, historické památky, hrady- např. Stirling  

a také tzv. „Plačící údolí“, kde se natáčel Harry Potter nebo Highlander. 
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Život ve škole 

 

 
 

 

 

Snad ne jen, ne zrovna šťastný název již zmíněného údolí zapříčinil hustý déšť, díky 

kterému jsme v podstatě skoro celý den strávili v autobuse. 

Kromě výletů do přírody jsme samozřejmě dopoledne chodili do školy. Byli jsme rozřazeni 

podle věku a schopností a pak už se každá skupina „učila“ samostatně. 

No, a než jsme se nadáli, byl pátek a čas odjezdu. Jeli jsme přes noc, takže jsme v Londýně 

byli okolo osmé hodiny ranní. Obdivovali jsme nádherné korunovační 

 klenoty, dali jsme si další kolečko u Temže, kde jsme posvačili toustové chleby s paštikou 

a k tomu udivené, pobavené nebo lítostivé pohledy od kolemjdoucích. 

Večer zase do busu a směr trajekt. Vybrali si nás na prohlídku kufrů, „sakra, ten je můj!“ 

zaslechla jsem podrážděný výkřik vedle sebe, ale hned na to smích. Prohlídka probíhala v 

klidu a celkem rychle, takže jsme asi po třičtvrtě hodině vjeli na trajekt, 

 kde jsme měli rozchod. Mně se udělalo tak špatně, že jsem ani nepokoušela jít na obhlídku 

obchodů a bufetu, kde si mimochodem dva nás objednali „fish and chips“  

– za 10 liber, podotýkám, a pořádně se nadlábli. Radek, jeden z těch jedlíků, se 

 podíval na prázdný talíř, kde ještě před chvílí byla obrovská obalovaná ryba 

 s kopcem hranolků a prohlásil: „Ježiši, já mám hlad.“ Tomu říkám druhá večeře. 

Bylo něco okolo třetí hodiny odpoledne, když jsme po těch nekonečně dlouhých 

 osmi dnech znovu spatřili námi milovanou školu a s ní i naše milované rodiče. 

„Tak jsem ráda, že se všichni v pořádku vrátili zpátky,“ říká moje mamka 

a bere mi kufr. 

Tak zase někdy příště                              

 

 

Markéta Brzobohatá 
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Rozhovor 

 

….. S ředitelem školy Mgr. Romanem Králem                              

 

 

 

ABY TO TU ŽÁKY VÍCE BAVILO A CÍTILI SE TU LÉPE ? 

 Samozřejmě, že nápadů je spousta, ale v první řadě 

je potřeba, aby žáci spolupracovali a měli chuť cokoliv změnit. 

Chceme školu vybavit věcmi, které by více zpříjemnili prostředí 

školy a žáci by ji měli raději. 

 

JAKÉ PLÁNY JSOU KE ŠKOLNÍMU KLUBU A BUFETU ? 

 Školní klub má být od toho, aby zde žáci mohli trávit 

čas, když budou například čekat na otevření školy. Otevřít ho 

samozřejmě chceme co nejdříve stále však hledáme člověka, 

který by se o něj staral. Bufet chceme vybavit tak, aby žákům 

chutnalo,ale zároveň byly ty potraviny zdravé. 

 

JAK DOPADL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KOLIK PŘIŠLO  

NÁVŠTĚVNÍKŮ A CÍTILI SE TU DOBŘE? 

 

Návštěvníků přišlo kolem 100 a myslím,že byli spokojení. Někteří  

rodiče dokonce říkali,že je to velice  mile překvapilo, ta pohostinnost, 

ochota žáků i prostředí školy a že sem určitě v dalších letech své děti 
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Rozhovor 

 

JAKÉ JE TO BÝT ŘEDITELEM NA TÉTO ŠKOLE? BAVÍ VÁS TO 

NEBO TO DĚLÁTE KVŮLI PENĚZŮM? 

 

Je to jako jiné zaměstnání a kvůli penězům to nedělám. Je potřeba,aby  vás 

to bavilo a dávalo vám smysl, potom jde vše dobře. 

 

 CO JSTE MĚL RÁD JAKO MALÝ ZA PŘEDMĚTY ? 

 

Tak asi tělocvik a matematiku. U té matematiky to bylo, 

protože jsme měli hodnou učitelku, která uměla vysvětlovat a 

tělocvik mě vždycky bavil. 

                                                         

JAKÉ MÁTE ŽIVOTNÍ HESLO ? 

Nestydět se před sebou. 

  

 MÁTE RÁD VÁNOCE, JAK JE SLAVÍTE A TĚŠÍTE SE ? 

 

Vánoce mám moc rád a těším se na ně. Baví mě 

protože mám malé děti a vidím jak si to užívají. 

 

CO JSTE DĚLAL 17. LISTOPADU 1989 PŘI DEMONSTRACÍCH 

PRAZE A PŘI ZAČÁTKU SAMETOVÉ REVOLUCE ? 

 

Já jsem 17.listopadu nevěděl,že se něco takového vůbec  děje. Tehdy to bylo 

samozřejmě zajázáno vysílat v televizi nebo jinak šířit,takže jsem se to 

dozvěděl až 20. v pondělí při cestě na fakultu do Prahy.  Lidé v autobuse si o 

tom už cestou šuškali,ale co se děje jsem pochopil až na místě. Výuka na 

fakultě se samozřejmě nekonala,takže jsem vyšel také do ulic. 

                                       

 

Jan Lukavský 
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                           Významná  výročí- prosinec  

1.prosince 1835 publikoval Hans Christian Andersen   svojí první knihu    

 

 
 

 

 

 

6.prosince 1774 Marie Terezie vydala Všeobecný školní 

 řád, jímž byla zavedena povinná školní docházka pro děti 

 od 6 do 12 let. 

 

 

 

 

 

14. prosince 1957 zemřel malíř, ilustrátor a spisovatel  

Josef Lada              
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              Tip na čtení- Jizvy na duši 

  

Rodiče se jí zřekli, a tak se dostala do dětského domova. V sedmi letech 

se dozví, že na ní rodina přece jen nezanevřela a chtějí jí zpátky, domů se 

moc těší. 

Co jí ale čeká? Jen zchátralý, špinavý dům a nekonečné domácí práce. 

Je bita matkou, její sourozenci jí nenávidějí. Začne se sebepoškozovat. 

Jako třináctiletá se vydá na svůj první výlet do Pákistánu, zdá se jí, že se 

všechno lepší…je však násilím provdána za staršího muže, se kterým brzy 

otěhotní. 

Najde Sameem Ali navzdory děsivým zážitkům své místo na světě?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Markéta  Brzobohatá 
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                 Jazykový koutek                                                                           

  
                              

Do you speak English? 
        Christmas Quiz 
 
1.      This word starts with a „W“. i tis the season of the year in which 
Christmas is celebrated. What is it called? 
 
2. This word starts with an „R“. Gifts are often decorated with one 
 of these. What is it? 
 
3. This word starts with an „H“. This plant is another symbol 
 of the season. It has red berries and shiny leaves with sharp 
 points. What is it called? 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                                   -9- 



Vánoční zvyky a tradice 

Málokteré období v běžném roce je opředeno tolika pověrami, tradicemi a zvyky 

jako jsou právě Vánoce. Některé zanikají a jiné vznikají. A co u Vás?  

Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí velmi 

mladou. Poprvé se v českých zemích objevil počátkem předminulého století, v roce 

1812. Ve svém bytě v Praze-Libni jej v salonu nazdobil ředitel Stavovského 

divadla Jan Karel Leibich. Vzbudil velkou pozornost u pozvaných herců a pověst o 

něm se rozeběhla celou Prahou. Již příští rok se objevil v mnoha měšťanských 

domácnostech. 

Kapr 

Pojídání ryb nebylo v minulosti zvykem. Jedly se především polévky a luštěninová 

jídla. Například hrách, hrachová polévka či „pučálka“, což je jídlo z naklíčeného 

hrachu. Dále jste na stolech mohli vidět houbové omáčky, čočku, „kubu“, sušené 

ovoce a kukuřičné kaše. Ale i kapr je dnes na ústupu. Stále častěji je vytlačován 

sumci, štikami, pstruhy a lososem. 

Zlaté prasátko 

Při zmínce o zlatém prasátku si dnes každý vybaví malou holčičku v jedné známé 

reklamě a její: „ Ne, ne nemusím, já už ho vidím…“. Jedná se o tradici, kdy se 

tvrdí, že pokud vydržíte celý Štědrý den se postit, tak večer se vám pak zjeví zlaté 

prasátko, které zaručí hojnost a dobrou úrodu na celý příští rok. 

A jaké tradice dodržujete vy? Lijete olovo? Třesete stromkem? Pouštíte 

skořápkové lodičky? Zpíváte koledy? 

                                                     Zdroj:  Kniha vánočních zvyků a tradic 
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ANKETA Eleny Řepové 

  

1. Těšíš se na Vánoce? 

2. Dodržujete nějaké zvyky? 

3. Co si přeješ pod stromeček? 

 

Barča Toncarová ( 9.B ) 

1. Jo, těším. 

2. Jo ( zdobení stromečku, lití olova ) 

3. nějaké oblečení a batoh 

 

Juli Knoblochová ( 9.B ) 

1. jo 

2. trochu( zdobení stromečku rano 24:12., poslouchání koled ) 

3. oblečení a longboard 

 

Filip Glenda ( 9.A ) 

1. jo, hlavně na prázdniny 

2. jen zdobení stromečku 

3. nic letos se nechám překvapit 

 

Danile Pech ( 9.A ) 

1.ne 

2. zdobení stromečku a pečení cukroví 

3.nic 

 

Soutěž!!!! 
Zodpovězte správně soutěžní otázku a jeden z vás obdrží  sladkou odměnu. 

Tato dvojice psích kamarádů je nejznámější z televizních večerníčků. Jeden 

je dlouhý a malý, druhý je krátký a vysoký. V žádném příběhu nechybí ani 

nezbedná vrána, Která jim dělá schválnosti . Jak se kamarádi jmenují? 

 Odpovědi zasílejte do konce prosince na e-mail: 

schwaningerova@2zsmb.cz  
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Zábava 

Sudoku 

 

 

     
      

 

Kvíz-  Anna Chadimová 

1. Velryba je 

a) Ryba 

b) Savec 

c) Paryba 

      2)  Bonsai je 

           a) malá rostlina,co vypadá jako strom 

          b) kaktus,žijící na poušti 

          c) chaluha,co roste ve vracích lodí 

       3)  Meloun je 

            a) ovoce 

            b) zelenina 

             c)  nic 

      4)  Hlavní město Indie 

            a) Dillí 

           b)  Ankara 

            c)  Abúzabí 

      5)  Jak se jmenoval slavný fejeton? 

       a) Kam s ní? 

         b)  Kam s ním ? 

       c) O starém slamníku 

Za každou správnou odpověď si napiš bod. 

Správné řešení: 1.b, 2. a, 3. B, 4. A, 5. B 

 

5-4 body –Super       3-2 body – Dobrý          1- 0 bodů Začni se učit!   
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Vtipy 

Pepíček z obýváku říká mamince, která peče v kuchyni cukroví: 

"Maminko, hoří nám stromeček." 

Maminka odpoví: "Pepíčku, neříká se hoří stromeček, ale svítí 

stromeček." 

Po 5 minutách se Pepíček ozve: "Maminko, už nám svítí i záclony.“ 

 

 

                                     
 

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

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

                                        

 

                                    
       

 

Adámku , nevíš, kam zmizel náš kanárek? 

To opravdu nevím, mami. Chtěl jsem mu jen trošku vysavačem vyprášit 

peříčka... a najednou byl pryč. 
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