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EXOTIKA V LYSÉ NAD LABEM
Chcete si odpočinout od vánoční
shonu přečtením článku o výstavě
exotických zvířat a rostlin?
ČTĚTE NA STRANĚ 2

RECEPT NA KOKOSKY
Sháníte recept na cukroví na
poslední chvíli? Naše redaktorka si
pro Vás jeden připravila.
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Úvodník
Věrní čtenáři a věrné čtenářky,
 
rok se s rokem sešel a i na nás je
zhodnotit ten uplynulý.
Kalendářní rok 2016 byl i pro
naši redakci přelomový. Je to
první celý rok, kdy vydáváme
školní časopis. Během 12 měsíců
se nám podařilo finalizovat 6
vydání. Popsali jsme celkem 38
stran texty.
 
Ráda bych touto cestou
poděkovala našim skvělým
redaktorům a redaktorkám, na
které je spolehnutí a píší články
s předstihem, na zajímavá
témata, aktuálně nasazené na
dění kolem nás.
Dále bych ráda poděkovala
panu řediteli, že nám umožnil
časopis vydávat. A to nejen
psychickou podporou, ale
především samotným
zakoupením licence od School
Press Clubu.
Velké poděkování patří také paní
zástupkyni Ireně Novákové,
která nám zajišťuje hladký
průběh tisku a vazby našich
časopisů.
 
A v neposlední řadě patří díky
Vám, čtenářům a čtenářkám
našeho školního časopisu "Život
školy". Děkujeme, že nás čtete!
 
Krásné Vánoce a úspěšný rok
2017 za celou redakci přeje
Míša Pejchalová

Vánoční strom na Staroměstském náměstí

foto: Michaela Pejchalová, Staroměstské náměstí

Motto
"Krátce před východem slunce
je noc nejtemnější."
 
S. Lagerlöf

autor článku:
MICHAELA BAITLEROVÁ

třída 8.A

Upoutávka
V tomto vánočním vydání jsme
si pro Vás připravili články s....
velikonoční tématikou.... Ne,
dělám si legraci. Samozřejmě že
s VÁNOČNÍ !!! :-)
 
Na straně 3 a 4 si přečtete o
vánočním jarmarku, který
proběhl jak na půdě školy, tak i
v prostorách úvalského náměstí.
Zavzpomínejte s námi na první
adventní neděli.
 
Na straně 4 se dozvíte
zajímavosti o vánočních
tradicích v od nás vzdálenějších
koutech světa. O těchto
způsobech se vsadím, že jste
ještě neslyšeli.
 
Na straně 5 na Vás zase čeká

popis toho, co se děje s lesní
zvěří v zimě. Přírodovědci si
přijdou na své.
 
Na všech stranách máme pro
Vás popis historie vánočního
stromu, vzniku tradice Vánoce
celkově i toho, kde se vzal
Ježíšek.
 
A chcete-li jen tak rozjímat při
čtení článku, která Vás pohladí
na duši, podívejte se rovnou na
stranu 2 a začtěte se do
literárního dílka o sněhu.
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Vánoce

foto: Wikimedia Commons

Vánoce mají 3 svátky je to 24
25 a 26. Vánoce jsou 24.
prosince a chodí k nim Ježíšek.
O Ježíškovi se dočtete na
stránce 5. Tentokrát jsou
Vánoce v neděli. Jsou hlavně o
tom, že je celá rodina spolu.
Slaví se, protože se narodil
Ježíšek. Nosí taky dárky, ale
jenom pro ty, které jsou
hodné. Na Vánoce se jí pečený
kapr. A nebo bramborový
salát. Taky je tradice si dát
pod talíř šupinu toho kapra,
kterého jíte. Vánoce
doopravdy začínají, když se
rozsvítí první hvězda. Slaví se
každý rok.

foto: Wikimedia Commons

autor článku:
ADAM NEIZER

třída 4.C

Mám ráda, když sněží

foto: pixabay.com

Sníh miluji právě proto, protože
je takový tajemný, až kouzelný.
Pokaždé, když je první sníh,
nehledě na to, kolik je hodin,
musím se jít projít. Nejraději ale
mám, když sněží za sluníčka,
protože se paprsky od sněhu a
vloček odráží a sníh se třpytí
jako miliony malých diamantů.
Vždy, když sněží a já pozoruji
malé padající vločky, přijde mi,
jako by si každá volala o
pozornost a nutila mě k tomu,
abych se na ni koukla. Pomalu
se snáší dolů, jako kdyby někdo
roztrhl nad světem péřovou
peřinu a malá pírka se z ní
snášela na každý kousek světa.
Když sněží a mně se vločky
snáší oknem na podlahu, někdy
si říkám, že je to tak moc velká
škoda, že něco tak nádherného
se dokáže v tak krátkém
momentu proměnit jen na
malou, skoro až přehlédnutelnou
třpytivou kapičku na zemi mého
pokoje.

      Sněžení mám ze všeho
počasí nejraději, nikdy mě
nepřestane ohromovat jeho
krása. Také si myslím, že radost
z prvního sněhu zimy a každého
dalšího sněžení mě nikdy
nepřejde.

Tereza Netřebová, 9. A

Na cestě kolem 
světa v Lysé 
nad Labem

foto: Jakub Jedlička, třída 9.C, Bazilišek
zelený

zdomácnělými kachnami.
Velkou voliéru křižovali
papoušci ara a kakaduové, kteří
se stali středem pozornosti.
Lžičáci a černé labutě se brodily
mělkou vodou stejně majestátně
jako nachoví plameňáci, kterým
patřil vyhrazený prostor v hale
B. Neméně nádherní však byli i
ostatní ptáci. Hrdličky a holubi z
australských břehů patřili
společně s bažanty k těm
klidnějším exemplářům, narozdíl
od rozparáděných amazoňanů a
papoušků lori.     
Zlatým hřebem bylo pokřtění
bílého lvíčete hercem Jakubem
Kohákem a soutěžní hodnocení
drobného ptactva. Při tak
bohatém programu ani není
divu, že každému návštěvníkovi
vyhládne, a proto byli stánky s
domácími produkty v obležení.
Jestli jste letos výstavu nestlihli
navštívit, nevadí. O to více se
snad budete těšit na příští
výstavu, která nás určitě
překvapí něčím novým.

autor článku:
JAKUB JEDLIČKA

třída 9.C

Phileas Fogg potřeboval 80 dní,
aby navštívil celou zeměkouli.
Návštěvníkům deváté exotické
výstavy flóry a fauny v Lysé nad
Labem na to stačily pouhé čtyři
dny. V termínu 26.- 30. října zde
mohl každý navštívit Eurasii,
Afriku, Austrálii a Jižní
Ameriku a seznámit se tak s
živočichy, kteří jsou pro daný
kontinent charakterističtí. Své si
zde našli jak chovatelé
exotických zvířat, tak i pěstitelé
kaktusů či epifytů, díky kterým
se haly A2, B a C proměnily ve
vlhké tropy a suché pouště.
 
U obávaných sklípkanů, štírů
nebo piraní jsme si mohli
vyzkoušet náš strach. V další
expozici jsme měli možnost
potopit se pod vodní hladinu s
terčovci a bichiry nebo
pozorovat kuňky, jak relaxují na
mechu. Úspěšní byli i
chameleoni všech barev a tvarů,
leguán ani aligátor také nezůstali
pozadu. Chřestýši se slunili se
suchozemskými želvami a krab
v akváriu se honosil fialovou
barvou. Zpoza skla nás
pozorovala obrovská kajmanka
supí, zatímco ve větvích se
pohupoval roztomilý tamarín
pinčí. Jako vystřižení z
animovaného Madagaskaru nás
pozorovali lemuři kata a pár
surikat získal srdce nejednoho
návštěvníka dováděním v písku.
Nejpočetnější skupinou
živočichů zde byli ptáci, kterým
byla udělena většina prostoru v
halách. Mohli jsme se zde setkat
s exotickými papoušky i
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Vánoční jarmark v Úvalech 2016

foto: http://www.ceskatelevize.cz/ct24
/archiv/1061697

První adventní neděli se jako
každý rok konal Vánoční
jarmark. Jarmark probíhal ve
škole ale i na náměstí. Žáci
všech tříd vyráběli krásné
výrobky, které se v neděli
prodávaly. Drobnosti z prvního
ale i z druhého stupně byly moc
pěkné.
Náměstí bylo přeplněné stánky
od šperků až po různé
pochoutky. Výběr byl prostě
velký.
 
Za prodané výrobky škola
vydělala přes 80 tisíc korun.
Výtěžek půjde na nový design
našich chodeb. Na chodbách se
vytvoří relaxační koutky. Ale
také se doplní knihy do čítárny a
školní knihovny.
 
Jako vždy na jarmarku na

foto: -www.zsuvaly.cz

náměstí vystupoval sbor 1. a 2.
stupně pod vedením paní
učitelky  Věry Trojanové .
Zpívalo se spousta vánočních
písní. Velké díky ovšem patří
žákyním naší školy, které
zpívaly sóla. A těmito žákyněmi
jsou - Alena Futterová, Petra
Javůrková a Nicole Matoušová.
Všechny tři mají opravdu
božský hlas. Ale poděkování
patří i sboru, který naše
zpěvačky doprovázel.
 
Určitě potom ale nesmíme
zapomenout na cenu Juniora
roku. Oceněni byli také dva
šikovní žáci naší školy. Těmi se
stali: Barbora Brázdová a
Ondřej Charvát. Vítězem
Juniora roku se však stal
Břetislav Hájek.
Vítězům moc gratulujeme!!

foto: - www.zsuvaly.cz

 
Celý den vystupovaly na
náměstí různé školky a školy.
Nechybělo vystoupení sboru
Christi ale také taneční
vystoupení kroužku Zumby.
Zněly nám také flétny, na které
hráli členové MDDM. Všem se
vystoupení moc povedlo.
 
Samozřejmě musíme zmínit
moderátory, kteří moderovali
tento náročný program. Těmito
žáky byli: z 6.A Eva Poláčková,
z 7.A  Kateřina Listopadová a z
9.A  Vanessa Hájková a David
Fuxa.

Všem moderátorům moc
děkujeme za krásný projev a
představení na pódiu. :)
 
Musíme také poděkovat městu
ÚVALY, za krásně ozdobený
vánoční strom. Ale i obecně za
opět nádhernou a příjemnou
adventní neděli...

autor článku:
KATEŘINA LISTOPADOVÁ

třída 7.A

autor článku:
ELIŠKA KUČEROVÁ

třída 7.A

Jednoduché vánoční cukroví

foto: Wikipedie

Určitě znáte perníčky, vanilkové
rohlíčky, nebo linecké cukroví.
Ale kokosky? Ty moc lidí
nedělá...
 
BUDETE POTŘEBOVAT:
nastrouhanou citronovou kůru
3 vejce
320g strouhaného kokosu
150g moučkového cukru
barevné sypání
 
POSTUP:
Kůru, kokos, vejce a cukr
smícháme dohromady. Na pečící

papír vytvarujeme malé
bochánky, které dáme do trouby.
Troubu zahřejeme na 140 stupňů
a necháme péct dokud kokosky
nezrůžoví.
 
DOBROU CHUŤ! :D

autor článku:
MAJDA KOPKOVÁ

třída 6.A

Historie vánočního stromku
Venku je sníh, všude je vánoční
atmosféra. Vánoční stromek
bereme jako tradici, ale vlastně
skoro nikdo neví, odkud
pochází.
Tato tradice pochází z Německa
a byly zdobeny sušeným
ovocem. Od 18. století se tradice
rozšířila po celém světě, ale po
vylepšení elektroniky se na
stromeček dávali různá světélka
atd. V Americe zdobili i lízátky.

foto: Public Domain Pictures

autor článku:
DANIEL PANGERL

třída 6.B
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Jak se slaví Vánoce ve světě

foto: Vánoce v Mexiku. Zdroj Wikipedie

sní vánoční dort a pije. Protože
se k sousedské zábavě přidávali
bezdomovci a celá akce se často
zvrtla, je v některých provinciích
už zakázaná.
 
Vánoce v Africe
V Zimbabwe se Vánoce
nazývají Kisimusi a slaví se 25.
prosince. Dárky tu shánějí
hlavně muži. Slavnostní hostinu
tvoří kukuřičná kaše, chleba,
marmeláda, čaj a cukr, v
bohatších rodinách se peče koza.
 
Hodně barev
Filipínci si potrpí hlavně na
stovky blikajících světýlek, která
září nejen v nákupních centrech
a na ulicích, ale i v samotných
kostelech.
Ke slavnostnímu stolu usedají
Filipínci až po půlnoční mši a
chybět na něm nesmí tradiční
pokrm adobo, což je vepřové s
bramborem.
 
Ryba do akvária
Na Havaji by Santa Claus v
třicetistupňovém vedru asi
uvařil, a tak tu dárky připlouvají
po moři na Vánoční lodi. K
vánoční tradici patří i pořízení
akvária s ozdobnou rybkou
humu-humu-nuku-nuku-a-pua-a,
což je česky ostenec
běloskvrnný.

autor článku:
TADEÁŠ KOCVERA

třída 5. D

Všichni víme, že u nás dává
dárky Ježíšek, v Americe
Santa Claus nebo v Rusku
Děda Mráz, ale kdo nosí dárky
v ostatních zemí světa?
 
Koník Magi
Vzhledem k tomu, že Argentina
leží na druhé straně polokoule,
slaví tu Vánoce v horkém létě.
Dárky děti dostávají až večer 6.
ledna od koníka Magiho, pro
něhož je nutné připravit přede
dveře misku s vodou a seno –
čeká ho totiž ještě dlouhá cesta
za Ježíškem do Betléma.
 
Nadílka ukrytá ve džbánu
Dárečky a sladkosti dávají
Mexičané do velkého zdobeného
hliněného džbánu na vodu –
pinty, který visí ze stropu.
Nadílka začíná 24. prosince o

půlnoci, kdy se do jesliček
položí figurka dítěte. Potom si
děti zapálí svíčky a v doprovodu
celé rodiny postupně procházejí
domem, kde za zpěvu koledy
klepou na všechny dveře, které
jsou ovšem zamčené.
Otevřená je pouze místnost, v
níž je zavěšena nazdobená
nádoba. Aby se děti dostaly k
nadílce, musí na ni tlouct
dřevěnými hůlkami, dokud ji
nerozbijí. Z cukrovinek a
drobných dárků si pak každý
vybere, co chce, protože dárky
nejsou nijak označeny. Rychlejší
tedy vyhrává.
 
Divoké maškary
Poněkud netradiční vánoční
zvyky mají v Kanadě v okolí
Newfoundlandu. Rej masek
vtrhne do domácnosti, tancuje,

Vánoční jarmark
V neděli 27. listopadu se
uskutečnilo rozsvěcení
vánočního stromu a školní
vánoční jarmark. Této akce se
zúčastnila celá škola se svými
výrobky z nejrůznějšího
materiálu. Každá třída měla 700
Kč na nákup materiálu. Byly zde
k vidění adventní věnce, vánoční
dárky, ozdoby na stromeček ale i
občerstvení jako perníčky čaj a
perník s motivy jednorožců,
srdcí a stromečků. Letos byla
velká popularita všech výrobků,
bylo zde mnoho lidí a vybrala se
rekordní suma 87 235 Kč.
Náklady na materiál činily 24
706 Kč. Z čistého zisku bude
část použita (pravděpodobně 15
000 Kč) na vybavení školní
knihovny a část na relaxační
koutky na chodbách. Jarmark se
všem líbil. Vystoupení na pódiu

se povedlo, diváci se ozývali
bouřlivým potleskem. Strom se
rozsvěcel v 16:30. Hudebním
vystoupením nalákala ZUŠ
Český Brod návštěvníky do
kostela Zvěstování panny Marie
na krásný hudební program.
Jarmark byl z mého pohledu
jeden z nejvydařenějších.

foto: Zdroj: www.uvaly.cz

autor článku:
MATĚJ IRA
třída 6.B
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Les a zvěř v zimě

foto: pixabay.com

A taky např. vrabec, ten přežívá
i v zimě. Každé
zvíře si na zimu hledá úkryt,
jako třeba jezevec v noře.
V lese, když je rybník, a hodně
zamrzne, můžeme jít
bruslit a to je hezké, jak nad
námi jsou zasněžené
stromy a my je můžeme
pozorovat. Na horách
můžeme v lese běžkovat, nebo
taky někde jinde.
V zimě můžeme potkat jezevce a
někdy i lišku,
taky vrabčáky apod... Zima je
hezké
roční období.

autor článku:
ROZÁLIE POLDOVÁ

třída 6.A

Když je zima tak je všechno
zasněžené,
včetně lesa. Les když je
zasněžený, tak je
jak z nějaké pohádky. Ale pro
zvířata, co
žijí v lese, to tak hezké není. Už
na podzim
se ukládají do zimního spánku a
začínají si

schovávat zásoby. Ti, kteří to
nestihnou, jsou
na tom špatně. Mají hlad a je jim
zima.Všichni,
co takhle bohužel dopadnou,
většinou umírají,
zvlášť slabší jedinci.Netýká se to
ale ptactva, to
už odlétá do krajin s vyšší
teplotou.

VÁNOCE A HISTORIE

ilustrace: Pixabay

autor článku:
MICHAELA TESAŘOVÁ

třída 6. A

VÁNOCE JSOU
KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA.
S VÁNOCI SOUVISÍ
ADVENT, KTERÝ JIM
PŘEDCHÁZÍ A SLOUŽÍ JAKO
PŘÍPRAVA NA SLAVNOST (4
ADVENTNÍ NEDĚLE:
ŽELEZNÁ,
BRONZOVÁ,STŘÍBRNÁ A
ZLATÁ). VÁNOCE PATŘÍ K

NEJVÝZNAMNĚJŠÍM
KŘESŤANSKÝM SVÁTKŮM.
PRVNÍ ZÁZNAMY OSLAV
VÁNOC POCHÁZEJÍ ZE 4.
STOL. Z ŘÍMA. V ČESKU
ZAČÍNÁ OSLAVA VÁNOC
NA ŠTĚDRÝ DEN - 24.12. K
VÁNOCŮM SE POJÍ LIDOVÉ
TRADICE - VÁNOČNÍ
STROMEK, JESLIČKY,
VÁNOČNÍ DÁRKY A

CUKROVÍ. TRADICE
ZDOBENÍ STROMEČKU
POCHÁZÍ Z NĚMECKA. KE
ZDOBENÍ SE POUŽÍVALO
OVOCE, OŘECHY, DŘEVĚNÉ
A PAPÍROVÉ OZDOBY.

Ježíšek
Letos tomu bude již 2016 let, co
se narodil Ježíšek. Stalo se to tak
přesně 24. prosince. V tento den
se také slaví Vánoce jako
vzpomínka na jeho narození. Z
Ježíška se později stal Ježíš
Kristus, ale my děti mu vždy
říkáme Ježíšek. Bez něho,
rozsvíceného vánočního
stromečku a dárků, které nosí, si
nikdo z nás Vánoce neumí ani
představit.

foto: Publicdomainpictures.net

foto: Wikimedia Commons

autor článku:
ADAM NEIZER

třída 4.C


