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VÁNOČNÍ JARMARK 2015
Chcete  vědět  pikantnosti  z
vánočního jarmarku? Ptali jsme se za
Vás Juniorky města i pana ředitele!
ČTĚTE NA STRANĚ 2

ÚVALSKÉ RECEPTY
Hledáte  inspirace  na  zajímavé
recepty  na  vánoční  cukroví?  Pečete
na poslední chvíli?
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Kdo tvoří redaktorský tým?
Pokud  bych  Vám  měla
představit  postupně  všechny
redaktory,  tak  bych  k  tomu
potřebovala  celé  toto  vydání...
Proto  to  musím  vzít  velmi  ve
zkratce,  ale  nejde  neříct,  kdo  je
tvůrcem  tohoto  vánočního
vydání.
Od  spuštění  programu  School
Press  Club  se  do  systému
přihlásilo  již  44  zájemců  o  psaní
článků.  Jsou  ze  tříd  od  3.
ročníku  až  po  9.  třídu.  Mezi
žáky  i  několik  nadšených  učitelů
a učitelek :)
V  tomto  vánočním  vydání
přispěli  žáci  jmenovitě  ze  tříd
3.C,  3.D,  4.B,  5.A,  5.C,  6.A,
6.B,  7.A,  8.A,  8.C  a  9.B.
Tímto jim znovu velmi děkuji za

akčnost,  že  toto  vydání  nezeje
prázdnotou,  ale  je  naopak
naplněné zajímavostmi.
Věřím,  že  z  některých
současných  přispěvatelů  se  stane
užší  redaktorský  tým,  a  Vy  se
stanete  pravidelnými  čtenáři
jejich  textů.  Zároveň  každý  z
Vás  může  mít  nápad  a  chuť
jednorázově  napsat  a  vložit  svůj
článek  do  některého  z  budoucích
vydání.
Těším  se  na  všechny  kreativní
duše,  které  se  nebojí  jít  se  svou
kůží  na  trh  a  chtějí  se  podílet  na
tom,  co  se  děje  v  naší  škole  a
jejím okolí! Novinařině zdar ;-)

šéfredaktor: Michaela Pejchalová

Pár slov na úvod
Milí čtenáři a milé čtenářky,
 
je  mi  potěšením  Vám  představit
první  vydání  našeho  nového
celoškolního  časopisu.  Na  těchto
stránkách  bychom  Vám  rádi
přinášeli  zajímavé  články,
rozhovory,  tipy  a  mnoho  dalšího.
Dozvíte  se,  co  se  děje  na  naší
Základní  školy  Úvaly  a  v  jejím
okolí.  Potěšíte  se  literárními
kousky  našich  žáků  a  žákyň.  A
věřím,  že  se  i  pobavíte  vtipy,
hádankami  a  křížovkami,  které
Vám bude přinášet.
Po  náročném  procesu  vymýšlení
a  vybírání  vhodného  jména  pro
náš  nový  školní  časopis  byl
nakonec  vybrán  pracovní  název
"Život  školy",  který  je  paralelou
k místními tisku "Život Úval".
Jsme  rádi,  že  jste  se  rozhodli  si
naše  první  vydání  přečíst.  Věřte,
že  jsme  do  toho  dali  všechny
síly,  co  jsme  měli.  Teprve  se
všichni  učíme,  mějte  tedy  prosím
shovívavost  s  touto  naší
prvotinou.  S  každým  novým
vydáním  budeme  pilovat  svůj
novinářský  um  jen  a  jen  pro  Vás,
milí  čtenáři.  Zachovejte  nám
přízeň!
Příjemné  počtení  a  krásné
prožití  svátků  vánočních  Vám
přeje za celý redakční tým
 
Míša Pejchalová ;-)
 
v  případě  dotazů,  rad,  pochval  i
kritiky  mne  kontaktujte:
pejchalova@zsuvaly.cz
 

Snaha  vydávat  školní  časopis
byla  na  naší  škole  již  vícekrát  a
všechny  výtisky  svým  obsahem
vždy  zaujaly  mnoho  čtenářů.
Jejich  existence  však  neměla
nikdy,  asi  vzhledem  k  časové
náročnosti  jejich  přípravy,
dlouhého  trvání.  Přesto  byly
vždy  velkým  přínosem  nejen  pro
přímé  účastníky  školního  života,
ale  i  pro  ty,  co  se  o  dění  ve  škole
zajímají  a  nejsou  lhostejní  k
tomu  co  se  v  naší  škole
odehrává.
Proto  iniciativu  Míši
Pejchalové,  která  se  s  chutí
ujala  koordinace  vzniku  „Života
školy“  velmi  vítám.  S  velkým
zájmem  sleduji  nadšení  nových
redaktorů,  kteří  se  chtějí  na
tvorbě  nového  školního  časopisu
podílet.  Všem  jim  moc  fandím  a
věřím,  že  se  „Život  školy“
postupně  stane  nejen  chloubou
naší  školy  a  nepochybuji,  že  si
najde  své  příznivce,  kteří  se
budou  vždy  těšit  na  nová  čísla
vydání.  Já  budu  určitě  jedním  z
nich.
Děkuji  a  držím  palce  všem  jeho
tvůrcům  a  věřím,  že  díky
projevenému  nadšení  a  píli
všech  budoucích  redaktorů,
můžeme  očekávat  nejen  jeho
skvělou  úroveň,  ale  i
dlouhodobou existenci.
Přejí  všem  čtenářům  1.  vydání
klidné  vánoční  svátky  a  v  novém
roce  pevné  zdraví,  hodně  štěstí,
optimismu a lásky.
 
říďa J.B.

Vánoční akce
1 6.12.2015   
♦  Vánoční  koncert  -  v  18.30  h,  v
sále  domu  volnočasových  aktivit
(„65”)  ;  vystoupili  pěvecké
sbory  1.  a  2.  stupně,  sólisté,
někteří  žáci  hrající  na  hudební
nástroje
 
21.12.2015 
♦  Výlet  školního  parlamentu
ŠkoPa  pojede  na  Černý  Most  na
ZŠ  Generála  Janouška,  která  nás
pozvala  na  sportovní  odpoledne.
V  různých  sportovních
disciplínách  by  se  měl  utkat
parlament s parlamentem.
 
22.12.2015 

♦ Třídní vánoční besídky
♦  Akce  „Ukažte  jaký  jste  tým!”
ve  vánoční  verzi -  v  každé  třídě
2.  stupně  se  žáci  dohodnou  na
sjednoceném  oblečení  k
vánočnímu  tématu  a  v  úterý
22.12.  se  podle  dohody  ideálně
všichni  žáci  i  s  jejich  třídním
učitelem/učitelkou obléknou
 
23.12.2015  -    VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY !!!
24.12.2015 -   Štědrý den!
1.1.2016 -   Nový rok!
4.1.2016 -   Zpátky do školy!

autorky: Míša Baitlerová, Anna
Kalašová, 7.A

Stolní tenis v Úvalech spojuje generace...... zásluze odnesl malou odměnu.
 
Od  zahájení  tréninků  stolního
tenisu  se  počet  zájemců
zdvojnásobil.  Trenéři  nemůžou
všem  věnovat  stálou  pozornost,
také  omezená  kapacita
tělocvičny  patří  mezi  aktuální
problémy.  Stálo  by  za  úvahu,
aby  se  přidala  alespoň  ještě
jedna  hodina  nebo  aby  se
rozdělili  hráči  do  skupin  podle
výkonnosti.
Přesto  jsme  přesvědčeni,  že  ani
tento  detail  nám  nezabrání  být
šampióny  v  tomto  sportu.  Příště
se  zeptáme  našich  trenérů,  jak
vidí  perspektivu  nejmladších
adeptů.

autoři: Jakub Jedlička 8.C, Martin
Jedlička 6.B a Tomáš Jedlička 3.C

foto: Ing. Martin Jedlička

Díky  školnímu  parlamentu  a
dostatečného  počtu  zájemců  se
dne  16.  října  uskutečnil  první
trénink  stolního  tenisu  na  naší
škole.
Vedoucí  Karel  Šochman  a
ostatní  členové  úvalského  klubu
stolního  tenisu  se  věnují  hráčům
každý  pátek  od  18.00  do  19.00
hod.  Samozřejmostí  je,  aby  si
každý hráč přinesl svou ping -

pongovou  pálku  a  obuv  do
tělocvičny,  míčky  a  stoly
obstarají  trenéři.  Základem
tréninku  je  podle  rad  trenérů
zdokonalení  základů  a  techniky
hry.
Na  první  trénink  přišlo  osm
zájemců  a  ukázalo  se,  že  většina
z  nich  má  v  sobě  vrozený  talent.
Příjemné  prostředí  a  trpěliví
trenéři  přidávají  výuce  stolního
tenisu  o  jednu  hvězdičku  více.
Po  skončení  tréninku  je  možnost
sledovat  soutěžní  zápasy
dospělých  s  jinými  kluby,  což
bývá  nejen  velice  zajímavé,  ale  i
poučné.
Dne  11.  prosince  se  konal
předvánoční turnaj, kde jsme si

foto: Ing. Martin Jedlička

mohli  vyzkoušet,  co  jsme  se
dosud  naučili.  Turnaje  se
zúčastnilo  jedenáct  zájemců  a  i
ti,  co  začínali  se  stolním  tenisem
teprve  v  letošním  roce,  se
umístili  do  pěkné  první
poloviny.  Myslím  si,  že
výsledek  byl  celkem  úspěšný.
Bylo  to  proto,  že  se  hráči  plně
soustředili  na  hru  a  hlavně  je  to
bavilo. Nakonec si každý po
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Vánoční jarmark 2015 v Úvalech

foto: Sbor 2. stupně

 
29.11.  se  konal   Vánoční
jarmark  .Výrobky  prvního  i
druhého  stupně  měli
úspěch.Prodávali  se  výrobky  od
drobností  až  po  adventní
věnce.Vyprodalo  se  téměř  vše.
Za  výrobky  se  vybralo  50  000
kč.  Výtěžek  půjde  na  gaučíky,
knihy  a  pufíky,  které  budou
rozmístěny  po  chodbách.
Jarmark  se  konal  ve  škole  i  na
náměstí.  Na  pódiu,  které  stálo  na
náměstí  vystupoval  sbor  prvního
i  druhého  stupně,  které  vedla
paní  učitelka  Trojanová.
Pěvecké  vystoupení  bylo
bezvadné.  Vystupoval  také
kroužek  zumby  pod  vedením
paní  učitelky  Kratochvílové.
Vystoupení  bylo  úžasné.  Asi  si
říkáte,  kdo  na  pódiu  všechny
vystupující  školky  i  naši  školu
uváděl.  No,  kdo  by  to  byli  jiní
než  žáci  naší  školy.  A  těmito
moderátory  byli:  z  6.A  -
Kateřina  Listopadová,  Veronika
Urbanová,  Jan  Řezáč,  Tomáš
Javůrek  -  z  8.A  -  Alena
Futterová,  Vanessa  Hájková,
Kryštof Petriska a David Fuxa.

foto: Náměstí Arnošta z Pardubic

Těmto  žákům  moc  děkujeme.
Zpět  k  výrobkům.  Malé  i  velké
věcičky  vyráběli  všichni  s
nadšením.  A  všichni  s  nadšením
také kupovali.
 
 
Určitě  víte,  že  se  vyhlašoval
Junior  města.  A  pokud  ne,  tak  to
nevadí.  Teď  to  víte!  Juniorkou
města  se  stala  Sára  Konečná,
které  moc  gratulujeme.  Sára  byla
totiž  první  na  Mistrovství  světa  v
karate.
 
 
 Udělali  jsme  rozhovor  se  třemi
lidmi u nás na škole a jedním z
nich byla i Sára Konečná. 
Redakce:  Sáro,  jak  dlouho  děláš
karate?
Sára: Karate dělám už sedm let.
Redakce:Kolik Ti je vlastně let?
Sára: Je mi jedenáct let.
Redakce:  Jsi  ráda,  že  jsi  se  stala
Juniorem města ? :-)
Sára: To víte, že ano. :-)
 
 Další  člověk  se,  kterým  jsme

udělali rozhovor byl pan

foto: Vánoční strom

ředitel. 
Redakce:  Jak  se  Vám  líbil
jarmark?
Pan  ředitel:  Moc  se  mi  líbil.
Jsem  rád,  že  třídy  krásně
prezentovaly  své  výrobky  a
nepobízely lidi ke koupi.
Redakce:  Koupil  jste  si  nějaký
výrobek?
Pan ředitel: Ano, koupil.
 
 Do  třetice  jsme  se  zeptali  naší
třídní paní učitelky Fiedlerové. 
Redakce:  Jaký  máte  pocit  z
jarmarku?
Paní  učitelka:  Moc  se  mi  líbil.
Byla  opravdu  příjemná  vánoční
atmosféra.  Také  bylo  moc
hezké,  jak  žáci  prezentovali  své
výrobky.
Redakce:  Koupila  jste  si  nějaký
dárek?
Paní  učitelka:  Ano,  koupila
jsem si dárky asi ze čtyř tříd. :-)
 

autorky: Kateřina Listopadová,
Lucie Romaňáková, Eliška

Kučerová, 6.A

Básničky
Štědrý den 
 

 Ráno  jsem  se  probudila,
vyskočila z postele, 
 Štědrý  den  je  dnes,  všechno  je

tak veselé. 
 Už jsme pekli perníčky, 
 dnes budeme dělat chlebíčky. 
 
 Rodina se sjede k nám, 
 všechny je tak ráda mám. 
 Kapra budem smažit, 
 bude se nám dařit. 
 Stromek máme ozdobený, 
u stropu už visí jmelí.
 
Večer přijde Ježíšek,
každému dá balíček.
Však vy víte, jak to chodí,
na Štědrý den všechno voní.
 
autorka: Karolína Petrová, 3.C
 
 
Hloupý hříbek
 
Já jsem malý hříbeček
a jsem vzrostlý jako stromeček.
Každý říká, že jsem hloupý,
když houbaři chodí na houby.
 
Ale já tu stojím radši dál,
jen když je slimák opodál,
tak hned radši zalezu
do keřů a do lesů.
 
autorka: Berta Bašta, 3.D
 
 

Pes ani kočka

Králíčci

ZAKRSLÍ KRÁLÍCI
Stejně  jako  morčat  je  jich  řada
druhů:  Rex,  Dalmatinský  Rex,
Lvíček  nebo  Teddy  dorůstající  6
cm. Můžete jim obstarat velkou

klec  nebo  je  nechat  běhat  po
bytě.  Zakrslí  králíci  potřebují
pohyb.  Dokáží  se  i  naučit  chodit
na  záchod  nebo  přeskakovat
překážky.  Tyhle  chytré  miláčky
si jistě zamilujete!
 
KŘEČCI A KŘEČÍCI
Jsou  velice  vynalézaví  a  někdy
až  moc  hyperaktivní,  proto
potřebují  stálý  výběh  v  podobě
běhacího  kolečka.  Na  rozdíl  od
morčat  nepořebují  stříhat  drápky
nebo  žít  ve  skupině.  Na
podestýlku  v  kleci  se  dají  použít
hobliny, podestýlka Asan, ale i

Kočkolit.  Oblíbený  je  křeček
Zlatý  (Syrský)  nebo  malý  křečík
Džungarský.
 
RYBIČKY
Potřebují  akvárium  s  topením,
osvětlením,  filtrací  a  rostlinami
nebo  kusy  dřeva.  Oblíbená  je
Bojovnice  pestrá  nebo  Neonka
obecná.  Některé  jsou  na  péči
náročné  a  některé  méně.  Na
kráse  vašeho  pokoje  jistě  přidají.
:-)

autorky: Anna Prokešová,
Alexandra Vojtašková, 5.C

Rodiče  někdy  nechtějí  domů  psa
ani kočku. Máme i jiná zvířata!
 
MORČATA
Morčata,  kdo  by  je  neměl  rád?
Je  spoustu  druhů  morčat-
klasické  morče  Hladké,  malinká
Rozeta,  kudrnaté  morče  Merino
dokonce  i  Skinny  bez  chlupů.
Morčata  je  dobré  chovat  ve  větší
skupině  nebo  ve  dvou.  Musí  se
jim  zastřihovat  drápky,  aby
nepřerostly.

Vánoční příprava
O  tom,  jak  vypadají  typické
české  Vánoce,  Vám  vypráví
Adélka Pirošová ze 3.C...
 
Na  Štědrý  večer  se  připravuje
štědrovečerní  večeře.  Příprava
zabere  dost  času,  protože  každý
chce,  aby  na  tento  vyjímečný
večer  bylo  vše  perfektní.  K
večeři  se  podává  rybí  polévka  a
smažený  kapr  s  bramborovým
salátem,  jako  přípitek  mají
rodiče  Martini  a  děti
samozřejmě  jen  dětské
šampaňské. Po večeři, která je

pro  děti  nekonečná,  se  děti
schovají  do  pokoje,  kde  vyhlíží
Ježíška.  Až  zazvoní  zvoneček,
děti  vyjdou  z  pokoje  a  jsou
zvědavé,  jestli  jim  Ježíšek  něco
přinesl.  Většinou  je  ohromí
zapálené  prskavky  na
stromečku.  U  vánočního
stromečku  děti  zazpívají  koledy,
pak  si  rozdají  dárky  a  rozbalují
si  je.  Potom  si  všichni  hezky
popovídají  a  někdy  se  společně
podívají  na  nějakou  pěknou
pohádku.  Tento  večer  chodí  děti
i později spát, protože jsou plné

emocí  a  radosti  z  obdržených
dárečků.
Další  den  se  navštěvují  babičky
a  dědové  a  většinou  se  také
připojí  i  tety,  strejdové,  bratranci
a  sestřenice.  Všichni  se  společně
naobědvají  a  poté  si  povídají.
Děti  se  koukají  na  pohádky  nebo
si  hrají  společenské  hry.  Toto
jsou  většinou  nejkrásnější
chvíle,  kdy  se  sejde  kompletně
celá  rodina  a  užije  si  společně
chvíle plné pohody a klidu.

foto: Adélka Pirošová

autorka: Adéla Pirošová, 3.C
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Perníčky mojí maminky medem,  cukr  a  prášek  do  pečiva.
Nejlepší  je,  když  se  těsto  udělá
večer  a  ráno  se  z  něj  vykrájejí
tvary.  Figurky  potřeme
rozšlehaným  vejcem  a  opatrně
pečeme.  Upečené  zdobíme
polevou.  Jsou  měkké  a  dají  se
ihned jíst!!!

autor: Vojtěch Brabenec, 3.D
foto: Vojtěch Brabenec, třída 3.D

 Recept na nejlepší perníky! 
Ingredience:
500g  hladké  mouky,  120g  cukru,
150g  medu,  100g  másla,  1
prášek  do  pečiva,  směs  koření
do  perníků,  2  vejce,  1  vejce  na
potření

Cukrová  poleva: 1  bílek  ,  200g
práškového  cukru,  lžička
citronové  šťávy  -  ušleháme  do
tuha
Příprava:
Do  mouky  přidáme  vejce,
koření, rozpuštěné máslo s

Recept na vanilkové rohlíčky

foto: Karel Ulman, třída 8.A

Ingredience: 
Hladká mouka - 250 g
Máslo - 200 g
Mleté  lískové  ořechy  (hodně
najemno) - 100 g
Moučkový cukr - 70 g
Vanilkový cukr - 1 balíček
 
 

Postup:
1.  krok  -  Vše  zpracujeme  na
těsto.  Ihned  děláme  rohlíčky  -
nedáváme uležet do chladničky!
2.  krok  -  Z  těsta  vyvalujeme
tenčí  válečky,  které  nakrátíme  a
stáčíme  do  tvaru  rohlíčku,
případně  použijeme
vykrajovátko ve tvaru měsíčku.
3.  krok  -  Pečeme  na  200°C  asi
10min.
4.  krok  -  Ještě  vlažné  obalíme  v
moučkovém cukru.
 
 
 

autor: Karel Ulman, 8.A

Kokosky snadno a rychle

foto: Tereza Bednářová, třída 4.B

Rozbij  2  vejce,  nejlíp  slepičí.  Je
nejlepší,  když  bude  vnitřek
vajíček  v  míse  bez  skořápky.  Do
toho  nasyp  1,5  dcl  cukru  (to  je  o
trochu  méně  než  sklenička  v
jídelně).  Přidej  50g
rozpuštěného  másla.  Potom
míchej či mixuj, než z toho bude

jemná  kašička.  Potom  do  toho
nasyp  200g  strouhaného  kokosu
a  dobře  to  zamíchej.  TAK
TĚSTO  BY  BYLO.  Připrav  si
plech  s  pečícím  papírem.  Na
plech  potom  dej  menší  kuličky
nebo  hromádky  těsta.  Peč  cca
15-20min na 160 stupňů.
 
Tohle  je  domací  recept,  děláme
tak kokosky už dlouho.
 
DOBROU CHUŤ
 
 

autorka: Tereza Bednářová, 4.B

CHRISTMAS TIME
Christmas  Day  is  celebrated  in
countries  around  the  world,
including  many  whose
populations  are  mostly
non-Christian. The traditional colors
of  Christmas  decorations  are  red,
green,  and  gold.  Red  symbolizes
the  blood  of  Jesus,  while  green
symbolizes  eternal  life  and  gold
is  the  first  color  associated  with
Christmas,  symbolizing  royalty.
A  Christmas  tree  is  usually  an
evergreen conifer  such as spruce,
pine,  or  fir.  The
exchanging  of  gifts  is  one  of  the
core  aspects  of  the  modern
celebration.  The  greetings  and
farewells  "Merry  Christmas"
and  "Happy  Christmas"  are
traditionally used in

English-speaking  countries,
starting  a  few  weeks  before
Christmas.
So  Happy  Christmas  everyone
and enjoy your holidays! :)
 
royalty - královská výsost
conifer - jehličnan
spruce - smrk
pine - borovice
fir - jedle
exchanging - výměna
farewells - loučení
 

autorky: Klára Bašeová, Karolina
Matějková, 9.B

Pro srandu
 
Rozhovor
D: Dítě se ptá.
O: Dospělý odpovídá.
 
D:  Hádejte,  co  mají  dnešní  děti
rády?
O: Myslím, že kalhoty.
D: Ne!
O: Myslím, že ponožky.
D: Ne!
O: Myslím, že autobusy.
D: Ne!
O: Myslím, že to nové lepidlo.
D: Ne!
O: To já za mých mladých let...
D: Jen to ne!
 

obrázek: Úsměv prosím!

autorky: Alex Vojtašková, Anna
Prokešová, 5.C

Příběhy z planety Karakandry ÚVOD

ilustrace: Kristýna Tůmová, třída 7.A

pohybovat,  jen  tam  seděl  a  díval
se  dolů  do  vody.  Přemýšlel  a
hluboko  v  mysli  tajně  doufal,  že
mu  jednou  někdo  přijde  splnit
sen,  což  znamená  dostat  ho  dolů.
Snil  o  tom  každý  den  a  každou
noc ...Pokračování příště

autoři: Kristýna Tůmová 7.A,
Matěj Prchal 6.B

V  galaxii  Tsasimbo,  vzdálené
několik  miliard  světelných  let  od
té  naší,  je  drobná  planetka.  Její
obyvatelé  jí  říkají  Karakandra.
Složení  tvorů  i  netvorů  je  tu
hodně  členité,  ale  nejčastěji  se
budete  setkávat  s  drakem
Naturem  a  jeho  nejlepším
přítelem  Tergem,  kteří  žijí  ve
Zlatých  horách.  Můžeme  vám
dát  radu  (v  zájmu  vašeho
bezpečí):  nikdy  nezůstávejte  po
setmění  venku,  pokud  nechcete
potkat Akumiu. Zjevuje se jako

vlčice  s  modrými  fleky  na  nohou
a  je  schopná  stáhnout  někoho,
kdo  se  jinak  chová  normálně,  na
stranu  zla.  Uprostřed  Měsíčního
hvozdu  je  napůl  zarostlá  paseka
do  které  pomalu  teče  mělký
potok.  Nad  hladinou  visí  větve,
ze  kterých  je  krásně  vidět  dolů,
přímo  na  hladinu.  Právě  tady
najdete  posledního  tvora,  o
kterém  dnes  píšeme.  Kdysi  ho
tady  omylem  nechal  jistý
ocasatý  králík  (králík  s  fretčím
ocasem a schopností létat). A tak

se  zrodil  Hnědák  Blátoksicht.
Nejdříve  se  mu  v  koruně  stromu
líbilo,  měl  výhled,  klid  a  víc
nepotřeboval.  Ale  po  nějaké
době  začal  toužit  po  tom
ocasatém  králíkovi,  který  ho
prakticky  stvořil.  Přál  si  přítele.
Když  se  pohnul,  na  jeho  místě
zůstal  kousek  bahna.  Došlo  mu,
že  se  nesmí  pohybovat,  protože
by  se  rozpadl,  jeho  tělo  by  se  po
větvi  rozmazalo  a  vysušilo.
Pokud  zkusí  skočit  dolů,  spadne
do vody a rozpustí se. Přestal se
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Vánoční tradice u nás i jinde

foto: Slabáková Veronika

Je  něco,  co  se  Vám  na  nich
nelíbí?   Ani ne. 
J  ak je  slavíte  u  Vás  ve  třídě?    Ve
třídě  ozdobíme  stromeček,  děti
připravují  pro  kamarády  dárky,
děláme  besídku  -  cukroví,  čaj,
diskotéka a dárečky.  Letos jsme
nacvičili  pásmo  básní  a  koled
pro rodiče. 
Co  byste  k  Vánocům  popřála
svým  druháčkům?    Hodně  dárků
a aby je měli všichni rádi. 
(p. uč. Šintlerová 2.C)
 
 

autorky: Anna Jiřičková a Veronika
Slabáková, 5.A

Jak  se  kde  slaví  vánoční  a
předvánoční svátky...
 
Vánoce  (z  němčiny
Weihnachten  –  svaté  noci)  se  u
nás  slaví  24.  prosince.  U  nás  se
dárky  vybalují  večer  24.
prosince,  např.  v  Anglii  je  objeví
až  ráno  25.  prosince.  Vánoce  se
slaví  jako  svátky  pokoje,  rodiny
a  lásky.  Lidi  by  si  je  měli  užívat
a  být  v  klidu.  Je  spousta
vánočních  tradic:  například
pečení  cukroví,  nebo  zdobení
stromečku.  25.  prosince  se  slaví
Boží  hod  vánoční.  26.  prosince
se  slaví  Svatý  Štěpán.  28.
prosince  se  slaví  Svátek
Mláďátek.
Ryba,  v  naší  zemi  speciálně
kapr,  je  nejdůležitější  součástí
štědrovečerní  hostiny.  Dříve
tomu  bylo  tak,  že  si  lidi  rybu
vylovili  a  chovali  ji  ve  vaně.  Na
Štědrý  den  ji  zas  tradičně
vypustili.
Města  vítají  advent  slavnostním
rozsvěcením  vánočního  stromu,
doma se objevují adventní

kalendáře  a  i  ve  škole  kreslíme  a
vyrábíme  věci  se  zimní  a
vánoční  tématikou.  Mnohé  děti
si  v  noci  z  3.prosince  na  4.
prosince  věší  na  okna  punčochy.
Věří,  že  sv.  Barbora  jim  něco
přinese.
Na  Mikuláše  příjdou  do  školy
čerti,  zjistí,  zda  je  vše  v  pořádku,
když  ano,  obdarují  nás,  když  ne,
mohou  si  nás  s  sebou  odnést  do
pekla.  Ve  školkách  jsou  oblíbené
Mikulášské  besídky,  kdy  si  děti
pro  Mikuláše  připraví  písničky  a
básničky.  Např.  v  Mladé
Boleslavi  paní  učitelky  dostávají
kouzelné  uhlí,  když  by  někdo
zlobil,  zafouká  se  a  pro  nezbedu
si  může  přijít  čert.  Nikdy  však
paní  učitelka  nemusela  toto  uhlí
rozfoukat.  Samotné  vánoční
zvyky  má  ale  i  každá  rodina  jiné,
např.  my  si  stromeček  zdobíme
na  Vánoce  sami,  a  celý  rok  se  na
to  těšíme.  Někdo  stromeček
dostane  až  společně  s  dárky.
Důležitou  částí  je  také  zpívání
koled,  některé  jsou  velmi  staré.
Lidé také pouštějí po vodě

plovoucí  svíčky,  když  se  postí,
možná  uvidí  zlaté  prasátko.
Zajímavé  názory  na  Vánoce
mají  Yvettka  Rydrychová  a  paní
učitelka Šintlerová.
 
Líbí se Ti Vánoce?   Jo. 
A  co  se  Ti  na  nich  líbí?    Dárečky
a že jsem s celou rodinou. 
Je  něco,  co  se  Ti  na  nich  nelíbí?   
Ne. 
Co  si  myslíš  o  Vánocích  na  této
škole?   Že jsou vtipné. 
Jak  slavíte  Vánoce  u  Vás  ve
třídě?    Dáváme  si  dárky  a
zdobíme stromeček. 
Jak  slavíte  Vánoce  u  Vás  doma?   
Večeře,  dárečky  a  crrr.  Ještě
zpíváme. 
Je  něco,  co  bys  chtěla
spolužákům  popřát  k  Vánocům?   
Ať  se  jim  povedou  Vánoce,
mají  samé  jedničky  a
nepropadnou! 
(Yvettka 4.D)
 
Jak  se  Vám  líbí  Vánoce?    Vánoce
se  mi  líbí  moc,  hlavně  vánoční
atmosféra a příprava dárků. 

Vtipy na závěr :-)

Smích

kočičí,  kráva  se  kraví.  Dejte
ještě  nějaký  příklad,  děti."
Pepíček se přihlásí:
"Žralok se ožral."
 
8.  Co  jsou  to  středoškoláci?  To
jsou školáci, kteří chodí do školy

pouze ve středu.
 
Z rybího světa :
 
9.  Plejtvák  nikdy  neplejtvá
energií!  Měl  by  se  jmenovat
neplejtvák!
 
10.  Sardinky  plavou  v  moři  a
najednou  nad  nimi  propluje
ponorka.  "Viděli  jste  to?  Co  to
bylo?"  ptá  se  jedna.  "Neboj,  nic
zvláštního,  jenom  lidi  v
konzervě."
 

vtipy pro Vás vybrali: Kateřina
Antoňů, Adam Bergl a Adam

Neizer, 3.C

1.  Paní  nebojíte  se,  že  Vám  ty
děti  z  pískoviště  utečou?  -
Neutečou,  protože  mimo
pískoviště není wifi signál.
 
2.  Policista  zastaví  auto:  "Paní
řidičko,  zaplaťte  pokutu,  přejela
jste  plnou  čáru."  -  "A  co?  To
jsem ji měla podjet?"
 
3.  Je  zimní  plískanice  a
manželka  za  volantem  povídá
manželovi:  "To  je  dneska  smog,
že  není  vidět  na  krok."-"Když  si
sundáš  ten  igelit  z  předního  skla,
třeba se vyčasí."
 
4.  Chlap  pracuje  na  PC  a
vyskočí mu tam text: Program

Internet  Explorer  přestal
pracovat.  Chlápek  řekne:  "To  je
divné,  podle  mne  nikdy
nepracoval."
 
5.  Ve  škole  na  poslední  hodině
říká  paní  učitelka:  "Kdo  odpoví
jako  první,  může  odejít  domů."
Pepíček  vyhodí  jablko  z  okna  a
paní  učitelka  se  ptá:  "Kdo  to
udělal?"  Pepíček  řekne:  "Já,  paní
učitelko, a nashledanou."
 
6.  "Tati,  proč  mi  nedovolíš
sednout  za  volant,  jsem  přece  už
dost  starý,  ne?"  Otec:  "Ty  ano,
ale auto ještě ne."
 
7. Učitelka říká: "Kočka se

Partneři
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