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Stromeček, dárky, koledy, betlém… 
To všechno patří neodmyslitelně k období roku, na které se těšíme snad stejně 
jako na letní prázdniny a někteří možná ještě víc.

Ano. Jsou před námi Vánoce. A právě jim jsme se rozhodli věnovat první letoš-
ní číslo Školáčka. Snažili jsme se najít co nejvíce zajímavostí o věcech a sym-
bolech, které se vážou k období Vánoc. Můžete se dočíst o rekordní vánočce, 
o pověrách, kterým lidé kdysi věřili, ale také zjistíte, která vánoční pohádka je 
nejoblíbenější u dětí naší školy nebo jak vzpomínají na své nejkrásnější Vánoce 
naši učitelé…

Přejeme hodně zábavy při čtení Školáčka a možná i nějaké drobné poučení.
A nakonec nesmí chybět přání nejen pro děti, ale také jejich rodiče, učitele 

a vůbec všechny naše čtenáře: „Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám…“

Redakční rada Školáčka

ÚVODNÍKÚVODNÍK

Letošní prvňáčci navodili přímo andělskou atmosféru.
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generace na školní tabule, když se Vánoce přiblížily. Tenkrát nám ale 

pravděpodobně nešlo o klid vánoční, ale o klid od zkoušení.

Dnešní zrychlená doba klidu nepřeje, natož v předvánočním čase. Vánoce ale bývají vý-

jimkou: snažíme se zastavit, vydechnout, rozjímat, být se svými blízkými. Co tomu ale před-

chází? Předvánoční shon v jakémkoliv zaměstnání, stres, zda stihneme pod stromečkem 

potěšit své blízké, zda bude naše domácnost hezky vyzdobená a uklizená, zda se podaří 

napéct cukroví, vystát frontu na kapra. 

Všechno se to vždy nakonec povede a kýžený vánoční čas nastane: lidé jsou na sebe tak 

nějak milejší, usměvavější, vlídnější, přející si navzájem. V tu chvíli si přeji, aby Vánoce ni-

kdy neskončily. Je to přání nesplnitelné, čas zastavit nelze. Co by ale určitě šlo, aby nás klid, 

vlídnost k ostatním lidem, ochota a úsměv neopustily ani po Vánocích. A to je moje přání 

k Ježíškovi, to je moje přání vám všem, zaměstnancům školy, žákům i jejich rodičům.

Tak šťastné, veselé a klidné (nejen) Vánoce!

Martin Maňas
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O klidu (nejen) v čase vánočním

„Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši třídu!“ psávala naše 

SLOVO ŘEDITELE ŠKOLYSLOVO ŘEDITELE ŠKOLY ŠKOLNÍ ZPRÁVIČKYŠKOLNÍ ZPRÁVIČKY

Jako každý rok, i letos se uskutečnila víkendovka, tentokrát vánoční – ve dnech 
18. a 19. listopadu. Víkendovky se zúčastnily dívky z 6., 7. a také 8. ročníku. První 
den jsme pracovaly hlavně s latexem, ale samozřejmě jsme se prostřídaly i v kera-
mické dílně. Všechny dívky včetně ochotných paní učitelek (Marta Jašková, Ivana 
Kramářová a Marta Čížková) přespávaly ve škole. 

Ráno byl budíček v 7.30. Již od rána jsme opět tvořily. Dopoledne nás paní uči-
telky překvapily  m, že přišla paní, se kterou jsme měly možnost udělat si jeden 
nebo dva své vlastní náramky. Také jsme si vyrobily stromeček na kameni z drátků 
a korálků. V 12.30 jsme se odebraly domů na oběd a zpátky jsme se vrá  ly ve 
14.00. Vyrábění trvalo až do večera. Vydařily se nám skvělé výrobky a odnášíme si 
vzpomínky, na které se jen tak nezapomíná. 

Děkujeme paním učitelkám za pevné nervy! 

Kateřina Zámečníková, 8. A

VÁNOČNÍ VÍKENDOVKA 
VYRÁBĚNÍ S VŮNÍ SKOŘICE

I naše letošní předvánoční dílny zasáhl „předvánoční shon“.
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Dne 11. listopadu 2016 jsme se my, žáci 
2. stupně, zúčastnili divadelního představení 
,,Jak jste to myslel, pane Shakespeare?“, které 
se konalo v Obecním domě. V podání pouze 
dvou herců jsme zhlédli scénky z divadel-
ních her – např. Richard III., Marná lásky 
snaha nebo Romeo a Julie. Někteří z nás 
měli dokonce možnost zahrát si některou 
z rolí. V představení Marná lásky snaha to 
byla role Žakarety, chudé děvečky z vesnice, 
v Romeovi a Julii role otce Vavřince, který 
tajně Romea s Julií oddal. Představení vy-
brala p. uč. Martínková a nám se moc líbilo. 
Děkujeme!

Denisa Veselá, 6. B

V pátek 7. října 2016 se v Městské knihovně Hodonín uskutečnilo vyhodnocení soutěže 
„Karel IV.“. Do soutěže se zapojil celý druhý stupeň naší školy. Všechny práce byly pěkné, ale 
umístili se jen někteří žáci naší školy. 
Vítězové:

V literární části „Středověká listina“ se v kategorii 6.–9. třída ZŠ umístila na 3. místě Kris-
týna Kuchařová a Ondřej Petrjánoš (celkem 34 prací).

Ve výtvarné části „Karlův výtvarník“ získala zvláštní ocenění čtveřice žákyň – Terezie 
Frolcová, Šárka Bílíková, Sabina Opluštilová a Eva Bohůnová. Výtvarných prací bylo při-
hlášeno do soutěže 257.

Krásně se umístily i naše bývalé žákyně Denisa Duhajská a Veronika Panáčková, které 
za „Recepty Karla IV.“ vybojovaly 1. místo.

Celým večerem nás provázel „Karel IV.“ (přestrojený místostarosta ) a další postavy 
z doby Karla IV. Na začátku i na konci nám jedna dívka zazpívala krásné písničky, za kte-
ré dostala rovněž odměnu. Všichni vítězové dostali velké dárkové tašky plné nejrůznějších 
věcí. Slavnost byla zakončena prohlídkou všech poslaných děl. Večer byl moc hezký a vládla 
v něm příjemná atmosféra .           Kristýna Kuchařová, 7. A

PŘESPOLNÍ BĚH
Soutěž v přespolním běhu se konala 

21. září 2016 za krásného slunečného dne. 
Závodu se zúčastnilo 11 základních škol 
okresu Hodonín. Byl to náročný, ale i zajíma-
vý závod. Myslím, že jsme podali maximální 
výkony a vydali ze sebe to nejlepší. Výsled-
kem byla dvě první místa v závodě jednot-
livců, která vybojovali Miriam Maděryčová 
a Adam Cupal (viz foto).

Sára Němcová, 6. B

Kromě přespolního běhu máme za sebou reprezentaci ve velkém fl orbalu a nohejbalu. 
Ve fl orbalu bylo velkým úspěchem 4. místo v okresním kole u starších hochů. Čtvrté místo 
se může zdát malinko nešťastné, ale není tomu tak! Je to velice krásný úspěch!

Všem reprezentantům patří dík a úspěšným velká gratulace!
P. učitel Marian Dvořák

NOHEJBAL
Naše škola má nejlepší nohejbalisty v okrese Hodonín: Tondu Havlíka, Lukáše Chromeč-

ka, Adama Cupala a Tomáše Vítka. V okrskovém kole ani okresním fi nále neztra  li ani set 
a postupně porazili Prušánky, Rohatec, Hodonín Očov, Ra  škovice, Kyjov Joklíka a Velkou 
nad Veličkou. Klukům blahopřejeme! 

P. ředitel Mar  n Maňas

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
„JAK JSTE TO MYSLEL, 
PANE SHAKESPEARE?“

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „KAREL IV.“

Sportovní úspěchy



ŠKOLÁČEK ŠKOLÁČEK6

Také ve školním roce 2016/2017 bude pokračovat v činnos   Školní parlament. Tentokrát to 
bude pod vedením paní učitelky Javornické, která přebrala štafetu po panu řediteli. Ten nás ob-
čas navš  ví, aby zodpověděl naše otázky. S novým školním rokem přišli někteří noví členové a za 
předsedu byl zvolen Lukáš Uherek z 9. A. Také se scházíme častěji (1x za 14 dní) a plánujeme 
různé akce . O naší činnos   a ak  vitách informují žáky jednotliví zástupci tříd – vždy krátce po 
schůzce při třídnické hodině.

Aktuálními členy Školního parlamentu jsou:
• Tomáš Kašík – 5. A
• Alžběta Mar  nková – 5. B
• Leona Möseová – 6. A
• Petr Bohun – 6. B
• Eva Bohůnová – 7. A

Lucie Horáková, 8. A
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Na naší škole jsme od začátku školního roku 

začali potkávat nové tváře. Jednou z nich je 

i paní učitelka Klára Šumberová. Učí u nás 

přírodopis, chemii a zeměpis. Dovolili jsme 

si položit jí několik otázek:

Odkud pocházíte a kde bydlíte?

Pocházím ze Svatobořic-Mistřína, ale už 

čtvrtým rokem bydlím v malé vesničce Dra-

žůvky poblíž Kyjova. 

Čím jste chtěla být, když jste byla malá?

Když mi bylo asi osm let, tak jsem chtěla být 

prodavačkou. Ale postupně se mé představy 

o budoucím povolání začaly vyvíjet úplně ji-

ným směrem. V 7. třídě jsem měla už jasnou 

představu o tom, že chci být paní učitelkou. 

Původně jsem chtěla učit jen v mateřské 

škole, proto jsem šla studovat střední peda-

gogickou školu, ale nakonec jsem se dala i na 

studium vysoké školy. 

Který ze školních předmětů jste měla 

nejraději a který jste naopak nemusela? 

Měla jsem moc ráda český jazyk, tělesnou 

výchovu, přírodopis a chemii (nečekaně ). 

Naopak matematika a cizí jazyky, ty nebyly 

mými oblíbenými už od základní školy. 

Co vás na vašem povolání nejvíce baví?

Na povolání učitele je dle mého názoru nej-

krásnější to, že můžu předávat své znalosti 

a zkušenosti. A pokud vidíte zájem žáků 

o výuku, která je baví, a poté zjistíte, že chá-

pou a umí, přináší vám toto povolání ob-

rovský pocit uspokojení a zadostiučinění. Je 

skvělý pocit dokázat někoho naučit a vidět 

jeho pokroky a vývoj. Celkově mě baví pra-

covat s dětmi.

Jste na naší škole prvním rokem, jak se 

vám u nás líbí?

Já jsem na ZŠ v Dolních Bojanovicích velmi 

spokojená a věřím, že tomu tak bude i na-

dále. 

Chutná vám v naší školní jídelně? Jaké je 

vaše oblíbené jídlo?

Školní jídelna a především tedy jídla samot-

ná mě opravdu velmi mile překvapila. Zatím 

nebyl oběd, který by mi nechutnal. Paní ku-

chařky, jen tak dále . Moje nejoblíbeněj-

ší jídlo jsou slovenské halušky s bryndzou 

a slaninou.

Prozradíte nám, jak trávíte svůj volný 

čas nebo jaké jsou vaše koníčky?

Mezi mé koníčky patří už odmalička sport, 

a to hlavně cyklistika, plavání a in-line brus-

le. Volný čas trávím ráda buď právě sportem 

nebo s přáteli. Ale jsou dny, kdy nepohrdnu 

ani pohovkou a dobrým fi lmem .

Máte nějaký nesplněný sen?

Asi jsem dítětem štěstěny, ale mé sny byly 

zatím naplněny...

Rozhovor připravila 

Kateřina Zámečníková, 8. A

ZEPTALI JSME SE ZA VÁSZEPTALI JSME SE ZA VÁS

• Vít Mar  nek – 7. B
• Lucie Horáková – 8. A
• Karolína Seďová – 8. B
• Klára Bílková, Lukáš Uherek – 9. A
• Mgr. Klára Javornická

Školní parlament
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Úkolem žáků 5. třídy bylo představit naši obec. Vybrali 
jsme tuto slohovou práci.

Dolní Bojanovice leží na jižní Moravě 8 km od města Ho-
donína. Obec má téměř tři  síce obyvatel. První zmínka 
o obci je z roku 1196. Obec původně patřila pánům z Kun-
štátu. Pro Dolní Bojanovice je charakteris  cké, že lidové 
a duchovní tradice jsou spolu úzce spjaté a jsou až dosud 
každodenní součás   života obyvatel. V obci je udržová-
na lidová tradice, hodně lidí chodí v krojích, je zde několik 
folklórních souborů – dechových i cimbálových. Nejvíc je to 
vidět při různých oslavách během roku, jako jsou například 
hody, kdy jsou do krojů oblečeny skoro celé Bojanovice, dále 
pak Boží Tělo, Božské Srdce Páně, Zarážání hory a další. 
Dominantou obce je kostel zasvěcený sv. Václavovi. První 
zmínka o kostele pochází z roku 1398, dnešní podobu dostal 
v roce 1734. Další důležitou stavbou je Slovácká chalupa, 
postavená v 1. čtvr  ně 19. stole  , která je nejstarším sta-
vením z původního osídlení vesnice. Součás   vesnice jsou 
také vinné sklepy s typickými žůdry, bohatě vyzdobené slo-
váckými ornamenty. Obec Dolní Bojanovice se svojí historií, 
udržovanými tradicemi a současným bohatým kulturním 
životem bude určitě zajímavým místem pro vaše putování 
jižní Moravou.

Alžběta Koperová, 5. A

ZE SLOHOVÝCH SEŠITŮZE SLOHOVÝCH SEŠITŮ

DOPIS Z POHÁDKY

Žáci 6. tříd dostali za úkol 
napsat dopis Jeníčka nebo 
Mařenky z perníkové cha-
loupky. Patrik Hubačka ze 
6. B se však vžil do role baby 
Jagy a ukázal nám, že to 
možná s dětmi neměla až 
tak jednoduché.

Perníková chaloupka, 
1. 2. 2016

Dobrý den,
jsem baba Jaga z perníkové 
chaloupky.

Jedné noci jsem slyšela, 
jak mi něco na střeše olupu-
je perníček. Vyšla jsem ven 
a uviděla dě  . Podívám se, 
a když mě vaše dě   spatřily, 
chtěly utéct. Ale hned, jak si 
stouply, propadly se do kozí-
ho chlívku.

Já jsem je zajala, ale ony 
se ze zaje   dostaly. Mě za-
vřely do klece. Pomoc!!! Bě-
hají tady, skáčou, křičí, roz-
bíjejí mi skleničky, vylévají 
mé lektvary. Jí můj perníček. 

Přijďte si pro ně rychle, už 
to tady dlouho nevydržím.

Baba Jaga

P. S. Prosím, spěchejte, už 
na mě rozpalují pec. Jsou to 
„ďáblové“.

Včera jsem vyhrál výlet na 

Měsíc. Tak jsme letěli. Byla 

to zajímavá cesta, vše v rake-

tě létalo. Když jsme přistáli, 

měli jsme všichni takový 

divný pocit. Když jsme vy-

věsili vlajku České republiky, 

tak jsem se podíval na naši 

planetu Zemi. Byla tak ob-

rovská a tak nádherná! Ale 

jelikož tam nebyl signál ani 

internet, tak jsme otočili ra-

ketu a letěli jsme domů. 

Josef Petráš, 5. B

O jablíčku
Bylo jednou jedno jablíčko. 

A to se hrozně rádo houpa-

lo na své větvičce. A jednou 

se tak moc rozhoupalo, že 

najednou spadlo. Ale už se 

necítí normálně, protože se 

natlouklo.

Vojtěch Svoboda, 2. A

O zeleném jablíčku
Na zahradě rostla stará 

jabloň. Byl podzim. Jabloň 

měla jablíčka. Maminka 

jednou řekla Marušce: Ma-

ruško, jdi do zahrady pro 

šest jablíček. Ano, řekla Ma-

ruška. A nezapomeň košík! 

Maruška na zahradě utrhla 

ta nejhezčí zelená jablíčka. 

Dala je mamince. Maminka 

dala nejhezčí zelené jablíčko 

Marušce.

Eliška Čapková, 2. A

O krásném jablíčku
Bylo jednou jedno jablíčko. 

Bylo s ostatníma na stromě. 

Bylo moc krásné a ostatních 

si jablíčko nevšímalo. Pár 

roků uběhlo a ostatní už byly 

dávno snězené. Uběhlo pár 

hodin a už byl večer. A krás-

né jablko spadlo. A tak tam 

leželo a naříkalo. A to je ko-

nec.

Jiří Tlach, 2. A

9

MALÍ SPISOVATELÉ A BÁSNÍCIMALÍ SPISOVATELÉ A BÁSNÍCI

MŮJ VÝLET 
NA MĚSÍC

Dolní Bojanovice Jablíčkový den

Adriana Bílková, 3. B 

Maminka
Naše milá maminka

je ze všech nejlepší,

chovala nás,

když jsme byli miminka,

má nás ze všech nejradši.

Tatínek
Tatínek je silný muž,

má nás hodně rád,

bojuje za celou rodinu,

prostě je to tak.

Nápad
To je nápad, to je rada,

pozveme si kamaráda.

Budeme si spolu hrát,

nasmějem se, je to tak.

Postavíme z písku hrad,

ty jsi dobrý kamarád!

Škola
Ráno brzké vstávání,

to zas budem naštvaní!

Ve škole je učení,

to je zase mučení.

Matika a čeština –

to to ráno začíná!

Dominika Prčíková, 4. B

Romana Kapounová, 4. A

Neználek
Neználek je popleta, 

chtěl by někdy do světa.

Jednou se tam teda vydal,

ještě si sem něco přidal.

Před sebou si držel mapu, 

pořád pletl přes debatu.

Ve světě jen pletl lidi, 

Neználek je ve všem jiný.

Viktorie Klubusová, 3. B
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STRÁNKY PRO NEJMENŠÍSTRÁNKY PRO NEJMENŠÍ
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STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY

Rychlé a jednoduché dárky na Vánoce

Zapomněli nebo nestihli jste koupit vánoč-

ní dárky? Nevadí, připravili jsme pro vás 

pár návodů, jak jednoduché dárky vyrobit. 

Zvládne to opravdu každý. 

1) Co je asi nejjednodušší, je koupit si oby-

čejný hrnek a fi x na porcelán. Nakreslíte na 

hrnek libovolný motiv, např. různé vzory, 

kytky, texty atd. Na fi xu je napsáno, jak vý-

robek nechat uschnout nebo jestli jej dát do 

trouby. Vypadá to fantasticky a potěší prak-

ticky každého.

2) Druhý nápad je hodně podobný, doma ur-

čitě všichni najdete bílé tričko. Můžete si kou-

pit barvu na textil, fi xy na textil nebo nažeh-

lovací papír, na který vytisknete převrácený 

jednoduchý obrázek. Ten nažehlíte na trič-

ko. Na něj můžete také cokoli nakreslit nebo 

namalovat barvami. Nemusí to být jen trič-

ko, může to být klidně taška nebo ponožky.

3) Na piškvorky (foto dole) budete potře-

bovat pytlovinu, malé kamínky, provázek 

na zavázání, bílý a černý fi x. Z jedné strany 

pytlíku nakreslete dvě svislé a dvě vodorov-

né čáry tak, aby vzniklé čtverce byly stejně 

velké, na kamínky nakreslete kolečka a kříž-

ky. Kameny vždycky můžete dát do pytlíku 

a zároveň na něm piškvorky i hrát.

4) Na skořicové svíčky (foto vlevo nahoře)

budete potřebovat celou skořici, lepicí pisto-

li, provázek a obyčejnou svíčku. Na ni bu-

dete postupně lepit skořici (kousky skořice 

nemusí být stejně velké). Poté, co lepidlo za-

schne, můžete svíčku dvakrát obmotat pro-

vázkem a udělat mašli.

Renata Matyášová, 8. A
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STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

Mini Segway

Co je vlastně Mini Segway?

Mini segway je dvoukolý dopravní prostře-

dek, který se ovládá pouze balancováním 

těla – nemá tedy žádné držátko jako jeho 

předchůdce segway. Ideální je na rovné po-

vrchy, ale existují i verze, se kterými můžete 

i do terénu.

Jak se mini segway ovládá?

Pokud se nakloníte dopředu, vozítko se roz-

jede. Nakloněním dozadu se naopak couvá. 

Když chcete zatočit doprava nebo doleva, 

jednoduše nakloníte pravou nebo levou 

nohu více než tu druhou.

Za jak dlouho se naučíte 

jezdit? 

Při prvním ježdění to trvá obvykle 5–10 mi-

nut, než člověk získá kontrolu nad vozítkem, 

postupem času už jezdec v podstatě ani ne-

musí o ovládání přemýšlet. Je to skoro jako 

když nemusíte přemýšlet, kam mají jít vaše 

nohy.

Ivona Svobodová, 9. A 

STRÁNKY (NEJEN) PRO DOSPĚLÁKYSTRÁNKY (NEJEN) PRO DOSPĚLÁKY

Naše mládež
V dnešní době jsou dospělí často ne-

spokojeni s „dorostem“. Děti jsou prý ne-

vychované, nic bez nekonečného opako-

vání neudělají a k rodičům nemají žádnou 

úctu. Všichni si myslí, že je to dobou a ve 

21. stol. je to zcela normální. Ale po přečte-

ní následujících řádků pochopíte, že to asi 

21. stoletím nebude. 

Sokrates (řekl před 2415 lety): „Naše mládež 

miluje přepych. Nemá správné chování. Ne-

uznává autority a nemá úctu před stářím. 

Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle 

a tyranizují své učitele.“ 

Cicero (řekl před 2126 lety): „O tempora, 

o mores!“ („Ach ty časy, ach ty mravy!“) 

Neznámý autor (před 2486 lety): „Naše mlá-

dež není moudře vychovávána, všemu se vy-

smívá a nebere ohled na starší. Naše děti se 

staly tyrany, nepovstanou, když do místnosti 

vchází starší člověk a protiví se vlastním ro-

dičům. Zkrátka, mládež je hrozně zlá…“

Egyptský papyrus, starý 5 tisíc let: „Náš svět 

dosáhl kritického momentu. Děti neposlou-

chají rodiče. Je vidět, že už je blízko konec 

světa...“

Babylonská hliněná tabulka: „Naše mládež 

je zkažena až do morku kosti. Je intrikánská 

a líná. Nikdy nebude připomínat mládež 

dávných časů. Mladé pokolení dnešních dnů 

není schopno zachovat naši kulturu.“

Ale jsou i bílé vrány, např. v naší české 

společnosti: Známý český písničkář Ivan 

Hlas přišel za svým synem, který společně 

s kamarádem a dvěma přítelkyněmi stano-

vali u nich na zahradě. A kluci a holky spali 

celou dobu odděleně. Když se tomu otec po-

divil, řekl mu syn: „Táto, my nejsme takoví, 

jako jste byli vy...“

Co myslíte, je to dobou? Určitě ne, že?  

Když se nám blíží Vánoce, zkusme našim 

rodičům udělat radost, chovat se k nim 

pěkně a alespoň v předvánočním shonu 

jim trochu pomoci. Ať se do dějin nezapí-

šeme podobně jako naši parťáci z dávných 

časů. 

A na závěr 
pár rad pro 

rodiče
„Když cítíte, že asi brzy vyletíte z kůže, jděte 

s dětmi do parku.“

(Steve Biddulph: Tajemství výchovy šťastných 

dětí)

„Existuje-li něco, co chcete změnit u své-

ho dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není 

něco, co byste měli změnit u sebe.“

(C. G. Jung)
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Trestání dětí 

Trestání má jen jedinou výhodu: je lepší než 

netečný nezájem dospělého o projevy dítěte.

Názory dětí na tresty ve výchově

„Násilí je užíváno jako zbraň proti něko-

mu, kdo nesplní útočníkovo očekávání. Když 

je útočníkem rodič, o to více rány bolí.“

„Dospělí si násilím a tvrdou výchovou 

chtějí získat pozornost, vynutit si, aby je děti 

poslouchaly. Nutí děti, aby vyhověly jejich 

přáním a aby říkaly, co chtějí slyšet.“

„Jedním z důvodů může být stres, fi nanč-

ní a jiné problémy, které dospělí v rodině 

řeší trestáním dětí. Nejčastěji mají rodiče 

stres kvůli penězům, jak děti rostou, potře-

bují více věcí, mají větší nároky, stres v ro-

dině sílí, až dospěje do bodu, kdy se mění 

v násilí.“

Několik doporučení:

 Vysvětlujte. Opakovaně dítěti vysvětlujte, 

co je třeba – dané požadavky, pravidla fun-

gování vaší rodiny, nastavení povinností, 

a to úměrně jeho věku.

 Zdůvodňujte svá rozhodnutí.

 Nenechte se vyvést z míry. Poruší-li dítě 

pravidla, nedodrží-li domluvené, zkuste za-

chovat klidnou hlavu. Mějte na paměti, že 

vaše dítě získává návyky a postoje pro svůj 

budoucí život od vás.

 Buďte důslední. Pravidla, která zavedete, 

vždy důsledně vyžadujte. Samozřejmě podle 

situace – unavenému či nemocnému dítěti 

lze večer odpustit uklízení pokojíčku s do-

větkem, že tuto povinnost udělá ráno. Vý-

jimka pravidlo potvrzuje.

 Dopřejte dítěti, aby pociťovalo přirozené 

důsledky svého chování.

 Zajímejte se o dítě, mluvte s ním, zabý-

vejte se jeho světem a jeho pocity, reagujte 

na jeho potřeby. Najděte si na něj každý den 

dostatek času.

 Dítě by mělo znát i vaše vlastní pocity a po-

třeby. Neskrývejte je před ním.

Zdroj: http://www.sancedetem.cz/

Připravila Daniela Bartálová, 9. A

ZE SVĚTA PŘÍRODYZE SVĚTA PŘÍRODY

Tato rostlina rozkvétá obvykle v předvečer 
Vánoc, nazývají ji také vánoční nebo betlém-
ská hvězda. Originalitu nepropůjčují této rost-
lině květy, ale velké listeny, nejčastěji červené 
barvy. Tato dobře známá rostlina pochází 
z Mexika. Poznáme ji podle toho, že při po-

Jmelí ve vánoční výzdobě nemůže chybět. 
Váže se k němu spousta pověstí, mýtů a le-
gend. Má zajímavý způsob života i rozmnožo-
vání. Je léčivé i jedovaté, používané v moderní 
medicíně i léčitelství. 

Podle jedné legendy bylo jmelí kdysi stro-
mem, z něhož Josef vyřezal kolébku pro Je-
žíška, po třiatřiceti letech pak strom porazili 
Římané a z jeho kmene vyrobili kříž, na kte-
rém Ježíše ukřižovali. Strom se hanbou zmen-
šil v malé keříky, které jsou nuceny žít z jiných 
stromů. Zahrnuje však dobrem všechny, kdo 
pod ním projdou.

V současnosti se kapr obecný vyskytuje nej-
častěji v rybnících, kde je uměle chován a kte-
ré byly i k tomuto účelu vybudovány. Původně 
však byla divoká forma kapra obyvatelem tep-
lých, pomalu proudících řek. 

Už od středověku se kapr mohl jíst v době 
půstu, protože, stejně jako ostatní ryby, nebyl 
považován za maso. V českých zemích bylo 
odpradávna značně rozšířeno rybníkářství 
a kapra si mohli dovolit i nemajetní lidé. Ně-
které prameny uvádějí, že se kapr na vánočním 
stole objevil už v 17. století, ale ve větší míře se 
v českých zemích o Vánocích konzumuje až 
od konce 19. století. Štědrovečerní kapr se stal 
jedním ze symbolů českých Vánoc.

Zuzana Macháčková, 8. A

škození všechny Euphorbie (pryšce) roní bílé 
mléko, které je však jedovaté a může podráž-
dit pokožku nebo poškodit zrak.

Její asociace s Vánocemi má kořeny v Mexi-
ku 16. století, kde pověst vypráví o mladé dív-
ce, jež byla příliš chudá na to, aby mohla Ježíši 
dát dárek na oslavu jeho narození. Příběh vy-
práví, že anděl poradil dítěti natrhat obyčejný 
plevel z okraje cesty a položit je před kostelní 
oltář. Z plevelu vyrašily karmínové „květy“ 
a staly se krásnými hvězdami. Od 17. století 
začleňovali v Mexiku tuto rostlinu do vánoč-
ních oslav františkáni. Tvar hvězdy z listů prý 
symbolizuje betlémskou hvězdu a její červe-
ná barva představuje krev jako připomenutí 
ukřižování Ježíše.

 
Ivona Svobodová, 9. A

Pryšec nádherný

Jmelí bílé Kapr obecný
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HÁDANKY A KVÍZYHÁDANKY A KVÍZY

4. Který z učitelů hraje na 
hoboj?
a) Pan učitel Dvořák
b) Paní učitelka 
Kostelníčková
c) Paní učitelka Čížková

5. Která paní učitelka 
nejde vidět, ale je slyšet?
a) Paní učitelka Pokorná
b) Paní učitelka Kramářová
c) Paní učitelka Ištvánková

6. Která paní učitelka si 
v tomto školním roce místo 
vyučování „odskočila 
k oltáři“?
a) Paní učitelka Janošková
b) Paní učitelka Šumberová
c) Paní učitelka Kopečková

7. Který zaměstnanec má 
tetování?
a) Pan školník Ujčík
b) Pan ředitel Maňas
c) Pan učitel Vychodil

8. Kolik nových 
zaměstnanců školy nám 
přibylo na začátku roku?
a) 10
b) 5
c) 1

9. Jak se jmenuje naše 
nová školní psycholožka?
a) Malvína Zaliberová
b) Melánie Zaliberová 
c) Melánie Caliberová
Správné odpovědi na str. 18

Redakční rada Školáčka

1. Ve které hudební skupině hraje pan učitel Dvořák? 
a) Slza
b) Tolar
c) Grajcar

2. Kdo jezdí do školy černým autem, které má bílá 
zrcátka?
a) Paní učitelka Šumberová
b) Paní zástupkyně Zmrzlíková
c) Paní učitelka Martínková

3. Pan učitel Vychodil používá k výuce:
a) Kouzelný klacík
b) Létající koberec
c) Čarovný prsten

ZNÁTE ČESKÉ KOLEDY?

Jak znáš své učitele?

VODOROVNĚ
3 Paní máma ..., 
koledu nám dala
5 Tichá ... svatá noc
6 Z betlémské krajiny 
... dejte
9 A my ti nuzní dáme, ... co nemáme
10 Před tebou padáme, ... své skládáme
11 Já ti ... tři kožičky, by zahřály tvé 
nožičky
12 Štědrej večer ..., koledy přichystal

SVISLE
1 ... se Kristus pán, veselme se

2 Nesem vám noviny, ...
4 Hajdom hajdom ...

7 Pásli ... valaši
8 Chtíc aby ..., tak zpívala synáčkovi

17

VTIPY A ZÁBAVAVTIPY A ZÁBAVA

„Strýčku, víš, který vlak má největší zpoždění?”
„Nevím.”
„Ten, co jsem si loni přál k Vánocům.” 

„Vánoce už jsou za dveřmi,” sděluje radostně 
maminka dětem.
„Tak co tady tak stojíš, jdi jim otevřít!” 

„Pane doktore, o Vánocích vždy na určitých 
místech ztloustnu, co mám dělat?“
– „Nechoďte na ta místa!“

Ze Skotska přijel na vánoční návštěvu do Bo-
janovic kamarád. Večer si sedne u přátel do 
křesla, popíjí whisky a čte si. Každou chvíli 
ale zhasne a znovu rozsvítí lampu. „Co to dě-
láš?“ ptají se domácí. „Šetřím elektřinu. Na 
obracení stránek přece nemusím vidět.“

Mladý muž chce udělat dojem na svoji přítel-
kyni, a tak ji o Vánocích pozve do vybrané ital-
ské restaurace. Když tak chvíli usrkávají lahod-
né značkové víno, vezme mladý muž jídelní 
lístek a zasvěceným okem jej studuje. „Dáme si 
Giuseppe Spondalucci,“ konečně řekne. „Pro-
miňte, pane,“ řekne číšník, „to je majitel.“

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na 
maminku v kuchyni: „Mamí, mamíí, stro-
meček hoří!”
„Říká se svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli opět křičí: „Mamí, ma-
míí, záclony už také svítí!”

„U nás doma je každý rok pod stromečkem 
stále stejná věc,” říká spolužákům Vašek.
„A co, prosím tě?”
„Stojan.“

Po Vánocích byl soudce v příjemné náladě. 
Zeptal se předvedeného muže: „Za co jste 
tady?“ „Za předčasné vánoční nákupy.“ „To 

přece není žádný přestupek. Jak brzy jste na-
kupoval?“ „Dvě hodiny před začátkem otví-
rací doby.“

Adam píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, mám malé 
kapesné, a proto mi přines pod stromeček bu-
bínek, trumpetku a pistoli na vodu. Dědeček 
mi dá peníze, abych nebubnoval, starší sestra, 
abych netroubil, a náš Mourek, abych ho ne-
poléval vodou.“ 

„Miláčku, chtěla bych pod stromeček mi-
minko.”
„Ty ses zbláznila, vždyť mu napadá do očí 
jehličí!”

„Představte si, poprvé se u nás sešel na štědro-
večerní večeři sudý počet lidí!”
„Jak to, vždyť jste byli jen tři?”
„To ano, ale potom přijelo sedmnáct hasičů!”

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pe-
píčku, zapal vánoční stromeček.” Za chvíli 
přijde Pepíček a ptá se: „A svíčky taky?”

Policajt říká o Vánocích kolegům: „To jsem 
zvědavý, kolik zítra Pán Bůh hodí.” „Prosím tě, 
co by měl jako Pán Bůh házet?” diví se oni. „To 
nevím, ale v kalendáři je zítra Boží hod.”

„To budou Vánoce, letos mě pověsí,” po-
vzdechlo si jmelí.

Ptá se kapr kapra: „Věříš na život po Váno-
cích?”

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, 
doly.” „A splnil ti přání?” „Ano, koupil mi 
atlas hor...” 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” „Na to za-
pomeň! Budeš mít kapra – jako ostatní!” 

Pokud chcete být zařazeni do slosování, odevzdejte vyluštěnou 
křížovku vašim třídním učitelům.
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„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se 
v práci pan Urbánek. „Manželka chce, abych 
jí pomohl s vánočním úklidem.”
„Z takového důvodu vám přece nebudu dá-
vat volno!” rezolutně odmítne ředitel.
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec, „věděl 
jsem, že je na vás spolehnutí.”

Pes u vánočního stromečku: „Teda, páníček se 
vytáhl! Který pes se může pochlubit, že mu na 
záchod zavedli elektrické osvětlení?“ 

Co jsi dala manželovi k Vánocům?
Vidíš tam to tmavě modré Porsche? … Tak 
stejné barvy svetr.

Vtipy vybraly 
Adéla Nedvědická a Denisa Veselá, 6. B, 

Zuzana Macháčková a Renata Matyášová, 8. A, 
Daniela Bartálová, 9. A

 a redakční rada Školáčka

„Děti, tak přece jen bude ke štědrovečerní 
večeři kapr!” oznamuje maminka.
„Ale vždyť ho šel tatínek pustit do rybníka, 
ne?” zamračí se Filípek.
„To ano,“ vysvětluje maminka, „když ho tam 
ale házel, nevšiml si, že hladina je zamrzlá 
a chudáka kapra zabil!”

Pavel se udiveně ptá Jendy: „Proč chceš od Je-
žíška dvě soupravy elektrických vláčků?”
„Chci si hrát, i když je táta doma!”

„Můj táta je kutil,” chlubí se kamarádům 
Jožka. „Když nám o Vánocích nesvítily svíč-
ky na stromečku, začal je opravovat. Když je 
zapojil do zásuvky, svíčky nic, ale začal nám 
svítit taťka!”

„Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl 
zlaté prasátko, tak proč jsem ho neviděl?” stě-
žuje si o Štědrém večeru Filípek.
„To víš, chlapče, to je dnešní doba. Jak je něco 
ze zlata, hned ti to ukradnou!”

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému 
vzdělání.“

„Hlučnost ještě nic nedokazuje. Velmi často 
slepice, která snese všehovšudy pouhé vejce, kdáká 
tak, jako kdyby porodila asteroid.“

„Pohotová odpověď je to, na co přijdeme až druhý 
den.“

Redakční rada Školáčka

19

Z citátů Marka Twaina

VÁNOCEVÁNOCE

Vánoční pohádky

K Vánocům opravdu ne-

odmyslitelně patří pohádko-

vé příběhy. Každý rok sou-

peří televizní stanice o to, 

kdo uvede oblíbené a již kla-

sické vánoční pohádky, jako 

jsou Tři oříšky pro Popel-

ku, Mrazík, Pyšná prin-

cezna nebo Šíleně smutná 

princezna. Na obrazovkách 

se ale objevují i premiérové 

pohádkové příběhy.

V minulých letech mohli 

diváci v České televizi sledo-

vat premiéry pohádek: An-

děl Páně s Ivanem Trojanem 

a Jiřím Dvořákem, Škola 

princů, Kouzla králů, Mici-

mutr s Libuší Šafránkovou, 

Duch nad zlato s Viktorem 

Výsledky ankety mezi žáky: ,,Jakou pohádku máte nejraději?“

V kategorii „Jiné“ se objevovaly pohádky, jako např.: Sůl nad zlato, 

Cars, Tři bratři, Micimutr, Tajemství staré bambitky a další.

hádka Anděl Páně z roku 

2005, na kterou se dívaly dva 

miliony a 731 tisíc diváků. 

Po 11 letech se režisér Jiří 

Strach rozhodl natočit další 

díl, Anděl Páně 2. V kinech 

je už od 1. 12. 2016. V hlav-

ních rolích příběhu, který se 

odehrává v adventním čase, 

se opět setkáme s oblíbenou 

dvojicí, andělem Petronelem 

a čertem Uriášem v podání 

Ivana Trojana a Jiřího Dvo-

řáka. Jejich věčné tahanice 

způsobí, že se vzácné jablko 

ze stromu Poznání zakutá-

lí z nebe na Zemi. A to už 

se Bůh opravdu rozzlobí. 

Petronel s Uriášem se ocit-

nou v malém českém městě 

v předvečer svátku svatého 

Mikuláše, kdy jsou ulice 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Mrazík Anděl
áně

Tři oříšky
pro

opelku

Princezna
se zlatou
hvězdou
na čele

Pyšná
princezna

Sám
doma

Jiné

Preissem, Dvanáct měsíč-

ků s macechou Veronikou 

Žilkovou, Tři bratři, až po 

Princeznu a písaře.

Absolutní rekord ve sle-

dovanosti dosud drží po-

Řešení ze str. 16: 1c, 2b, 3a, 4b, 5b, 6c, 7a, 8b, 9b
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plné čertovsko-andělského 

reje a mikulášského koledo-

vání… Petronela s Uriášem 

čeká řada překážek a dobro-

družství, díky nimž objeví 

to, co má skutečnou cenu 

nejen pro lidi: lásku, přá-

telství a schopnost pomoci 

druhému v nouzi.

Zajímavostí je, že v roce 

2011 měla dle plánu diváky 

vánočně naladit pohádka 

Anděl Páně 23. prosince. 

Jenže kvůli státnímu smut-

ku po úmrtí Václava Havla 

odvysílána nebyla. Diváci 

ale kvůli ní zasypali Čes-

kou televizi dotazy, výtkami 

a prosbami o náhradní ter-

mín – a byli vyslyšeni. Film 

Magda Svobodová: Všech-

ny Vánoce v dětství byly 

nejkrásnější, nezapomenu-

telné a nejoriginálnější díky 

krásným společným chvílím 

prožitým v kruhu rodinném 

(děkuji za to svým rodi-

čům). Teď jsou zase všech-

ny nejkrásnější, nezapome-

nutelné a nejoriginálnější 

díky radostným jiskřičkám 

v očích našich dětí (děkuji 

za to svému manželovi a na-

šim dvěma synům).

tři premiérové pohádky. Na 

Štědrý večer to byl Korunní 

princ, o den později Svato-

jánský věneček a na druhý 

svátek vánoční česko-slo-

venská pohádka Johančino 

tajemství.

Na co se můžeme těšit 

tento rok? Letos nás má na 

obrazovkách České televi-

ze potěšit pohádka Slíbená 

princezna. Tak si to zapište 

za uši, s celou rodinkou si 

sedněte k televizi a sledujte. 

Všichni se krásně vánoč-

ně naladíte a užijete si fajn 

chvilky s nejbližšími. 

Daniela Bartálová, 9. A

Ludmila Kiedroňová: Asi 

jako pětiletá jsem si přála 

velkou chodící pannu s nád-

hernýma očima. Tu jsem 

také dostala, a protože jsem 

z ní měla obrovskou radost, 

tak panenka, velká téměř 

jako já, spala první noc v mé 

posteli, zatímco já ležela ve-

dle ní na zemi. 

Marian Dvořák: Jako dítě 

jsem vánoční čas prožíval 

úplně jinak než teď. Všechen 

spěch a shon jako by se mě 

vůbec netýkaly a mou jedi-

byl dodatečně zařazen do 

programu 30. prosince.

V televizních programech 

každý rok nechybí ani další 

pohádková klasika, jako Byl 

jednou jeden král, Prin-

cezna se zlatou hvězdou na 

čele, Princové jsou na dra-

ka, Lotrando a Zubejda, 

Princezna ze mlejna, Hon-

za málem králem, O prin-

cezně Jasněnce, S čerty 

nejsou žerty, Jak se budí 

princezny, Z pekla štěstí, 

Princ a Večernice, Třetí 

princ, Dařbuján a Pandr-

hola, Obušku, z pytle ven! 

a další.

O Vánocích 2015 odvy-

sílala Česká televize hned 

Marie Bartálová: Ráda 

vzpomínám na zpívání se 

sborem na krásných vánoč-

ních mších nebo na to, jak 

jsme v našem městě chodili 

navštěvovat staré lidi, zpí-

vali jim koledy a povída-

li si s nimi… Vybavuje se 

mi čas strávený s rodinou 

nebo i s jednou malou hol-

kou, která by jinak zůstala 

o svátcích v děcáku… Mým 

nejlepším vánočním dár-

kem byl malý bratříček, kte-

rého jsme si přivezli domů 

v předvečer Štědrého dne.
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nou starostí bylo hloubání 

nad tím, co mi asi tak Ježíšek 

přinese. Hlavou se mi honil 

nespočet myšlenek a před-

stav o Ježíškovi a andělech, 

tyto sny neměly žádné hra-

nice, nebyly nijak omezová-

ny, ba naopak – byly naplno 

rozvíjeny mojí dětskou fan-

tazií. Mým největším zážit-

kem z Vánoc byla ale celá 

štědrovečerní atmosféra – 

osvětlený stromeček, dárky 

druhých i vlastní, půlnoční 

mše, zpívání koled, „svá-

teční“ koulovačka, po které 

jsem se vracel domů pro-

mrzlý na kost, s červenými 

tvářemi, mokrými rukavice-

mi, ale šťastný.

Blanka Kopečková: Dětství 

a Vánoce – to byla radost, 

pohoda, rodina, cukroví, 

lidé, kteří už nejsou mezi 

námi, takže krásné vzpo-

mínky. A nezapomenutelné 

byly všechny Vánoce, vždyť 

to kouzlo, které nás o vánoč-

ních svátcích spojuje, fun-

guje každý rok. Jen ten stůl 

je stále menší a menší, letos 

nás bude možná devět, ale to 

je to, co mám ráda: šťastnou 

velkou rodinu.

Petra Straková: Každé Vá-

noce byly krásné. Teď, když 

máme malé děti, jsou ještě 

krásnější, protože vše mů-

žeme pro ně chystat a s nimi 

prožívat. Velmi ráda vzpo-

mínám na doby, kdy jsem 

působila jako vedoucí v or-

ganizaci Orel. Scházeli jsme 

se na Štědrý den s ostatními 

vedoucími a chodili po ko-

ledě ke starším lidem, které 

žádná jiná návštěva v tento 

den nečekala. Někdy nás ně-

jakou pozapomenutou ko-

ledu naučila stará babička, 

kterou jsme navštívili. Dnes 

jen lovím v paměti a zpívám 

ty krásné staré písničky se 

svými dětmi a jsem ráda za 

každý (Štědrý) den.

Eva Králíková: Nejkrásnější 

a nezapomenutelné Vánoce 

byly určitě ty, kdy jsem se 

narodila. Takový dáreček 

pod stromeček!

Kateřina Jagošová: Vzpo-

mínky na Vánoce mého dět-

ství jsou zasněžené, voňavé, 

hřejivé, bezpečné a plné 

lásky. Dnes se je snažíme 

podobně prožívat i s naši-

mi velkými dětmi, vnoučaty 

a starými rodiči, ale v dětství 

to bylo všechno přece jen 

o něco bezstarostnější ... 

A jeden vánoční příběh na-

konec: Kdysi dávno svolala 

zvířata sněm. Liška se zepta-

la veverky: Co pro tebe zna-

menají Vánoce? Veverka od-

pověděla: Krásný stromeček 

se spoustou svíček a cuk-

rovím. Liška odpověděla: 

U mě nesmí chybět voňavá 

pečená husa. Bez pečínky 

by žádné svátky nebyly. Do 

hovoru se vložil medvěd: 

Vánočka! Já zase musím mít 

velkou sladkou vánočku! 

Slyšet se dala také straka: 

Podle mě jsou nejdůležitěj-

ší krásné a zářící ozdoby. 

O Vánocích se má všechno 

jen třpytit. Pozadu nechtěl 

zůstat ani vůl: Vánoce dělá 

Vánocemi teprve šampaň-

ské. Klidně bych vypil i ně-

kolik lahví! A osel, který to 

už nevydržel, vykřikl: Vole, 

zbláznil ses? Vždyť na Váno-

cích je nejdůležitější Ježíšek. 

Copak jsi na to zapomněl? 

Vůl se zastyděl, sklopil hlavu 

a zabučel: A vědí to vůbec 

lidé? …

Anketa v pedagogickém sboru: 

Čím byly nej- Vánoce vašeho dětství?

Anketa v pedagogickém sboru: 

Čím byly nej- Vánoce vašeho dětství?
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Vánoční rekordy Kdo naděluje dárky
...tihle všichni nadělují dárečky ve světě...ČESKO

Nejdelší český papírový řetěz, měřící 

16 905 metrů, vytvořili svého času účastníci 

vánočních trhů v Karviné.

Nejdéle uchovaný vánoční stromek 

měli manželé Čechovi ze Zlína. Borovice 

jim vydržela celý rok od 24. 12. 1998 do 

24. 12. 1999. Jehličí sice uschlo, ale neopa-

dalo.

O Vánocích 2006 přibyl mezi vánoční 

rekordy nejvyšší ozdobený živě rostoucí 

strom (v době rekordu měřil 22,47 m), a to 

ve Žďáru nad Sázavou. O jeho výzdobu se 

každoročně starají žáci místních středních 

škol. Potřebují na to přibližně 150 barevných 

světel a 90 metrů kabelu.

Jarmila Schrickerová z Jihlavy napsala 

nejdelší přání Ježíškovi v časovém limitu 

jedné minuty. Vymyslela a na papír napsa-

la celkem 17 předmětů, které by si přála mít 

pod vánočním stromečkem. Rekord vznikl 

v rámci rekordního víkendu v Muzeu rekor-

dů a kuriozit v Pelhřimově.

Nejdelší prskavka v Čechách byla 250 cm 

dlouhá a vydržela prskat 17.48 minut. Měla 

průměr 1,4 cm a pocházela z dílny družstva 

Služba Ostrava.

Na překonání stále čeká rekordní vá-

nočka, která byla upečena v roce 2005 v pel-

hřimovském pekařství Adélka. Byla klasicky 

pletená ze šesti pramenů, měřila 4,5 metru 

a vážila 50 kg. Na její výrobu se spotřebovalo 

40 kg mouky, 40 vajec, 10 kg cukru a 8 kg 

másla. Těžší vánočku ale podle historiků vy-

tvořili už v roce 1987 pekaři v Krásné Lípě 

– vážila údajně rovné čtyři metráky (nebyla 

však zdokumentovaná)!

Ježíšek: Česko, Guatemala, Kostarika, 

Kolumbie, Venezuela, Lucembursko, 

Německo, Švýcarsko, Slovensko, Rakousko 

Santa Claus: Kanada, USA, Irsko, Austrálie

„Tatínek Vánoc“: (v každé zemi jiným 

jazykem): Kanada – Pére Noël, Brazílie 

– Papai Noël, Chile – Papá Noël, 

Francie – Pére Noël, Portugalsko – Pai 

Natal, Irák – Baba Noël, Velká Británie – 

Father Christmas 

Tři králové: Mexiko, Portoriko, Nikaragua, 

Argentina, Španělsko

SVĚT
Zůstaňme u vánočky – tu úplně největší 

na světě upekli v prosinci 2000 v Kanadě. 

Obří kus pečiva vážil přesně 2502,4 kg, byl 

21,95 metrů dlouhý, na šířku měl 45,72 cm 

a na výšku 33,02 cm. Ještě týž měsíc tato ko-

losální vánočka náš svět opustila – pochut-

nalo si na ní 3 500 hostů.

Největší adventní věnec, který kdy vzni-

kl, měří v průměru 5,75 m a vyrobil ho 

z plastových kelímků Mexičan Sergio Rodri-

guez Villarreal. Tento svérázný vánoční re-

kordman má na kontě ještě několik dalších 

podobných prvenství – například:

• obří svíčku sestavenou z 1 164 lahví a 1 789 

kusů zrcadel,

• vánoční sochu anděla z 2 964 pivních lahví,

• ornament v podobě vánočního zvonu ze 

4 854 lahví.

Dosud nejvyšší stromeček měřil na výš-

ku 67,36 m. Byla to douglaská jedle. Vztyčili 

a ozdobili ji v Northgate Shopping Centre 

v americkém Seattlu v roce 1950. Strom se 

převážel 32 kilometrů a celé dva dny trvala 

příprava ulic, kterými měl tento nadměrný 

náklad projíždět.

Na aukci v britském městě Devizes byla 

roku 2001 vydražena dosud nejdražší vá-

noční pohlednice. Měří 13x8 cm a byla 

ručně okolorována britským ilustrátorem 

Henry Colem, který ji roku 1843 poslal své 

babičce. Kupec ji koupil za 20 000 liber, tedy 

v přepočtu za cca 890 000 Kč.

Lucie Horáková, 8. A

A dále: 

Finsko – Ukko, Švédsko 

– Jultomten, Norsko – Julenissen, Dánsko 

– Julemanden, Holandsko – Sinterclaus, 

Německo – Weihnachtsmann, Polsko 

– Mikolaj, Ukrajina – Děda Mráz, 

Bulharsko – Děda Koleda, Řecko – Agios 

Vasilis, Itálie – Befana, Rusko – Děda 

Mráz, Afghánistán – Boba Chaghaloo, 

Jihoafrická rep. – Vader Kersfees, Čína 

– Dun Che Lao Ren, Japonsko – Hoteišo

Daniela Bartálová,  9. A

Vánoční pověry z dávných dob 
aneb čemu se kdysi věřilo...

Co přináší smůlu?
• Před půlnoční mší se nesmí péct – myši by 

pak dílo zničily.

• Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje 

– dobytek by pak kulhal.

• Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to 

smůlu a neštěstí do domu.

• Na Štědrý den nepište své milé-milému 

zamilované psaní, znamenalo by to rozchod.

Co přináší štěstí?
• Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky 

k Měsíci.

• Čerstvý chléb upečený 25. 12. a čerstvá vej-

ce snesená 25. 12. mají kouzelnou moc.

• Štědrý den v pondělí – dobrá úroda, hodně 

medu.

• Štědrý den v úterý – hodně vína a obilí.

• Boží hod ve čtvrtek – podaří se výhodně 

prodat dobytek.

• Boží hod v pátek – bude horký a krásný 

podzim.

Kateřina Zámečníková, 8. A
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STAROČESKÉ 
PRACKY

DÍLA NAŠICH ŽÁKŮ

Viktorie Damborská, 4. B

Viktorie Vlašicová, 2. B

Karolína Cupalová, 9. AViktorie Klubusová, 3. B

Sára Blažejová, 2. B

Klára Blahová, 3. B

Klára Bílková, 9. A

Ingredience:
120 g vlašských ořechů
150 g hladké mouky
100 g moučkového cukru 
100 g másla 
1 vejce
1/2  lžičky mleté skořice 
1/2  lžičky mletého hřebíčku
1 lžička kakaa

Postup: 
Z uvedených ingrediencí vypracujeme hladké 
těsto, zabalíme do potravinové fólie a dáme do 
druhého dne odpočinout do chladničky. Z těsta 
odkrajujeme kousky a prsty je vtlačujeme do for-
miček tak, aby uprostřed vznikl důlek. Pečeme 
asi 8 min. v předem vyhřáté troubě při 180 °C. 
Upečené pracky vyndáme, necháme chvilku 
zchladnout, ještě horké je vyklepneme z for-
miček a obalíme ve vanilkovém a moučkovém 
cukru.

Štěpánka Maděryčová, 7. A 
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