
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 
Tak a je to tu! Právě držíte  
první papírové vydání časopisu 
 Školáček pro školní rok 2007/2008. Určitě všichni víte a těšíte se na 
to, co už pomaloučku, ale jistě  
přešlapuje za dveřmi. Ano, blíží se Vánoce.  
A s nimi i náš časopis oblékl  
vánoční kabátek. Je plný  
informací pro Vás, také zábavných  
článků i rad. Dozvíte se tu třeba  
něco o tom pánovi, který přináší  
11. listopadu sníh. Například  
původ jeho jména. Myslím si, že  
je tu plno zajímavých věcí a  
ten, kdo chce, určitě si tu něco  
pro sebe najde. Úvodník je krátké 
 pojednání a také podle mě, věc k 
 nalákání. Pokud Vás jen trošinku  
úvod zaujal, pokračujte dále ve čtení. 
 
Za redakci časopisu Školáček 
 si dovoluji Vám všem popřát 
 krásné Vánoce, pohodu u  
stromečku a vytoužený dárek.  
Všem deváťákům přeji, aby si 
 vybrali tu svou školičku a aby se na  
ni určitě dostali!  
 
Miroslava Rylková 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Výzva ředitele školy 
 

Milí žáci a žákyně, jsem moc rád, že mohu být spolu s vámi na této škole. Každý se 
nějakým způsobem můžeme zasloužit o to, aby naše škola vzkvétala a byla i nadále krásná.   

Já jako ředitel školy hospodařím s určitým rozpočtem peněz. Mohu tyto peníze 
investovat do nového vybavení – vylepšit podmínky na záchodech, instalovat elektrické 
osoušeče rukou na všechna WC, dát do každé třídy počítač k výuce, zakoupit nové učební 
pomůcky. Anebo díky práci několika málo vandalů všechny tyto peníze vynaložím na opravy 
úmyslně zničeného vybavení: zbourané zídky u tělocvičny, zničených stropních podhledů 
v šatnách, vylomených vstupních dveří do tělocvičny, vyrvaných omítek na chodbě (opět u 
tělocvičny) či vypáčených šatních skříněk. Jsem tu teprve měsíc, ale pokud by ničení školního 
majetku mělo pokračovat tímto tempem, za chvíli bychom měli z krásné školy jen trosky a o 
lepším a modernějším vybavení se nám bude jenom zdát. 

A co pro naši školu můžete udělat vy? Zdánlivou maličkost – zacházet šetrně 
s vybavením školy a úmyslně ho nepoškozovat. Spoléhám  na všechny slušné žáky této školy: 
bojujme společně proti školním vandalům a nevychovancům, kteří svévolně ničí náš společný 
majetek a ještě si myslí, jací jsou to hrdinové. Neobdivujme je za to. Nepřihlížejme jejich 
bezohlednosti – ten, kdo tiše přihlíží, stává se v podstatě jakýmsi spolupachatelem. 
Nenavádím vás, abyste vzali spravedlnost do svých rukou, to v žádném případě. Máte ale 
spoustu možností, jak mi sdělit, kteří „výtečníci“ ničí naši školu. U šaten bude co nevidět 
instalována schránka důvěry, můžete mailovat či za mnou přijít osobně. Stojím v čele těch, co 
otevřeně vyhlašují boj proti těmto ničemům, kterým zároveň vzkazuji: na naší škole je místo 
pouze pro žáky, kteří se chovají slušně nejen k lidem, ale i k cizím věcem. Pro takovéto žáky 
se budu snažit udělat maximum. 

Doufám, že se k mé výzvě přidají všichni další slušní žáci školy, kterým není 
lhostejné, jak naše škola vypadá a jak vypadat bude.  

 
         Martin Maňas  

 
 
Informace pro žáky : 
 

- využívejte konzultační hodiny /každý vyučující má  jejich termín vyvěšen na dveřích 
svého kabinetu/ 

- proběhlo 1. a 2. setkání zástupců třídních kolektivů s panem ředitelem /bude se konat 
pravidelně / 

- chceme zveřejňovat zajímavá třídní fota, třídní perličky /zásobujte jimi redakční radu/ 
 
 
 
 
 



Jak jsme začali školní rok? 
 

 Škola je v plném proudu a i my na prvním stupni máme už mnoho práce za sebou. Po 
náročném opakování učiva – formou her, křížovek, skupinovém, jsme začali několik projektů.  

Ve druhé třídě je to projekt pod názvem Ovoce a  zelenina, kde se děti bavily nejen o 
přírodě,ale o podzimu celkově. Vytvářeli i malovali ovoce a nechyběla ani ochutnávka 
některých podzimních plodů.   

Třeťáci zpracovávali téma Občan ČR, ve kterém popisovali obec Dolní Bojanovice. 
Poprvé pracovali s internetem, kde vyhledávali potřebné informace. Práce jsou k nahlédnutí 
na chodbách I. stupně.  

Naši čtvrťáci zpracovávali Podzim. Nádherná třída je důkazem jejich velkého úsilí. 
Nejkrásnější jsou dýňoví strašáci. 

 A páťáci? 5.A pracuje na projektu Od pravěku po dnešek. Vytvářeli různé hieroglyfy, 
obydlí pravěkých lidí a v posledním týdnu nám všem ukázali románský sloh.  

Krásné práce vytvořili i žáci 5.B. Jejich téma byl Vesmír. Pracovali s encyklopediemi 
a nejrůznější literaturou. Vyvrcholením jim byl den, kdy měli tzv. oborový den, v němž 
prezentovali své práce před spolužáky. Věřte, že práce je to nelehká. 

Abych nezapomněla na naše prvňáky. Ti ještě žádný projekt nezpracovávají, ale práce  
s paní učitelkou Zemanovou už zvládli mnoho. Poznávají naši školu, prostředí, nové lidi. Učí 
se zvládat nejzákladnější dovednosti ve škole, píší domácí úkoly, pracují ve skupinách a učí 
se naslouchat jeden druhému. To je asi důležité pro nás všechny. 

 Abychom jenom nestudovali, je nutné taky odpočívat. A kde? Co třeba družiny. 
V prvním oddělení pod dohledem paní vychovatelky Jaškové si děti nejen hrají, ale i oni 
zpracovávají projekt Putování světem. Formou her poznávají celý svět, lidi, jazyky a třeba i 
zvyky. 

Ve druhém odděleni paní vychovatelky Pavkové převážně děti sportují – aktivně i 
pasivně. Pracují s internetem, tvoří nejrůznější věci.   

Myslím, že každý z nás už za tyto dva měsíce zvládl mnoho práce. 
 
                                                                                         Mgr. Aneta Ištvánková 

 
Obrazově :  
 
  Pěvecká soutěž Dambořice :                                Nová interaktivní tabule v učebně Zeměpisu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
                 
 
 
Aktuálně a hlavně velice exkluzivně přinášíme rozhovor s naším novým panem ředitelem! 
Dozvíte se na něj hodně věcí. Interview s ním dělali Miroslava Rylková a Lukáš Jakúbek. 
Doufáme, že se Vám bude líbit! 
 
 
Rozhovor s novým ředitelem školy Mgr. Martinem Maňasem: 
 
Jaká je vaše minulost ohledně učení (ředitelování)? 
Sedm let jsem učil na základní škole ve Vracově, z toho pět roků jsem byl zástupcem ředitelky 
školy. Učil jsem český jazyk a tělesnou výchovu. Co se týče „ředitelování“, tak Dolní 
Bojanovice jsou v tomto ohledu má „první štace“ ☺. 
 
 
Jakou školu jste vystudoval? Když jste na tak důležitém místě, naše čtenáře to bude 
zajímat. 
Po gymnáziu jsem vystudoval Fakultu tělesné kultury UP v Olomouci, učitelský obor český 
jazyk – tělesná výchova. Ve stejné době se mi podařilo vystudovat ještě na filozofické fakultě 
žurnalistiku, takže jsem velice rád, že nám na škole funguje školní časopis, který budu 
podporovat a pokud bude zájem, pomohu i radou, zkušenostmi. 
 
Jaké máte koníčky, zájmy? 
Závodně hraji stolní tenis. Největší relaxaci mi přináší běhání v lese a  cyklistika. Rád plavu a 
v zimě lyžuji jak na sjezdovkách, tak na běžkách. Bohužel v poslední době mi na mé koníčky 
zbývá méně a méně času, o to víc si teď uvědomuji jejich důležitost. 
 
Proč jste se přihlásil do konkurzu a proč jste si vybral zrovna naši školu? 
Po pěti letech ve funkci zástupce ředitelky jsem začal mít pocit jakési osobní „stagnace“. 
K odchodu jsem se rozhodl sám, nikdo mě takzvaně nevyhodil. Naopak, ve vracovské škole 
byli velmi vstřícní a mé přání odejít do Bojanovic pochopili a respektovali. Rozešli jsme se 
v dobrém a jsem za to moc rád. Bojanovskou školu jsem si vybral z prostého důvodu, byl zde 
na místo ředitele školy vypsán konkurz. A když jsem si prohlédl zdejší dobré materiální 
podmínky, nebylo co řešit. Jenom doufám, že si je uvědomujete a vážíte si jich  i vy, žáci naší 
školy. 
 
Jaký je váš názor na zdejší učitelský sbor? 
Jsem tu teprve krátce a názory (nejen na učitelský sbor) si teprve utvářím. I tak jsem ale už 
stačil poznat, že tu máme spoustu výborných učitelů. Samozřejmě, že nikdo nejsme dokonalý a 
musíme na sobě všichni pracovat, i my – učitelé. 
 
 
 
 
 



Jaké máte záměry se školou, jejím vedením nebo fungováním školy v blízké 
budoucnosti? 
Rád bych pokračoval v  práci bývalého pana ředitele, který zajistil pro školu spoustu 
materiálního vybavení. Do tříd 5. a 9. ročníku nakoupíme výškově stavitelné lavice a židle. Do 
odborných učeben začneme pořizovat pro žáky počítače na vyhledávání informací. O 
podzimních prázdninách dojde k zasíťování celé školy internetem, ve všech třídách bude 
připraveno připojení k internetu. Do některé z odborných učeben (pravděpodobně zeměpisné) 
pořídíme interaktivní tabuli, která umožní žákům i učiteli propojení s počítačem a internetem 
při výuce. 
 
Hodláte na škole něco radikálně změnit, jako např. zrenovovat, dodělat nebo naopak 
odstranit z areálu školy úplně? 
Myslím, že je třeba se zaměřit na vnitřní vybavení školy. Rád bych například zlepšil podmínky 
na chlapeckých záchodech (pisoáry na fotobuňku). Velkým snem (asi nejen mým) je 
vybudování venkovní učebny – altánku pro potřeby přírodopisu,  výtvarné výchovy či 
pracovních činností. Všechno je ale samozřejmě o finančních prostředcích a je jasné, že 
všechno nepůjde hned. Starosti mi dělá neoplocený areál školy. Lidé nám tu jezdí na kole 
nebo chodí se zablácenými boty od orlovny přes náš nový běžecký ovál, venčí psy v areálu 
školy. Vrásky mi dělá i dřevěný skatepark v areálu školy. I když jsou kluci šikovní a na rampě 
„umí“, musí si uvědomit, že zchátralé konstrukce nemají žádný bezpečnostní atest a jelikož 
jsou v areálu školy, hádejte, kdo odpovídá za bezpečnost všech dětí a žáků (nejen) na 
skateparku.  
 
 
Jestli a jak chcete podporovat různé kroužky, akce i náš časopis? 
Budu společně se všemi učiteli usilovat o co největší počet zájmových kroužků. Tady vás 
poprosím o spolupráci: to vy, žáci, musíte učitele „bombardovat“ s návrhy kroužků, o které 
byste měli zájem a do kterých byste opravdu poctivě celý rok chodili. Naše škola se bude i 
nadále účastnit všemožných soutěží a olympiád, abychom ukázali, že nemáme nejen chytré a 
šikovné žáky, ale i učitele, kteří je dokáží na soutěž připravit. 
Pro váš časopis se pokusím vytvořit lepší podmínky k práci. Najdeme nějakou místnost, kde 
byste měli potřebné zázemí: počítač s internetem, tiskárnu, nástěnku a samozřejmě klid na 
práci. 
 
Jaká je vaše „filozofie života“? 
(úsměv) Nemám ještě věk na to, abych se cítil povolaný pronášet velká životní moudra. Často 
se řídím citáty těch zkušenějších a moudřejších. Vyberu například tento od německého filosofa 
Immanuela Kanta: „Veškerá síla člověka se pozná jen díky překážkám, které dokáže 
překonat“. 
 
Co byste vzkázal našim věrným čtenářům? 
Ať vás čtou i nadále, ať si váží vaší práce. Ať přijdou mezi vás další zájemci o práci 
v redakční radě a také, ať máte o čem psát. Přeji vám hodně štěstí a povedených článků!  
 
Za redakci Školáčka  a žáky školy Vám děkujeme za rozhovor a přejeme, aby se Vám na naší 
- teď už i Vaší škole - líbilo! 
 

 
 
 



                                                            Schránka důvěry 
 
Určitě jste si většina z Vás všimli schránky na dopisy, která je přidělána ke stěně u šatních 
skříněk 2.stupně. Neslouží jako odpadkový koš ani terč posměchu. Naopak může pomoct 
nějakému žáčkovi, který je třeba utiskovaný  a bojí se to říct. Nebo taky, když si s něčím neví 
rady, něco se mu líbí či naopak nelíbí. Když Vám Vaši rodičové dali jméno a příjmení počítali 
s tím, že ho budete používat. Proto pokud můžete pod to, co napíšete (neplatí to jen zde u 
schránky důvěry), se podepište. Váš podpis totiž stvrzuje to, že si za svým názorem stojíte a 
nestydíte se za něj. Někdy však jste  v pozici, kdy nemůžete říct, co si opravdu myslíte, 
protože by Vám to nějakým způsobem mohlo uškodit. Myslím si, že tady to nehrozí. Berte 
prosím schránku důvěry vážně. Je to dobrý komunikační prostředek. Je dobré, že podpis se 
tady po všech vyžaduje, alespoň se do schránky nebudou dávat nějaké srandičky. 
 

                                                                     Miroslava Rylková 9.A 
 

Novinka naší školy – absolventské práce žáků  9. ročníku 
 

Tato novinka by se měla stát trvalou součástí vzdělávacího plánu naší školy. Jejím smyslem je 
připravit žáky na to, co ve svém profesním životě budou potřebovat – prokazovat svou 
samostatnost, schopnost systematické dlouhodobé práce, schopnost vyhledávat a třídit 
informace, využívat své znalosti a dovednosti, uvědomovat si souvislosti, umět analyzovat, 
syntetizovat, uvažovat, vyjadřovat své myšlenky, prezentovat je a obhajovat. 
 
Půjde o několikaměsíční systematickou činnost, kdy si každý žák 9. ročníku  zvolí téma pro 
svou absolventskou práci, vybere učitele-konzultanta, s nímž bude spolupracovat, a svoji  
hotovou práci bude před komisí a veřejností prezentovat. 
Požadavky k obsahu: 

o výtah alespoň ze dvou pramenů 
o vlastní úvaha 
o práce musí být mezioborová /spojovat poznatky alespoň 2 vyuč. předmětů/ 
o estetické vyjádření /esteticky vyjádřit myšlenku – literárně, výtvarně, hudebně, 

dramaticky, vlastní grafickou úpravou/ 
Kritéria hodnocení 

o obsah vlastních myšlenek 
o věcná správnost 
o spojení více oborů 
o využití více médií 
o nápaditost a originalita 
o estetická úroveň 
o argumentace 
o gramatická a stylistická úroveň, přesnost citací 

Etapy 
o zveřejnění témat a konzultantů 
o výběr témat a podání přihlášek tř. učiteli 
o schválení témat  navržených žáky 
o vlastní práce, konzultace 
o odevzdání hotové absolventské práce třídnímu učiteli 
o prezentace a obhajoby absolventských prací 
o absolventský večer 
                                                                                        Mgr. Drahomíra Čechovská 



 
                

 
 

                             

 
 
Určitě všichni znáte Bojanovské skupiny, jako jsou Šroti, 
Taxmetu,Propolis,Mladé víno a nespočet dechových a cimbálových 
skupin…Ale za poslední rok se zde také rozmohl hip-
hop….celosvětově momentálně nejpopulárnější  styl hudby, styl 
života. Minulý rok někdy na podzim se parta mladých rozhodla,  že to 

zkusí.A tak na podzim roku 2006 založili Martin „Žula“ Čížek, Peťa „Sten“ Purmenský a 
Michal Purmenský  první hip-hopovou dolnobojanovickou crew (skupinu) a se založením 
přišel taky jejich první track (píseň) Kaláby Represent.Tímto projevem ukázali, že  nadání 
mají, a proto pokračovali a dnes je to už téměř rok, co úspěšně točí a připravují se na první 
koncert, který se bude brzo konat v Dolních Bojanovicích.  A možná se bude koncertovat i ve 
škole. V tom čase, kdy vznikla Větší Polovina začíná také vznikat další, poněkud mladší crew 
(skupina) ve složení Petr „Peet“ Esterka a David „Fakie“ Broček. Před prázdninami 2007 se 
tato skupina jménem Z5 poprvé opravdově projeví. Vydá pár skladeb, které volně šíří. (Točili 
již i dříve, ale své skladby nešířili) V létě tohoto roku se k nim přidává Přemysl „Heřa“ Herka 
a crew (skupina) úspěšně pokračuje ve své tvorbě. Ke konci srpna se tyto dvě skupiny 
poznavájí a začínají ve svém oboru spolupracovat nejdříve společným songem 6 Jmén 
....…Cílem článku není nás popularizovat, ale pouze upozornit na to, že se zde nehraje jen 
dechovka a rock….. 
 

Přemysl Herka 8.A 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Dneska si už Vánoce bez stromečku nedokážeme představit, když na něm svítí svíčky,   
ozdoby se třpytí, perníčky na něm voní a pod ním najdeme vždy nějaké ty dárečky. Dříve to 
ale bylo jinak. Lidé v dávných dobách stromeček neměli, ten se objevil až v 17. století, ale 
neměli ho hned všichni.  Zpočátku stromeček měli jen bohatí lidé, ale postupem času se začal 
dostávat i do chudých rodin. U nás se začal stromeček objevovat až v 19. století. 
  Dříve se stromečky zdobily sušeným ale i čerstvým ovocem, perníkem, pentlemi a 
papírovými ozdobami. 
   Ale ani betlémy nebyly stejné, jako máme dnes. Dříve si je lidé sami vyřezávali ze dřeva, 
prokládali mechem, anebo si je dokonce pekli sami a zdobili. V té době byla stavba a 
vystavení betlému pýchou rodiny a cílem společné práce. 
   V naší době si někdy ani neuvědomujeme, jaký mají Vánoce pro nás význam. O Vánocích 
se spíše těšíme na to, co dostaneme pod stromeček, ale Vánoce jsou hlavně o tom, že se sejde 
cela rodina živá a zdravá, připomeneme si, co pro nás všichni lidi znamenají, jak se dotkli 
našeho života nebo my jejich.  Pamatujme si, že Vánoce jsou svátky klidu a míru a že 
důležitější než všechny dárky, je narození Ježíše Krista.  
 Marcela Mečlová 9.B 

 
                                                 

Vánoce cizími jazyky 
 
 
 
Arabsky: id al-milad 
Dánsky: jul 
Esperanto: Kristnasko 
Finsky: joulu  
Francouzsky: Noel 
Hebrejsky: chagamolad hanotsri 
Holandsky: Kerstmis 
Chorvatsky: Bozic 
Indonésky: Hari Natal 
Italsky: Natale 
Japonsky: kurisumasu [krismas] 
Maďarsky: karácsony 
Německy: Weihnachten 
Norsky: jul  
Polsky: Boze Narodzenie 
Portugalsky: natal 
Rumunsky: Graciun 
Rusky: raždestvó 
Řecky: Christouyenna 
Španělsky: Navidad 
Švédsky: jul 
Turecky: Noel 
 



Jmelí 
 
Jmelí je rozšířeno po celé Evropě jako cizopasník v korunách stromů jehličnatých i listnatých. 
Semena roznášejí ptáci, zejména drozdovití na stromy trusem, kde rostlina zapouští kořínky 
do kůry stromu a živí se jeho mízou.  

Jmelí je stále zelená, keřovitá a polocizopasná rostlina, může být až 80 cm vysoká. Roste na 
stromech,  plodem je bílá bobule se srdčitými semeny. 

Již ve středověku se jmelí používalo jako významná léčivá rostlina a dnešní věda léčivé 
účinky jmelí potvrdila. Obsahuje látky snižující krevní tlak a podporující rozšiřování cév. 
Kvete v březnu a v dubnu. 

 

 

Vánoční zvyky 

LITÍ OLOVA 

Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví kousek olova až k bodu tání. Připraví se nádoba 
s vodou, kovový lavor nebo pod. a tekoucí olovo se do ní opatrně, ale naráz vlije. Vznikne tak 
odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu (komu) je odlitek 
podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká. Olovo má nízký bod tání a jde to snadno.  

 

PŮST 

Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat se 
slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. 
Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda. 

 

U ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE 

- chystá se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta 
- pod talíř se sková zlatý penízek 
- šupinky z kapra pro štěstí, a aby se nás držely penízky 
- od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, 
do roka zemře 

 

 

 



Vánoce v cizině 

 
Austrálie 
V zemi klokanů slaví Vánoce stejně jako ve Velké Británii - jen s tím rozdílem, že místo 
lyžování a koulování vrcholí v Austrálii léto a děti si užívají letních prázdnin, které s oblibou 
tráví na pobřeží oceánu s celou rodinou. Vánoční stromečky mají buď umělé nebo zasazené v 
květináči. Vánoční hostina má většinou formu pikniku pod otevřeným nebem s nezbytnými 
barevnými balónky. Pijí se ovocné šťávy, australské pivo a australské víno, které. K jídlu se 
podávají studené obložené mísy, chlazené ovocné a zeleninové saláty a přeslazené dorty a 
zákusky. Nesmí chybět meloun. A kdo si chce jídelníčkem připomenout historii své země 
jako jedné z bývalých britských kolonií, dá si o štědrovečerní večeři jako dezert teplý 
švestkový nákyp s hrozinkami a ořechy polévaný vaječným koňakem. O vánočních svátcích s 
oblibou navštěvují své příbuzné, přátele a známé a vůbec jim nevadí, když musejí jet na 
návštěvu několik set mil. Australané milují vánoční gratulace a pohlednice snad nejvíce za 
všech národů a posílají jich neuvěřitelné množství. Dokonce mezi sebou soutěží, kdo se může 
pochlubit větším počtem obdržených vánočních blahopřání! Aby si je každý mohl dobře 
prohlédnout a případně i přepočítat, připínají je umělohmotnými kolíčky na pestrobarevné 
šňůry, zavěšené nedaleko jídelního stolu, nebo vkusně naaranžované v oknech.  

Finsko 
Dárky roznáší dárky veliký Ukko, pomáhají mu pidimužíci, kteří prý zlobivé děti odnášejí do 
svého ledového království 

Grónsko 
Tady bydlí Děda Mráz a píší mu sem děti z celého světa. Žije v podzemní jeskyni uprostřed 
věčného ledu.  

Mexiko 
Oslavují vánoce pro ně typicky - hlučně a vesele. Stromeček nemají. Sladkosti dávají do 
velkého hliněného džbánu na vodu - Pinty, který visí ze stropu a je ozdobený peřím, děti se po 
něm natahují tlučou dřevěnými hůlkami tak dlouho, dokud jim nespadne a sladkosti a dárky 
se nevysypou.  

Německo 
Ježíšek má rezavé vlasy a vousy a k přemisťování používá osedlaný divoký vítr. Dříve prý 
odnášel neposlušné děti. 1. 12. děti dostávají sladké adventní kalendáře a až do vánoc otvírají 
po jednom okénku se sladkým překvapením, vánočním stromečkem je jedlička. 

Rusko 
Štědrý den je v Rusku obyčejným pracovním dnem. Pravoslavné Vánoce totiž připadají až na 
6. a 7. ledna. Původně byly spojeny s velkým množstvím lidových zvyků. Po zákazu Vánoc v 
roce 1918 však zvyky upadly v zapomnění a nyní většina Rusů místo nich slaví Nový rok s 
jolkou a dárky od dědy Mráze. Děda Mráz používá sáně, cestuje až ze vzdálené Čukotky a 
doprovází ho Sněhurka v bílém kožíšku ušitém z hranostajů 

 

 



Spojené státy  
Vánoce tu jsou největším svátkem roku, přestože se slaví pouze jeden den - 25. prosince. 
Proto tento den musí být opravdu dnem D. Všude miliony světýlek, jak venku, tak doma, 
velkolepá vánoční výzdoba, oblékaj si trička s vánočními motivy, ohromné stromky, mnoho 
dárků, které nosí Santa Claus, čím více, tím lépe, ohromná hostina s krocanem s kaštanovou 
nádivkou.  

Švédsko 
Ježíšek na sebe bere podobu vánočního kozla, který má rohy zdobeny červenou stuhou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.listopadu 
 

"BŮH UMÍRÁ ZIMOU. TLUČE NA KAŽDÉ DVEŘE,  
ALE KDO MU OTEVŘE?"  

(J. Green)  

Svátek má Martin.  

V obou kalendářích, občanském i církevním má dnes svátek Martin. Toto jméno má 
původ v latinském slově Martinus, což je přídavné jméno k Martovi. Martin tedy 
znamená, že jeho nositel je "zasvěcen římskému bohu války". Přeneseně by se dalo 
říci, že Martinové jsou pěkně bojovní a nenechají si nic líbit. Potěšitelné je, že toto 
velice hezké jméno patří u nás stále k těm nejoblíbenějším. Stejně často je užíván i 
jeho ženský protějšek Martina, která má svátek 17. července.  

 

 

 



 

 
 
 
 
Akce sekce tělesné výchovy – 2007/2008 
 
Soutěže AŠSK:  
přespolní běh – proběhl 10. 10. 2007  
malý a velký florbal – 2. stupeň hoši, děvčata 
nohejbal – 2. stupeň hoši 
vybíjená – 4. – 5. ročník hoši, děvčata 
Pohár rozhlasu v atletice – 2. stupeň hoši, děvčata 
 
Další soutěže: 
Vracovský triatlon – 2. stupeň hoši, děvčata 
Sportovní trojutkání škol Dolní Bojanovice – Úpice – Kostelec nad Černými lesy 
(pořadatelská škola letos Kostelec) – 2. stupeň hoši, děvčata 
Tonova laťka – soutěž ve skoku vysokém v Žarošicích – 2. stupeň hoši, děvčata 
 
Další akce: 
Lyžařský kurz 7. ročníku 
Exkurze do Lanového centra PROUD (pro zájemce 7. – 9. ročníku) 
Sportovní den 
                                                                        

                                                           Zpracovali: učitelé tělesné výchovy 
 

Báseň Chelsea 

Chelsea je vášeň, 
která Tě svede. 
Chelsea je život, 
který Tě vede.  
 
Chelsea je ráj v modrém nebi, 
buď jak Lampard nebo Terry. 
Když se náhle chyba vyskytne, 
Čech to hravě vychytne. 
 
A pak jeho dlouhý pas, 
Drogba to hlavou sklepne zas. 
Mourinho křičí přihraj to dál, 
ať máme náš modrý ráj.  
 
Frankie Lampard střílí gól, 
rychle přiběhl hráčů roj. 
A my slavíme náš modrý ráj, 
který jistě bude žít i dál 



 

 
 
 
 

Ježíšek zachránce 
 
Pepík vytahoval sáňky do kopce a funěl jak parní lokomotiva. Byl předvečer Štědrého dne a 
jeho maminka ho poslala ven, na kopec, aby jí nepřekážel při chystání štědrovečerní večeře. I 
tatínka poslala ven pro dřevo. Pepík se štrachal do kopce a byl už úplně zmrzlý,ale venku ho 
to bavilo. Taky se těšil na stromeček a na dárky. I na maminku, která vždy tak krásně voní 
cukrovím. A na tatínka, který se usmívá a nemyslí na práci a nemá žádné starosti. Když se 
dostal na kopec a nasedl na sáňky, řekl si, že je to jeho poslední jízda a pak už půjde domů za 
tatínkem a maminkou. Ani nevěděl, jak moc je blízko pravdě! Pořádně se opřel nožičkami do 
sněhu pod sebou a už si to svištěl dolů z kopce. Kopec to byl velký a Pepík rychle nabíral na 
rychlosti. Nedařilo se mu sáňky ovládat. Jen tak tak se vyhnul stromu a jel dál. Pod kopcem 
však byl rybník. V létě jej tam tatínek učil plavat, hrával si tam s kluky ze sousedství a dal 
tam první pusu Mařence. V zimě tam bruslily starší děti, co chodily do školy, ale Pepík tam 
nesměl!Tatínek mu to zakazoval, a když tam jednou tajně zašel a tatínek ho načapal, bylo 
doma pěkné rodeo! Takže v zimě může chodit jen sáňkovat. Lyže mají jen bohaté děti. Pepík 
svištěl blíž a blíž k rybníku. Nohama se snažil brzdit, chtěl seskočit ze sáněk, ale bál se nechat 
je samotné napospas hrozivému kopci. Seděl dál na sáňkách a řítil se do rybníka. Ticho 
vánočního podvečera přerušil výkřik, rozlamování ledu a silné žblunknutí! Pepík se potopil i 
se svými sáňkami, o které se tolik bál, do rybníka. Tatínek ho sice učil plavat, ale ne, když byl 
nabalený v kožíšku, zaplantaný do šňůry od sáněk a v ledové vodě. Pepík nemohl popadnout 
dech, snažil se hýbat rukama ve směru plavání, jak jej to učil tatínek, ale nešlo to! Potápěl se 
níž a níž…….Leží na sněhu, kašle, má zimnici, jen s námahou otevře oči a vidí svého tatínka. 
Ten se na něj dívá, hladí ho po tvářích a po těch jeho mu stékají slzy. Slyší, jak na něj táta 
mluví, ale nerozumí mu slova. Chce se mu spát, ale táta  s ním utíká k domovu a on v jeho 
třesoucí  náruči nemůže usnout. Na zápraží už čeká vystrašená maminka, pláče a slzy chytá do 
zástěry. Pepíka uloží do postele,  převlečou ho do teplého a suchého oblečení, zakryjí až po 
nos a k ruce strčí medvídka. Pak tatínek utíká pro doktora. Ten je tam hned. Prohlíží Pepíka 
ze všech možných stran, kroutí hlavou a pak konečně promluví: ,, Nikdy jsem nic takového 
neviděl!Většinou když se dítě potopí, je to velice závažná věc! Ale tady Pepík je naprosto 
zdravý! Ani zvýšenou teplotu nemá!“ Maminka se ustaraně podívá na tatínka, výrazem, který 
se jakoby ptal:,,Nepil pan doktor něco?“. Doktor se ptá Pepíka, či ho něco nebolí, ale ten jen 
zakroutí hlavinkou, jako že ne. Pak si sedne na postel a promluví k mamince, tatínkovi a panu 
doktorovi:.,, Když jsem se řítil z kopce, zdálo se mi, jako kdybych někoho před tím rybníkem 
viděl. Měl oblečený takový žlutý kožíšek a čepičku, usmál se na mě, ale pak se podíval na 
nebe a dál už nevím, co bylo, protože jsem se potopil!“ Všichni se dívali na Pepíčka, co jim to 
jen vypraví, jestli se náhodou neuhodil do hlavičky. Pan doktor jen pokrčí rameny a dál 
poslouchá Pepíčkův příběh: „Nepomatuji si to, jak mě tatínek tahal z vody, ale pamatuji si, že 
když mě držel v náručí, viděl jsem za jeho ramenem tu stejnou osobu. Chtělo se mi moc 
spinkat, ale nemohl jsem usnout. A ta osoba se pořád usmívala. Kdo to byl?“ Pepíček 
zakončil své povídání a  podíval se po okolostojících.  Maminka tomu nevěřila, pan doktor 
nevěděl, co si o tom všem má myslet, ale tatínek věděl, která bije! ,,Víte, Pepíček má pravdu! 
Když jsem sbíral to klestí a chodil si po lese, uslyšel jsem hlas. Říkal mi, ať hned jdu 
k rybníku, že tam někdo bude potřebovat mou pomoc. Když jsem se však podíval po hlase, 



nikde jsem nikoho nespatřil, jen v koruně smrčku jsem zahlédl kousek žlutého kabátce. 
Nepřemýšlel jsem nad tím, kde se tam vzal a raději honem spěchal k rybníku! Tam jsem 
uviděl, jak se Pepík drží za okraj kry a jeho ručka se pouští. Rozběhl jsem se, abych ho 
zachránil.“ Tatínek skončil vyprávění a v místnosti zavládlo strašné ticho. Rušilo ho jen 
maminčino vzlykání, doktorovo škrábání se ve fousech a Pepíčkovo pravidelné oddechování, 
které všem přítomným dalo jasně najevo, že Pepík už přemýšlet nad tím, kdo to byl, nebude. 
Doktor se přestal škrábat ve fousech a řekl:,, Tak z mé strany je to jasné. Jsou Vánoce  a o 
těch se přece dějí zázraky! Myslím si, že za záchranu Pepíka a za to, že mu opravdu nic není, 
vděčíme Ježíškovi, který vždy o Vánocích chodí po těchto místech a zachraňuje lidské životy. 
Už kdysi dávno se tu něco podobného stalo tetičce Kopáčkové a ta, popisovala svého 
zachránce stejně.“ Pak popřál krásné svátky vánoční a ještě přislíbil,  že se na Pepíka přijde 
podívat. Mamince se to zdálo divné, ale byla moc ráda, že je Pepík v pořádku. Večer, když 
pak vysvitla první hvězdička, zasedali celá rodina pěkně pohromadě ke slavnostní večeři. 
Pepíček zářil štěstím! Usmíval se, byl veselý, čilý a moc spokojený. Líbila se mu maminka i 
slavnostně ustrojený tatínek. Pomáhal kde bylo třeba, jen aby už zazvonil zvoneček a on se 
mohl jít podívat, co mu letos Ježíšek přinesl. Když už se konečně dočkal a uslyšel to krásné 
,,cililink“,  rozběhl se rychle do obýváku. Ale na prahu dveří zůstal oněměle stát. Díval se na 
krásný stromeček  zářící svíčkami, na krásný dřevěný Betlém po dědovi a babičce, na balíčky, 
které ležely pod nejspodnějšími větvemi stříbrného smrčku. Po tvářičkách se mu rozlily slzy 
štěstí. Pak si všiml jednoho krásného stojícího dárku a se smíchem se k němu rozběhl. Dostal 
lyže, opravdové lyže! Lyže, které mají jenom bohaté děti. A on, Pepík je má taky! Byl moc 
šťastný a hned u stromečku si klekl, sepjal ručky a do ticha Vánoc řekl: ,,Děkuji Ti,  Ježíšku!“ 
Maminka s tatínkem se objímali a dívali se na Pepíčka s láskou v očích. Jak moc toho svého 
kloučka mají rádi!  Protože byl Pepa nejmladší z rodiny,  rozdával dárky i mamince  a 
tatínkovi. Když rozdal všechny, tatínek ho upozornil, že ještě vzadu jeden je. Přitom se 
podíval na maminku, co je to za dárek? Ale ta jen němě pokrčila rameny. Pepíček si honem 
přečetl jmenovku, a když zjistil,  že je pro něj,  radostně roztrhl obal. Pod obalem se ukrývala 
menší postavička, která byla z perníku a vypadala přesně tak, jako ta záhadná bytost, co ji 
Pepík viděl u rybníka a co jeho tatínka poslala Pepíkovi  na pomoc. Když to ukázal mamince 
a  tatínkovi pochopili,  že měl pan doktor pravdu a že zachráncem jejich synka je opravdu 
Ježíšek! Pepík má strašně moc rád perník a všechny sladkosti, jako snad každé dítě, které je 
někdy okusilo, ale i přesto si perník nesnědl, ale schoval k postýlce a denně, když se modlil, 
díval se přitom na perník. Věděl, že jeho zachráncem a postavičkou vytvořenou pomocí 
perníku,  je opravdu Ježíšek. Tyhle Vánoce byly snad ty nejkrásnější v jeho životě. Byl moc 
šťastný, a když v noci přišel domů z půlnoční, usnul už v předsíni v tátově náručí, vyčerpán 
krásnými zážitky dnešního dne. 
Ježíšek zachránce… 
 
                                                                                
                                                      
 
 
 

Miroslava Rylková 9.A 
 
 
 
 
 
 



Sníh 
 
Malé bílé chmýříčko 
Padalo mi na bříško 
Řekla jsem si – co to je 
Je to snížek, nebo ne 
 
Skočila jsem pro čepici, mrkvičku  
a kastrůlek 
Postavila sněhuláka u nás doma  
na dvorek  
 
K.Jordánová 6.B 
 
Mýval 
 
Máma myla mývala, 
Mýdlo z něho smývala. 
Mýval křičí tohle né, 
je to hodně studené! 
 
K.Jordánová 6.B 
 
Cesta 
 
Vyjeli jsme z domu 
vrazili do stromu. 
Projeli jsme Prahou  
ze silnice sjeli stranou. 
Projíždíme Brnem  
sníh před sebou hrnem. 
A když už jsme v Hodoši   
zastaví nás poliši. 
Jedeme pak k Penny  
koupíme si menu a dvě velké pleny. 
 
Ten Vánoční čas 
 
Koledníci Ježíškovi zpívají, 
pastůškové vytrubují. 
Že se nám narodil, 
král světa pán. 
 
Všichni se mu jdeme poklonit, 
vzdát úctu, 
jemu Bohu. 
Na kolena klekáme, 
v Betlémě mu zpíváme. 
 



 
 
 
 
 
Zhasnutá světla, ztichlá třída,                                     všichni v očekávání... Dveře se 
otevírají, kráčí náš hlavní aktér..                               Rozvinul se koberec a pan učitel 
Navrátil alias Křeček si vykračuje ke katedře. Usmívá se a kyne nám, ale neví, která 
bije…. Ano i takhle začíná hodina matematiky v 9. A třídě. 
Pan učitel Navrátil má moc rád křečky, a tak kdykoliv mu o nich někdo z nás řekne, 
zčervená, na krku mu vyskočí žíla a začne se smát.. Ano, křečky má opravdu každý rád! 
 
Pane učiteli, děkujeme Vám za netradiční hodiny matematiky, přejeme veselé Vánoce a 
křečkům ZDAR!                                                            Miroslava Rylková 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vtipy 
 
„Mami, proč se  maluješ?“ ,ptá se malý Honzík maminky. 
„Abych byla hezká,“ odpoví maminka. 
„Kdy to začne účinkovat?“ 
  
Maminka uložila malého Honzíka a říká : „Hezky spinkej, ať jsou všichni andělíčci u tebe.“ Honzík 
namítá : „ Maminko, víš sama, že mám malou postýlku a ty mi sem ještě chceš nacpat andělíčky !“ 
  
Slon se koupe v rybníku a ze břehu na něho volá mravenec : „ Pojď sem honem! Slyšíš, honem. Tak 
dělej!“ Slon nakonec otráveně vyleze z rybníka a mravenec povídá : „Já se chtěl jenom podívat, jestli 
nemáš moje plavky!“ 
Na větvi visí hlavou dolů tři netopýři. Najednou se jeden přetočil nahoru a ostatní říkají : „Hele, Zdenda 
omdlel !“ 
  
Učitel najde na zemi vajgl od cigarety. „Čí to je?“, ptá se přísně. Ze zadní lavice se ozve: „Jen si dejte, 
viděl jste ho první !“ 
  
Při písemce pošeptal Honza svému sousedovi: „ Ten učitel je idiot.“ A od tabule se ozve: 
„Nenapovídat, každý na to musí přijít sám.“ 
           Natálie Herková 9.A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Franta Jansa 9.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
                                                   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Děkujeme tiskárně Lelka za sponzorství tohoto čísla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

!!!! Vážení podnikatelé z Dolních Bojanovic !!!! 
! Zde může být i vaše reklama ! 

Přispějete tím na náš školní žákovský časopis 
 


