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Holky a kluci,

zdravíme vás všechny v tento mikulášský čas. Je tu nové číslo Školáčka. Co v něm 

najdete? Jsou tu zprávy o tom, co nového se stalo v naší škole, co nás čeká, můžete si 

přečíst zajímavé rozhovory (např. s loňskými deváťáky), hádanky, vtipy – tentokrát 

o Pepíčkovi, recepty – pro ty, kteří před Vánocemi pečou a pečou… ☺
Asi se teď všichni těšíme na Mikuláše - zajímavosti o tomto muži najdete na dal-

ších stránkách. Tak nezlobte čerty ani lidi, abyste neskončili v pytli! Andělé vám 

určitě nadělí hodně sladkostí, tak si nezapomeňte přečíst test pro zdraví (najdete ho 

na str. 16), abyste byli ve formě jako Jágr (jeho životopis najdete na stránkách Pro 

kluky).

Možná, že ve Školáčkovi objevíte svůj výkres – různých pěkných výkresů se sešlo 

hodně, ale všechny jsme otisknout nemohli, tak třeba příště. Právě ale vyhlašujeme 

soutěž o logo Školáčka! Více informací najdete na str. 12.

 Přejeme všem hezký adventní čas.

vaše redakce

ÚVODN ÍKÚVODN ÍK

Leona Möseová

Tomáš Osička



ŠKOLÁČEK ŠKOLÁČEK 32

Milí žáci, děvčata a chlapci, právě držíte v rukou dal-

ší vydání školního časopisu. 

Na tomto místě vám budu sdělovat své postřehy, 

pocity, informace či události z našeho školního živo-

ta. Věci, které mě buď potěší, nebo které budu chtít 

s vaší pomocí změnit.

Jsem opravdu rád, že při bilancování toho, co jsme 

od nového školního roku prožili (čas běží tak rychle!), převažuje radost a dobrý 

pocit. Tou největší radostí jste vy sami, vaše chování ve škole. Stále více z vás při-

chází na to, že chovat se slušně není špatná lidská vlastnost. A tak na školních chod-

bách potkávám stále více žáků, kteří slušně pozdraví, umí poprosit i poděkovat či 

slušně zaklepat na dveře… Stále více žáků neničí cíleně školní majetek a stále více 

z vás přichází na to, že učitelé jsou při vašem vzdělávání vašimi partnery a pomoc-

níky, nikoliv protivníky. K tomuto srovnání mě opravňuje skutečnost, že jsem v září 

„oslavil“ 4 roky strávené v naší škole. A vyjadřuji zde své přesvědčení, že zlepšující 

se chování bude mít trvalý stav a stane se z něj samozřejmá norma (v dnešní době 

bohužel tak nesamozřejmá).

Těší mě rovněž pravidelně narůstající počítadlo návštěv našeho školního webu 

(přes 45.000 přístupů za 3,5 roku existence nových stránek), již 30. uskutečněná 

schůzka Školního parlamentu či množství odevzdaného papíru při předhodovém 

sběru. I v letošním školním roce budeme testovat vědomosti vybraných ročníků 

Scio testy. Samozřejmě při nich chceme v porovnání s ostatními školami dopadnout 

co nejlépe, ale hlavním smyslem těchto testů je ověřit vaše vědomosti „zvenčí“, tedy 

od nestranného subjektu. Přistupte proto k testování prosím maximálně odpověd-

ně, stejně tak totiž při hodnocení vašich Scio výsledků učiní i vaši učitelé.

Milí žáci, s blížícím se vánočním časem vám s předstihem přeji krásné Vánoce, 

hodně radosti z obdržených i darovaných dárků a nám všem i trochu toho sněhu ke 

koulování, stavění sněhuláků či pořádné lyžovačce ☺.

Martin Maňas

SLOVO ŘED ITELE ŠKOLYSLOVO ŘED ITELE ŠKOLY ŠKOLN Í  ZPRÁV IČKYŠKOLN Í  ZPRÁV IČKY

Na naší škole se pořád něco děje. Přinášíme malé ohlédnutí za akcemi, 

které se udály od začátku září:

1. září – Slavnostní zahájení školního roku 

Tak už nám to začalo! Nejvíc se asi těšili noví prvňáci. Je jich 26 a mají super novou 

třídu. Tak ať jim to nadšení vydrží – no třeba až do devítky!☺

22. září – Výstava dýní

I letos se mnozí žáčci zapojili do 

oblíbené podzimní výstavy růz-

ných strašáků, zvířat a dalších 

krásných výtvorů z dýní. Tento-

krát jich bylo trochu míň, ale zase 

byly povedené – kam ti rodiče na 

ty nápady chodí?☺

23. září – Sběr papíru

Akce, na kterou se někteří dlouho 

připravovali – zbavili jsme naše 

a někdy i cizí domácnosti starých 

krabic, novin, časopisů, popsaných sešitů (i když někteří by tam rádi odevzdali i ty 

nové a taky učebnice☺). Celkem jsme nasbírali 6 tun (to je 6 000 kg!) papíru - 

prostě megální výsledek! Nejvíc 

nasbírala (přepočteno na žáka) na 

prvním stupni 5.A a na 2. stupni 

7.B. Čeká je za odměnu bowlingo-

vé odpoledne.

Výsledky jednotlivců – supersbě-

račů: 

 Jana Ducháčková  7. A  1 190 kg

 Viktor Maděryč  7. B  756 kg

 Petr Bohun  5. A  702 kg

Díky všem, kteří přispěli do spo-

lečného díla. 
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AKCE, NA KTERÉ SE MŮŽEME TĚŠIT:

2. – 3. 12.  Vánoční víkendovka, výběr 7. + 8. tř. –vyrábění a zajímavý program 

 v družině

5. 12. Mikuláš ve škole – pozor! přijde nejen sv. Mikuláš

6. 12. Exkurze Skanzen Strážnice 10:00 – 13:00, 1. st. – zajímavý adventní 

 program

9. 12. Divadlo Radost Brno „Malované na skle“, 2. st. – povedené divadelní 

 představení

10.12.  Ježíškova dílna – pestré předvánoční vyrábění

22.12.   Vánoční program ve třídě – možnost společně přivítat nejkrásnější 

 svátky v roce

2.1 – 8. 1. Lyžařský výcvikový kurz – 7.A+B – přejeme našim sedmákům, aby to 

 byl velký zážitek a hlavně aby se všichni vrátili celí!!!

29. září – Okresní kolo přespolního běhu v Hodoníně

I letos nás naši běžci (celkem jich běželo 40 v 5ti kategoriích) reprezentovali v Hodoníně 

při závodech přespolního běhu. Nedopadli vůbec špatně – naopak až nečekaně dobře.

Nejlepší družstvo – kluci ze 4. a 5. ročníku - obsadili 2. místo (P. Ďurina, 

V. Maděryč, M. Fatě-

na, P. Kovařík a D. 

Hubačka). 

Nejlepší individuální 

výkony: 4. místo Voj-

ty Maděryče, 5. mís-

to Martina Fatěny 

a Sabiny Hubáčkové, 

medailové umístění 

- 3. místo Patrika 

Ďuriny a nejlepší 

výkon žáka naší ško-

ly Martina Rebendy 

ze 7. B, který ve své 

kategorií s velkým 

náskokem zvítězil. Gratulujeme a přejeme všem hodně dalších medailí!

10. až 14. října – Týden podzimních barev

Po celý týden jsme na 1. stupni mohli vidět holky i kluky oblečené do pestrých barev 

podzimu – byli tu 

žluťásci, „zelená-

či“☺ apod. V pátek 

celý podzimní týden 

vyvrcholil jablíčko-

vým dnem – to se 

vyučovalo trochu 

jinak – všechno se 

točilo kolem jab-

lek. Snědla se taky 

spousta jablečných 

dobrot. 

Výkresy z tohoto dne 
doprovázejí celého 
Školáčka.

CO NÁS ČEKÁCO NÁS ČEKÁ

8. listopadu – Drakiáda

Odložená drakiáda se konala v úterý 8. 11., kdy 

hodně foukalo, takže draci měli ten správný vítr 

a krásně se proháněli po obloze. Trochu nám chy-

bělo opékání špekáčků, ale i tak to bylo zábavné 

podzimní odpoledne.

 

10. listopadu - Rodičovské schůzky

Proběhly tradiční i netradiční schůz-

ky, které snad všichni rodiče a násled-

ně i žáci ve zdraví  přežili.☺         

                    

16. a 23. listopadu – Návštěva Měst-

ské knihovny Hodonín

Naši šesťáci a sedmáci se vydali do 

Hodonína do Městské knihovny, aby 

se s ní více seznámili a mohli si tam 

často a v hojném počtu půjčovat knížky.☺
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ZEPTAL I  JSME SE ZA VÁSZEPTAL I  JSME SE ZA VÁS

Rozhovor s panem učitelem Pitlachem
Máme tady zajímavý rozhovor, který vznikl už dřív, ale ještě nebyl ve Školáčkovi otištěn. 

Je to rozhovor s bývalým učitelem a ředitelem naší staré školy (když se ještě učilo tam, kde je 

teď ZUŠ), panem Pitlachem. Je to milý pán, kterého můžete potkat v ulicích Bojanovic např. 

při jeho procházkách s psíkem.

1.  Chtěl jste odmalička být učitelem?

Tehdy jako školák jsem vůbec neměl před-

stavu, čím v životě budu. To bylo ještě brzo, 

i když dobrý vztah k dětem a k mládeži jsem 

vždycky měl. Když jsem chodil do školy, bavi-

lo mě s dětmi pracovat. Já si myslím, že velice 

dobrý vliv na mě měli dobří učitelé, kteří mě 

učili. A tak na mnohé vzpomínám dodneška, 

třeba na jednoho pana učitele, který nás učil 

český jazyk, a proto možná jsem  si potom 

vybral češtinu jako svůj předmět, který budu 

učit. On to totiž s námi uměl, vedl nás k tomu, 

abychom si všímali všeho, co je kolem nás. 

Když jsme třeba chodili na procházky, učil nás 

lásce k přírodě a k vlasti. Vzpomínám si, že 

on utrhl nějakou obyčejnou rostlinku a dove-

dl o ní tak poutavě vyprávět, že člověk na něj 

hleděl se zaujetím… No všichni možná ne, ale 

mě to moc bavilo. A představte si, že jednou 

přišel do třídy a barevnou křídou napsal na 

tabuli: ALKOHOL JE ZABIJÁK A ROZVRA-

CÍ RODINNÝ ŽIVOT a řekl: „Toto si napište 

na čistou novou stránku do sešitu a pama-

tujte si to po celý život.“ Víc neřekl k tomu 

nic. Nikdo neví, co ho k tomu vedlo, jestli byl 

svědkem nějaké tragédie v rodině, ale bylo to 

velice účinné. Pamatuju si to dobře, a to jsem 

teď už osmdesátiletý, dodneška  to vidím na té 

tabuli  barevnou křídou napsané. Předal nám 

tak kus  životní pravdy, protože ono to tak je. 

Už mockrát v životě jsem si na to vzpomněl, 

když jsem viděl, že se to a to stalo a vinou byl 

alkohol, tak si vždycky uvědomím, ano, to 

nám kdysi psal pan učitel, když mě bylo 12 

roků barevnou křídou na tabuli.

2. Kde jste studoval po ukončení základní 

školy?

Dostal jsem se na gymnázium. I tady jsem 

měl dobrého češtináře – byl to pan profesor 

třídní a byl z Třebíče. Byl vzdělaný, přís-

ný a měl přirozenou autoritu. Potom, když 

tady komunisté v padesátých letech převzali 

moc, tak ho vyhodili, tak jako vyhodili velký 

počet učitelů, protože z náboženských důvodů 

nemohli učit - nechtěli se vzdát své víry…

Jistě i další učitelé měli na mě vliv a škola 

mě bavila, takže to nakonec vedlo k tomu, že 

jsem si po maturitě podal přihlášku na vyso-

kou školu -  na pedagogickou fakultu, a vybral 

jsem si obor český jazyk a dějepis. Protože mě 

dějepis bavil a dodneška baví. Data a takové 

věci, to byl vždycky takový můj koníček. Když 

jsem to už měl přihlášku poslanou v Brně, 

tak mně jedna profesorka řekla: „Přepište 

si to, pošlete si novou žádost a napište tam 

místo toho dějepisu ruštinu a budete mít dva 

jazyky.“ Já jsem ji poslechl, ale tenkrát jsem 

si vůbec neuměl představit, jaké to budou 

potom stohy sešitů, oprav, diktátů, slohovek 

a úloh a k té češtině ještě další stohy sešitů 

z ruštiny. Dodneška zase na ni vzpomínám, 

že kdybych já ji neposlechl a nechal si dějepis, 

tak bych měl o polovinu oprav míň.  

VE Š KO L N Í  D R U Ž I N Ě J E  V E S E L OVE Š KO L N Í  D R U Ž I N Ě J E  V E S E L O

Veselý PodzimníčekI kluci pekli buchty, ty se ale podařily ...

Moc se povedly podzimní lampiónky ...
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V posledním červnovém týdnu jsem položila 5 otázek našim deváťákům, jelikož jsem je 

chtěla trochu vyzpovídat. Tady jsou otázky a nejzajímavější nebo nejčastější odpovědi:

1. Opouštíš svoji školu, co ti bude nejvíc scházet?

 Nejvíc mi bude scházet moje třída, protože je s ní vždy velká sranda…

 Budou mně scházet kamarádi a to hodně a taky někteří učitelé, např. p. uč. Navrátil, 

p. uč. Kramářová a p. uč. Bolfíková a další, kteří měli pro nás pochopení a užili jsme si 

hodně srandy.

 Budou mě scházet kamarádi ze třídy a z naší školy a taky přestávky, kdy se daly podnikat 

různé věci…

2. Po čem se ti stýskat nebude?

 Nebudou mně, bohužel, scházet někteří spolužáci a někteří učitelé.

 Nebude se mně stýskat po některých předmětech, které nám daly zabrat a které, doufám, 

na střední škole mít nebudeme.

 Určitě mně nebude chybět školní řád, který hodně omezil legraci ve školním dění.

 Nebudou mně chybět různé úkoly, příkazy a zákazy, které nás fakt omezovaly…

3. Co ti dalo 9 let na naší škole?

 Daly mně určitě spoustu vědomostí a zkušeností – dobrých i špatných.

 Asi jsem se něco naučil a není ze mě úplný blb.

 Škola mně nedala skoro nic – ale vzala nervy, zdraví a kus mládí.

 Byl to často dost stres, asi jsme si ho někdy zavinili sami, ale kdo by se učil, když se dá 

dělat tolik jiných věcí.

4. Na co budeš rád vzpomínat?

 Vzpomínat budu určitě na lyžák, vodácký tábor, výlety a přestávky.

 Hodně budu vzpomínat na spolužáky, se kterými jsme se za těch 9 let dost skamarádili.

 Budu ráda vzpomínat na výlety a taky na zájezd do Itálie.

 Rád budu vzpomínat na kamarády a některé učitele a možná víc pochopím jejich dobré 

rady.

5. Který rok byl nejlepší?

 Devítka byl nejlepší rok – a všem, kteří tu ještě jsou, radím – užívej si každý rok na ZŠ, 

ale devítku, tu si užijte nejvíc a nenechte si ji zkazit hádkami ani ničím jiným!

Deváťáky zpovídala paní učitelka Tlachová

Závrené ohlédnutí našich loských deváák
3. Kdy a kde jste začal učit?

Začal jsem učit na Ostravsku, protože v té 

době každý, kdo neměl vážný důvod, šel na 

Ostravsko. Protože Ostravsko v té době, když 

já jsem začínal, mělo nedostatek učitelů. Tak 

jsem se dostal do Janovic. To byla dědina, 

kde škola měla jenom čtyři místnosti, protože 

dřív to byla Obecná národní škola čili tenkrát 

obecná. Chyběly další třídy, a tak se učilo po 

chalupách a taky v hospodě.  Na jedné straně 

byl výčep a na druhé straně místnosti se učilo. 

A  to byla dědina, kde byly tehdy ještě hodně 

dřevěné chalupy, protože to bylo v Beskydech. 

Končila tam silnice a pak tam už byly jen ces-

ty do hor. Takže to byl takový „konec světa“, 

ale velice se mi tam líbilo, byl jsem tam dva 

roky. Tak to byli Janovice.

Potom jsem se dostal do Bojanovic. To se 

vůbec nedá srovnat ty dnešní podmínky opro-

ti tomu, jaké to bylo tenkrát. To by vám vaši 

dědové a babičky popovídali. Třeba to, že tady 

bylo jen devět učeben, a dětí dvakrát tolik, 

kolik je dnes. Škola byla dřív tam, kde teď je  

Základní umělecká. Žáků bylo moc, chodi-

li k nám děti z Poddvorova, kolem 500 nás 

bylo vždycky, největší počet byl 570 dětí, to si 

pamatuji. Přitom bylo devět, učeben čili my 

jsme na 100% směnovali, tzn. že bylo každý 

den odpolední vyučování, některé třídy cho-

dily na ráno a jiné až odpoledne. První směna 

začínala v 7:15 a druhá směna končila večer 

v 18:20. Takže když byla zima, kdy už ve čtyři 

je tma, tak se pochopitelně rodiče o prvňačky 

báli, a tak na ně vždycky čekali před školou 

starší sourozenci nebo rodiče. Přestávky byly 

krátké, aby se to stihlo. Jedna směna a dru-

há směna. Také tady byli hodně Poddvoráci 

a když jim skončilo dřív vyučování, tak jsme 

je museli hlídat, protože nemohli po tmě 

někde běhat po Bojanovicích, proto do odjez-

du autobusu byli pod naším dohledem. Takže 

podmínky v Bojanovicích byly strašně těžké. 

Taky tady nikdo nechtěl učit, když se seznámil 

s prostředím, tak radši vzal nohy na ramena. 

Toto byla snad jediná škola v republice, kde 

se učilo na 100% na směny, škola byla prostě 

malá a stará a dětí bylo moc.

Pokračování příště.

připravila Veronika Pazderková

žákyně loňské 9. třídy

Ivana Kosinová, 9.A
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Od září k nám do 6. A chodí 6 žáků (5 holek a 1 kluk) z Poddvorova . Rozhodl jsem 

se je trochu vyzpovídat:

1. Jak se vám líbí na naší škole?
Odpovědi: Moc se mi tu líbí (3krát). Líbí se mi tu (3krát). 

2. Našel/a jsi tu dobré kamarády?
Odpovědi: Ano (5krát). Ano, docela dobré (1krát).

3. Který předmět tě nejvíce baví?
Odpovědi: Přírodopis (3krát), Počítače (2krát), Tělocvik (1krát), Český jazyk(1krát), 

Dějepis (1krát), Fyzika (1krát) .

4. Co ti tu chybí?
Odpovědi: Kamarádky, co chodí do školy do Čejkovic (2krát). Nic mně tu nechybí 

(3krát). Moje kamarádky (1krát).

5. Co bys zlepšil v naší škole?
Odpovědi: Nic (6krát).

Anketa s novými šesťáky z Poddvorova TROCHA POEZ IE NEUŠKOD ÍTROCHA POEZ IE NEUŠKOD Í

Podzim
Podzim létu zamával,
ahoj léto, musíš jít.
Ruku svou mu podával,
prost� to tak musí být.
Mám tu práce dost a dost,
pomoct listí opadat.
Brzo zima bude host,
za�ínám se obávat.

Ptá�k�m pop�át š�astný let,
za teplem když poletí,
draky k nebi vypoušt�t,
uplést svetr pro d�ti.
Já to stihnu, já to vím,
na zimu vše p�ipravím.

připravil Adam Jakúbek

Sára Němcová

Leona Jordánová, 7.A

Ivana Mráková, 7.A
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Legenda říká, že jedné chladné noci v Amiens (ve 

Francii) důstojník římské armády jménem Martin viděl 

u bran města promrzlého nahého žebráka.  Martin 

neváhal a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě polo-

viny, z nichž jednu podal žebrákovi. Následující noci se 

mu zjevil Kristus, oděný právě do poloviny jeho pláště. 

Díky této události je vzýván na ochranu proti bídě. Tato 

událost prý měla za následek, že se Martin dal pokřtít. 

Zanedlouho odešel z armády a cestoval po celé Itálii 

a Dalmácii. Poté odešel do Francie, kde strávil větši-

nu svého života, z toho deset let žil jako poustevník. 

Roku 372 přijal svatý Martin biskupský stolec v Tours 

a jako biskup se věnoval šíření křesťanství na francouz-

ském venkově  a byl známý tím, že se staral o chudé 

a nemocné. I po jmenování biskupem žil určitou dobu 

jako mnich ve své chatrči poblíž řeky Loiry, kde později 

vzniklo opatství Marmoutier. Zemřel v 81 letech roku 397 v Candes u Tours.

V Česku se slaví jeho svátek 11. listopadu a je s ním spojena pranostika, že sva-

tý Martin přijíždí na bílém koni, což znamená, že má na jeho svátek napadnout 

sníh. Často se také peče martinská husa či martinské rohlíky a podkovy. V různých 

částech Německa a Rakouska se tento svátek často slaví průvodem, ve kterém jede 

obvykle na koni muž představující sv. Martina, někdy je doprovázen svým pomoc-

níkem (obdoba českého Mikuláše). Průvod svatého Martina, jedoucího na koni 

městem, se v posledních letech pořádá i v Kroměříži a Jihlavě.

Po sv. Martinovi je pojmenováno mnoho kostelů v Evropě (také např. Rotunda 

svatého Martina na Vyšehradě), je patronem jeho rodné Szombathely a také Buenos 

Aires. Je velmi oblíbený v Latinské Americe, kde bývá často nazýván San Martín 

Caballero (kvůli svému častému zobrazování na koni).

Svatý Martin je patronem vojáků, jezdců a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na 

koni s půlkou pláště a žebrákem.

Petra Bílíková, 8.A

ZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOSTZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOST

Svatý MartinJsme studentkami pedagogických fakult v Brně a Olomouci a v měsíci říjnu jsme 

měly možnost absolvovat pedagogickou praxi na vaší základní škole. Obě dvě jsme 

se shodly na tom, že se od časů naší povinné školní docházky škola hodně změnila. 

Bylo to znát hlavně na vybavenosti a celkovém vzezření školní budovy. 

Naše jednotlivé praxe se od sebe lišily. V bakalářském studiu se jedná jen o násle-

chy v hodinách studovaných předmětů, kde úkolem studenta je pozorovat práci uči-

tele v hodině, chování žáků při vyučování, ale také činnost pedagoga mimo výuku 

a celkové fungování školy. 

V navazujícím magisterském studiu praxe spočívá v tom, aby si student vyzkoušel 

na vlastní kůži, jaké je to sám učit. Spolu se cvičným učitelem, který je mu přidělen, 

zpracovává přípravy na hodinu, které poté realizuje.

Praxe byla příjemným oživením v našem studiu na vysoké škole a také nám 

poskytla cenné zkušenosti, které budeme moci využít v našem budoucím povolání. 

Na závěr bychom chtěly poděkovat našim cvičným učitelům za trpělivost a ocho-

tu předat nám svoje zkušenosti.
Jana Komosná, Věra Komosná

AHOJ☺
  
CHCEŠ SI TROCHU ZASOUTĚŽIT?
TEĎ MÁŠ SUPER MOŽNOST…

STAČÍ  NAKRESLIT  NÁVRH  LOGA  NAŠEHO  ŠKOLNÍHO  
ČASOPISU  A  DÁT  HO  BUĎ  PANÍ  UČITELCE  TLACHOVÉ 

A NEBO NĚKOMU Z NAŠÍ REDAKCE.

NEJLEPŠÍ  PRÁCE BUDE ZOBRAZENA NA BUDOUCÍCH 
ČÍSLECH ŠKOLÁČKA A NA AUTORA ČEKÁ SLADKÁ ODMĚNA…

TAK HONEM DO TOHO …
REDAKCE ŠKOLÁČKA

Dopis od našich praktikantek

Soutěž!!!
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Mikuláš se narodil ve městě Patara (což byla tehdy  římská 

provincie v Malé Asii – v dnešním Turecku) asi roku 250. Z toho, 

že se stal patronem rybářů a námořníků, bývalo odvozováno, že 

by mohl být původně povoláním rybář či námořník, pravděpodobnější ale je, že se 

jeho rodina zabývala obchodem s rybami. Byl velmi zbožný a po smrti otce měl podle 

pověstí dědictví rozdat chudým. Zřejmě se už  v mladém věku stal biskupem v Myře 

(v dnešním Turecku). Během pronásledování křesťanů byl patrně vězněn. Během 

rozkvětu křesťanství za Licinia byl biskup Mikuláš velmi oblíbeným díky velké dob-

ročinnosti. Byl též známým obhájcem víry a bojovníkem proti pohanství. Zároveň se 

též patrně zasazoval o spravedlivý přístup k cizincům a dohlížel na spravedlivý chod 

soudů. Stal se známým též jako ochránce nespravedlivě obviněných. Mikuláš z Myry 

zemřel patrně 6. prosince v rozmezí let 345–352. 

Legenda o šlechtici a jeho třech dcerách

Tato známá legenda mluví o tom, jak zchudlá rodina šlechtice uvízla v dluzích. 

Vše směřovalo k tomu, že otec skončí ve vězení pro dlužníky a dcery budou prodá-

ny a odvlečeny do veřejných domů (resp. tam bez prostředků a věna nakonec stejně 

skončí). K tomu však nedošlo díky zásahu sv. Mikuláše, který jim prý v noci hodil 

potřebné peníze do okna. 

Mikulášské tradice

Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně se 

liší. Součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem. V USA se tato tradice postupně 

přetvořila ve fenomén Santa Clause, který dnes ale roznáší dárky o Vánocích. Odtud 

se v této pozměněné podobě šíří do okolního světa.
Petra Bílíková, 8.A

SVATÝ MIKULÁŠSVATÝ MIKULÁŠ

Co můžu dělat pro to, aby každý den byl dobrý

� nemračit se na druhé

� používat humor

� udělat radost dopisem, SMS

� pochválit druhé, když se jim něco podaří

� poděkovat za službu, kterou pro mě někdo udělá

� nevlídné slovo nebrat hned jako urážku

� čestně přiznat chybu, kterou jsem udělal

� těšit se na druhý den, protože vždycky je se z čeho radovat!
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ZE SVĚTA PŘ ÍRODYZE SVĚTA PŘ ÍRODY

SPÁNEK
ZIMNÍ

Nejvytrvalejším spáčem mezi lidmi je pohádkový Honza, který nikdy neslezl 

z pece, ale ve světě přírody jsou proslulými ospalci medvě-

di nebo jezevci. Ale ještě ospalejšími jsou létající savci jako 

například netopýr.

Spánek prodlužuje život.

Některá zvířata dokázala vyřešit tento metabolický pro-

blém pozoruhodným způsobem, totiž spánkem. Během své aktivity mají stejný 

výdej energie jako ostatní savci téže velikosti. Dokáží ale své tělesné funkce utlumit 

až třicetkrát. To umožňuje třeba netopýrům dožít se třikrát delšího věku než stejně 

velkým a podobnou potravou se živícím hrabošům a rejskům. Přitom jsou aktivitní 

zejména v letu, což je činnost mnohonásobně energeticky náročnější než jakýkoli 

pohyb na zemi. Kdybychom mohli prospat celou zimu a prodloužit si o to život, 

jistě by to mnozí z nás, kdo nemáme v oblibě zimní plískanice a zasněženou krajinu, 

využili.
Kristýna Kaňová
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Tereza Chmelařová, 7.B Patrik Havlík, 7.B
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KOLIK KALORIÍ BY NEMĚLA PŘESÁHNOUT DENNÍ SPOTŘEBA?
• 300 KCAL
• 1000-1500 KCAL
• 6000 A VÍCE KCAL

PO KOLIKA MINUTÁCH ZAČÍNÁME SPALOVAT KALORIE?
• 20 MIN.
• 60 MIN.
• PO 1 DNI

CO OBSAHUJE VÍCE VITAMÍNU C?
• HRUŠKA
• CITRON
• KIWI

KTERÉ Z TĚCHTO VĚCÍ BY SE MĚLY ODEPŘÍT PŘI DIETĚ?
• ČOKOLÁDA A CHIPSY
• OVOCE A ZELENINA 
• RYBA A TĚSTOVINY 

KTERÉ NÁPOJE JSOU IDEÁLNÍ A NEOBSAHUJÍ 
TÉMĚŘ ŽÁDNÉ KALORIE?
• COCA COLA A LIMONÁDY
• DŽUS
• BYLINNÉ ČAJE, VODA A MINERÁLKY

TEST KE ZDRAVÍ:
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STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

Jaromír Jágr
 Jaromír Jágr se narodil 15.2.1972 v Kladně. V doros-

tu přestoupil z PZ Kladno do konkurenčního Poldi a už 
v šestnácti letech nakoukl do nejvyšší české soutěže. 
V lize však odehrál pouhé dva roky (s bilancí 90 zápa-
sů/77 bodů) a putoval do NHL.

 Mladý talent si pro sezónu 1990/1991 vyhlédli scouti 
pitsburghských „tučňáků“ a od počátku nelitovali. Hráč 
s číslem 68, které nosil na památku dědečka, jenž zemřel 
při sovětské okupaci Československa, se narozdíl od 
spousty vrstevníků v NHL dokonale chytil a na konci 
sezóny byl zařazen do nejlepšího nováčkovského výběru. Tučňáci navíc vyhráli Stanley 
Cup, když ve fi nále porazili Minessotu Nord Stars 4:2 na zápasy. Po boku legendární-
ho Maria Lemieuxe Jaromír herně rostl a byl příslibem do dalších sezon.Následující 
rok Pitsburgh dokázal titul obhájit a Jágr se na tom podílel velkou měrou, především 
v play-off , do kterého si přinesl famózní formu. Jeho sólo ve fi nálové sérii proti Chicagu 
Blackhawks bylo označeno za branku roku. Pokus o stanleycupový hattrick však Pens 
nevyšel. V sezóně 1992/93 klub poprvé v historii vyhrál základní část soutěže, v play-
off  ovšem vypadl už ve čtvrtfi nále s New York Islanders. Jágrův výkonnostní vzestup 
potvrdila sezóna 1994/95, kdy si české pravé křídlo odneslo Art Ross Trophy pro nej-
lépe bodujícího hráče. Bylo to vůbec poprvé, kdy si tuto cennou trofej odnesl Evropan. 
Ročník 1995/96 byl Jágrovým nejúspěšnějším, co se počtu bodů týká. Získal jich 149 
(62 branek + 87 asistencí) a skončil na druhém místě bodování, když ho předčil pouze 
týmový kolega Lemieux. Ani to však nepomohlo, aby se tým v play-off  probojoval dál 
než do 3. kola. Následující sezoně vypadli Pinguins dokonce v prvním kole a Mario 
Lemieux se rozhodl ukončit kariéru. Jaromír se tak stal největší hvězdou Pitsburghu, 
potažmo celé NHL, které v bodování kraloval následující čtyři sezóny. V sezoně 1998/99 
dokonce získal i Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče. Pitsburghu to však k dobrému 
umístění nepomáhalo, a tak se v polovině sezóny 2001/2000 vrátil „Božský Mario“, aby 
mu pomohl. Lemieux byl vzpruhou především pro Jágra. 

V roce 1998 Jágr konečně prolomil smůlu v reprezentaci. Doposud platilo, že kam 
Jágr přijel, tam národní tým ztroskotal. Vítězství v Naganu se však zapsalo zlatým pís-
mem do české sportovní historie a Jaromír se na něm značnou měrou podílel. Velkou 
měrou se Jágr podílel na vítězství naší reprezentace ve Vídni r. 2005.

Adam Jakúbek, 6.A

ŘEŠEN
Í: B), A

), C), A
), C)
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STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY

MÁŠ STARÉ RIFLE?  
NEVÍŠ, CO S NIMI? 

To je jednoduché.

Rozlož si džíny na stůl a obrať je naruby, od 

rozkroku naměř na  vnitřním švu nohavice 

3 cm směrem dolů. Tenhle bod spoj se švem na 

druhé straně v pravém úhlu. Džíny podél téhle 

linky ustřihni. Hlavně si nerozstříhni kapsy!

Šortky obrať na lícovou stranu a pomocí nůžek si na  nohavicích udělej třásně.

Můj výtvor :D

Leona Jordánová, 7.A
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Takové obyčejné vejce
Když se váš rodič, kamarád atd. chystá udělat si k večeři omeletu, můžete to pro-

pojit s trochou zábavy. Až budete doma sami, uvařte vejce natvrdo a vraťte ho do 

krabičky. Aby si váš kamarád určitě vybral to pravé, musíte je vhodně narafi čit 

anebo schovat všechna ostatní (vždycky můžete tvrdit, že jste si dělali velkou porci 

míchaných vajec).

A pak si vychutnejte chvíli, kdy se kuchař pokusí rozklepnout vajíčko o hranu 

mísy. Je pravděpodobnější, že dřív praskne mísa. Když praskne i to, co jste provedli, 

budete se muset vytasit s normálním vajíčkem, aby nikdo nehladověl.

Ale pozor! Nejspíš budete muset do konce týdne za trest vařit vy.☺

Zmenšená zemská přitažlivost
Stěží byste uvěřili, na co všechno lidé skočí, když jim to vhodnou formou naser-

vírujete.

Vyzkoušejte si jeden nerozum, který se před několika lety stal ve Spojených stá-

tech. Jeden potměšilý astronom v televizním rozhovoru prohlásil, že díky blízkosti 

planet Mars a Jupiter bude následující den zmenšená zemská přitažlivost. Skutečně 

se našli lidé, kteří nazítří poskakovali po chodníku a zkoušeli, zda skutečně vyskočí 

výš díky údajné zmenšené přitažlivosti.

 A vám úplně postačí, když kamarádům zasvěceně sdělíte, že jste v televizi slyšeli 

o zajímavém astronomickém úkazu...

Když scénku dobře sehrajete, dočkáte se toho, jak vaši kamarádi poskakují okolo 

vás a přitom vykřikují: ,,No fakt, máš pravdu, opravdu se dneska skáče lehčeji. To je 

asi vážně tou zmenšenou přitažlivostí.“☺

Osudná slámka
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KANADSKÉ ŽERTÍKYKANADSKÉ ŽERTÍKY

1.  Nejdelší řeka je Amazonka (7 025 km).

2.  Největší říční ostrov je Marajó v Brazílii o rozloze 48 000 kilometrů čtverečních.

3. Nejvyšší mořský příliv je znám z Kanady ze zálivu Fundy a dosahuje až 19,6 metrů.

4. Nejodlehlejší ostrov je Velikonoční ostrov, který je vzdálen od pobřeží Jižní Ame-

riky více než 3 300 km.

5.  Nejvzdálenější místo od moře je Džungarská brána v Asii. K nejbližšímu pobřeží 

je vzdušnou čarou 2 650 km.

6. Nejvyšší vodopád je Angelův vodopád (979 m) ve Venezuele.

7. Největší vodopádový systém nalezneme na Iguaců na pobřeží Argentiny a Brazí-

lie, který čítá více než 275 kaskád.

8.  Nejmohutnější fj ord je norský Vestfj orden o délce 255 km.

9.  Největším jezerem je Kaspické moře v Rusku o rozloze 371 000 kilometrů čtvereč-

ních.

10. Největším mořem je Filipínské moře (Tichý oceán) s rozlohou 5 726 000 kilomet-

rů čtverečních.
Připravil Václav Guliš, 7.A

Nikoho ani nenapadne, aby si v bufe-

tu prohlížel slámku, kterou dostane 

k limonádě či koktejlu. Z toho právě 

využijete vy: Nad ,,čárou ponoru“ slám-

ky nenápadně udělejte špendlíkem pár 

drobných dírek a pak už se jen kochejte 

překvapeným výrazem vašeho kamará-

da. Ať bude nasávat sebevíc, prostě se 

nenapije. ☺

VODSTVO - 10 světových rekordů

Nikola Tomšejová, 9.A
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Přichází svátek Modrého měsíce – nejšmoulovatější den, 

vlastně noc v roce.

Všichni se nedočkavě těší na jeho oslavu! Nešika se nane-

štěstí dopustí drobné chyby, která přivede v předvečer svátku 

čaroděje Gargamela do šmoulí vesničky!

Šmoulové se dávají na útěk, aby si zachránili život. Kouzlo Modrého měsíce vytvoří 

v zemi průchod, kterým Šmoulové projdou a na druhé straně vyskočí v podivném 

novém světě... Spolu s nimi však i zlý Gargamel a jeho podlý kocour Azrael. Šmou-

lové naštěstí narazí na vlídné manžele Winslowovy a ti jim nabídnou ve šmoulovatě 

rozlehlém městě New York bezpečné útočiště.

Dokáže Taťka Šmoula vyšmoulit Modrý měsíc a dostat šmouly zpátky domů dříve, 

než se jich zmocní Gargamel? 

Režie: Raja Gosnell

Film je velmi dobrý jak kvalitou, tak příběhem… 
Redakce Školáčka vám tento fi lm doporučuje                                                                             Kristýna Kaňová

       ŠMOULOVÉ 3D

DOPORUČUJEMEDOPORUČUJEME

„Proč mi lžeš, Pepíčku?“ ptá se učitelka. „Víš, co se stane z dětí, které lžou?“ - „Poli-

tici nebo poslanci, paní učitelko.“

Pepíček dostane krásné autíčko a maminka mu připomíná: „Co se říká?“ - „Nevím!“ 

- „Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?“ - „Aha!“ Vzpomene si Pepíček a odpo-

ví: „Neříkej, že to je všechno!“ 

„Pepíčku, proč jsi nakreslil tatínkovi zelené vlasy?“

- „Protože nemám plešatou pastelku.“

„Pepíčku, vyjmenuj dvě zájmena.“

- „Kdo? Já?“

- „Výborně Pepíčku, píšu ti jedničku!“

VT IPY A HÁDANKYVT IPY A HÁDANKY

Pepíček píše rodičům dopis z tábora: „Je tu hezky. Hodně jím a odpočívám. Buďte 

klidní a nebojte se o mě. P.S. Co je to epidemie??“ 
 

Maminka: „Tak si to rozmysli, Pepíčku, jestli nesníš ten obalovaný celer, tak zavo-

lám Polednici.“

Pepíček: „Mami, ty si opravdu myslíš, že ho ta Polednice bude jíst?“ :D

Maminka: „Pepíčku, proč si zmlátil sousedovic Toníka?“

Pepíček: „Protože si nevzal příklad.“

Maminka: „Z koho?“

Pepíček: „Z ryby chycené na háček.“

Maminka: „Proč by si měl vzít příklad z ryby?“

Pepíček: „Té by se taky nic nestalo, kdyby neotvírala pusu.“

Frantík: „Pepíčku, proč máš tak opuchlou tvář?“

Pepíček: „Od myšlení, kamaráde, od myšlení.“

Frantík: „Opuchlá tvář od myšlení? To jsem ještě nikdy neslyšel.“

Pepíček: „Jasně že od myšlení. Zapálil jsem si doma cigaretu a myslel jsem, že se 

tatínek nevrátí.“
Václav Guliš, 7.A a Adam Jakúbek, 6.A

☺
Který oheň nepálí?                                                              Nakreslený

Co si neolízneš?                                                                   Záda, loket, ...

Co neměli Adam a Eva?                                                      Pupek

Jaký je černoch, když skočí do vápna?                              Hloupý 

Který čtyřnohý přítel je člověku nejmilejší?                    Postel

Kolik má Česko zatáček?                                                     Dvě -  pravou a levou

Jak se pomocí vody získá světlo?                                        Že si doma umyjete okna

Co je to?

Je to červené a nejde to vidět?                                           Rajče za rožkem

Je to  červené a kazí to zuby?                                              Cihla

Je rybník a letí přes něj černý stín?                                    Nakopnutý krtek

Je to těžké a nic to neváží?                                                 Hádanka

Je to černé, bílé, černé, bílé...                                             Tučňák válí sudy

Ve vodě jsou tři muži, všichni se potopí a

zase se vynoří. Dva mají mokré vlasy, 

ale ten třetí ne -  proč?                                                          Je holohlavý

Veselé hádanky

Magda Tlachová, 5.A a Aneta Urbánková, 5.A
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RECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLURECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLU

Mandlové sušenky

Ingredience:  

16 dkg mletého cukru

16 dkg hladké mouky

8 dkg tuku

1 vejce

mandle na zdobení

Postup:  

Zpracujeme těsto, vyválíme a vykrajujeme růz-

né tvary. Nahoru položíme mandli na ozdobu, 

potřeme rozšlehaným bílkem a upečeme do 

růžova (musí se to hlídat).

Burizonová vánoční pochoutka

Ingredience:

300 g cukru krupice

1 slazené kondenzované mléko

200 g másla

2 – 3 balíčky burizonů

Postup: 

Cukr nasypeme do většího kastrolu a 

necháme ho na ohni zkaramelizovat. 

Do toho hned dáme rozpustit máslo 

a pak nalejeme celé Salko. Mícháme, 

aby se suroviny spojily, a hned nasy-

peme asi dva a půl sáčku bílých burizonů. Ještě za tepla tvarujeme pomocí lžíce 

kuličky nebo jiné tvary. Můžeme je dávat do papírových košíčků.

Je to výborné vánoční mlsání!
Připravila Ivana Mráková, 7.A

Kdo byl svatý Mikuláš?

a) kněz

b) papež 

c) biskup

Narodil se ve městě…

a) Patara

b) Káhira

c) Jeruzalém

Když zdědil po rodičích majetek, tak

a) za něj nechal vystavět katedrálu.

b) pomáhal chudým, nemocným a všem, 

kdo se ocitli v nouzi.

c) si koupil, co se dalo, propil jej apod.

Když se dozvěděl, že jeden ze sousedů je ve 

velké nouzi,

a) nakradl pro ně spoustu zlata a peněz

b) přešel to bez povšimnutí

c) do otevřeného okna vhodil měšec zlata

OVĚŘ S I  SVÉ ZNALOST IOVĚŘ S I  SVÉ ZNALOST I

Mikuláš se také vydal na cestu do

a) České republiky

b) Svaté země 

c) Říma

Když se stal biskupem

a)  stal se trnem v oku

b) zůstal stále stejný

c) staral se nejvíc o své sídlo

Říká se také, že v noci

a) vysedával po hospodách

b) se modlil klidně až do rána

c) obcházel domy chudých rodin a nechá-

val za oknem vždy něco dobrého pro 

děti

Zemřel, když mu bylo asi 

a) 50 let

b) 90 let

c) 110 let

 připravila Petra Bílíková

Sv. Mikuláš – test
ŘEŠENÍ: c), a), b), c), b), b), c), b) 
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Lucie Trešková, 1.A

Adéla Nedvědická, 1.A

Václav Krša, 4.A

Daniel Červenka, 1.A

Pavel Pospíšil, 2.B Eva Panáčková, 1.A

Vzpomínka na „Jablíčkový den“, který se na prvním stupni konal 14. října 2011.
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Anna Jansová, 9.A

Eliška Komosná, 7.B


