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A zase po roce jsou tady Vánoce! 

Zdá se to jako okamžik, okamžik 

od chvíle, kdy jsme stáli v atriu a 

zahajovali nový školní rok. 

Šesťáci už se přestali za těch pár 

měsíců ztrácet v bludišti našich 

školních chodeb. Sedmáci letos 

odjeli na lyžařský výcvik dřív, a 

to už v polovině prosince. 

Bohužel měli po cestě 

nepříjemnost v podobě dopravní 

nehody, naštěstí stál anděl strážný 

na jejich straně a nikomu se nic 

nestalo. Budeme se těšit po 

Novém roce, až nám budou 

povídat zážitky z hor. A naši 

deváťáci? Ti jsou už v zápalu 

příprav na příjímací zkoušky. 

Teď už máme ale hlavu plnou 

prázdnin a přemýšlíme, co asi 

najdeme pod vánočním 

stromečkem. Všem přeji krásné 

svátky a všechno dobré v roce 

2015.  

Váš Všeználek 

 

 

                         Ivana Směšná 
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Kalendárium 

 

 

Johaness Kepler 

německý matematik, astronom a 

astrolog 

 

 Johannes Kepler se narodil 

27. prosince 1571 v městečku 

nedaleko Württenburgu. 

V nedalekém Tübingenu studoval 

astronomii u významného 

astronoma té doby, kterým byl 

heliocentrista Michael Mästlin.  

 

 

 

Ve Štýrsku se stal zemským 

matematikem a profesorem 

evangelického lycea ve Štýrském 

Hradci. Po potlačení 

evangelicismu ve Štýrsku byl 

vypovězen ze země a odešel  

do Prahy, kde byl zprvu 

spolupracovníkem Tychona 

Braha a pak císařským 

matematikem na dvoře  

Rudolfa II. V Praze a v Čechách 

působil v letech 1600–1612. Zde 

také v roce 1609 (ve spisu 

Astronomia Nova) publikoval své 

první 2 zákony, kterými se řídí 

pohyb planet. 

Poté opustil Prahu a přestěhoval 

se do hornorakouského Lince, 

kde působil jako profesor 

stavovského gymnázia v letech 

1613–1627. Poslední tři roky 

svého života strávil ve službách 

Albrechta z Valdštejna v Praze a 

v Zaháni. Zemřel po krátké 

nemoci 15. ledna 1630 

v Regensburgu.  

 

Markéta Sedlářová, 8. A 
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Významné dny
 

Zimní slunovrat (22. 12.) 

Zimní slunovrat obvykle nastává 21. prosince, ale může se měnit. 

Například zimní slunovrat v letošním roce nastane 22. prosince v 00:04 h. 

Stejně tak v roce 2015 v 05:48, 2019 v 05:20 a v roce 2023 v 04:28.  

 

Den lidských práv (10. 12.) 

Slaví se ve výroční den přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným 

shromážděním OSN v roce 1948, poprvé byl slaven v roce 1950. 

 

Slavnostní předání Nobelových cen (10. 12.) - výroční den úmrtí 

zakladatele ceny Alfreda Nobela (21. 10. 1833 - 10. 12. 1896) 

 

 

Svátky: 

 sv. Kateřina (25. 11.) 

 sv. Ondřej (30. 11.) 

 sv. Barbora (4. 12.) 

 sv. Mikuláš (6. 12.) 

 sv. Lucie (13. 12.) 

 Štědrý den (24. 12.) 

 

 
 

 

 

 

     Körberová Natálie, Macháčková Marie, 6. C 
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Školní akce 

 

Mikulášská nadílka a vánoční jarmark  

                                     

Jako tradičně i letos se na naší škole konaly mikulášská nadílka a vánoční 

jarmark. Tentokrát se oboje odehrálo 4. prosince. Mikuláš se svou 

družinou navštívil všechny třídy a obdaroval nás drobnými dárečky. 

K tomu hrála kapela pod vedením pana učitele Pavely. Ve 14 hodin byl 

zahájen vánoční jarmark vystoupením pěveckého sboru, který vedla paní 

učitelka Pelková. Ke krásné vánoční atmosféře nám dopomohly také 

dekorace, které vyráběli všichni žáci v hodinách výtvarné výchovy. Po 

hudebním vystoupení se všichni rozešli do tříd, ve kterých se nacházely 

stoly s různým zbožím. K nejoblíbenějšímu patřilo cukroví a vánoční punč. 

Celý jarmark se nesl ve veselé atmosféře a stejně jako minulý rok se pěkně 

vydařil. 

 

Vendula Manová, 8. A 
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Školní akce
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Literární střípky
 

Kapr 

 

Byl asi týden před Štědrým dnem. Táta přišel unavený z práce a nesl 

živého kapra. Napustil vanu a hodil ho do ní. Moji sourozenci i já jsme 

nadšeně obklíčili vanu a hráli si s kaprem, zatímco máma zavolala tátu do 

kuchyně a ptala se ho, co to má znamenat.  Otec se marně snažil obhájit a 

máma odešla vytočená do obývacího pokoje. Já se sourozenci jsme 

mezitím kapra pojmenovali: Jerry. Hráli jsme si s ním až do té doby, než 

nám máma poručila jít na večeři.  

Dny se krátily a nastal kaprův čas. Rozloučili jsme se s ním a věděli jsme, 

co bude následovat. Ovšem v tu chvíli nastal problém. Táta vešel do 

kuchyně, kde jsme na něj čekali, a odvedl mámu bokem. Nevím, o čem 

mluvili. Bylo slyšet jen známé „Já ti to říkala“.  Nakonec vzal táta mobil a 

zavolal dědovi. Jenže ten se vymluvil, že musí na poslední chvíli koupit 

dárek.  Šel tedy s prosbou k sousedovi. Ten ho odmítl z důvodu, že nemůže 

krev ani vidět. Po dalších pár neúspěšných telefonátech šel táta pro auto a 

odjel.  

Po delší době dojel s parádním lososem. Máma ho tedy dala péct a pak 

jsme se šli všichni projít.  

Další den ráno jsme vzali Jerryho do vědra a odnesli k rybníku. Od té doby 

se u nás doma jí výhradně ryby mražené. 

 

Vendula Manová, 8. A 
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Literární střípky 

 

Vánoční básnička 

 

Krásné zimní svátky 

už jsou zase zpátky. 

Tak zase po roce 

přijdou k nám Vánoce. 

Před nimi však Mikuláš 

přijde s čertem na guláš. 

Dostaneme sladkosti, 

kterých nikdy není dosti. 

A po chvíli čekání,  

nedočkavostí sžíraní, 

nazdobíme stromečky, 

vyvěsíme zvonečky. 

dostaneme dárečky, 

mobily či knížečky. 

Přijde k nám štědrý čas,  

Vánoce jsou tady zas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendula Manová, 8. A 
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Literární střípky
 

Co znamená láska?  

 

Říkají mi, ať jsem silná, ať na něj zapomenu a jdu dál, přitom nikdo z nich 

nemá ani ponětí, co se stalo. Nikdo z nich netuší, že jsme spolu byli 

šťastní, že jsme spolu trávili každou volnou chvíli, jeden bez druhého jsme 

nebyli nic… Teď si říkám, jestli to vše nebylo jenom z mojí strany, jestli 

každé jeho slovo, každý čin, každá chvíle se mnou nebyla jen lež. Kdo ví, 

zda jsem pro něj byla opravdu tak úžasná a nenahraditelná a zda mě 

miloval tak moc, jak tvrdil, když odešel? Odešel ze dne na den. Bez 

vysvětlení, beze slova. Zmizel, aniž by se bál, že to raní mé city a že mě to 

bude neskutečně bolet. Zmizel a já netuším kam. A to je ještě horší, když 

nevím, kde vlastně je, a když mi nemůže říct, proč to udělal, proč ukončil 

vztah, na kterém mi tak neskutečně záleželo a ve kterém jsem byla tak moc 

šťastná… Nechtěl se mnou dál být kvůli tomu, že se bál budoucnosti, 

kterou jsme si tolikrát plánovali, anebo ke mně opravdu necítil to, co 

tvrdil? Byla jsem pro něj jenom laciná hračka, se kterou si pohrával a pak 

ji odkopl? Trofej, kterou se chlubil, ale která ho časem omrzela? Nebo 

jsem pro něj znamenala tak moc, že se bál, že by mi časem ublížil, a tak to 

raději ukončil hned, aby to potom nebylo ještě horší? Nedokážu myslet na 

nic jiného než na odpovědi tohoto neskutečného množství otázek… Je 

strašné, jak se štěstí ve vteřině dokáže změnit na bolest, jak lidé, kterým 

jsme nejvíc věřili, nás dokážou ze dne na den opustit a zanechat po sobě 

jenom zmatek, prázdno a bolest… A jediné, co pak můžeme dělat, je, že se 

musíme snažit to překonat a věřit, že všechno bude zase dobré, i když už 

při nás nebude stát osoba, kterou jsme tak moc milovali…  
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Literární střípky
 

Prý se všechno děje z nějakého důvodu a já doufám, že je to pravda. Že 

toto se mělo stát a já teď budu šťastnější, než bych byla s ním. I když se 

tomu těžce věří, tak vím, že to zvládnu a že to časem přebolí. A víte proč? 

Protože já si svou budoucnost tvořím sama a je jen na mně, kdo do ní bude 

patřit a jestli v ní budu šťastná, nebo ne. A i když si to většina lidí možná 

nemyslí, tak také proto, že jsem silná. A budu bojovat za to, abych zase 

byla šťastná! 

 

PS.: Ne nadarmo se říká, že náš osud není ve hvězdách, je v nás… 

 
Michaela Grebeňová, 8. D 
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Křížovka 

 

 

 

 

1) Vánoce jsou… klidu a míru. 

2) Pod stromečkem najdeme… 

3) V zimě padá… 

4) Místo, kde žiji, je můj… 

5) Sněhuláky stavíme ze… 

6) Dárky nosí… 

 

 

Jan Kočenda, 7. C 

1       

2      

3     

4      

5      

6        
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Najdi 7 rozdílů
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denisa Kneslová, 8. D 
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Kvíz

25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. V době sčítání lidu v římské 

říši se odebral Josef z Nazareta do judského Betléma, aby se tam 

zaregistroval s Marií, která v té době čekala dítě. "Když tam byli, naplnily 

se jí dny, kdy měla porodit. I porodila syna a položila jej do jeslí, protože  

v zájezdním útulku nebylo pro ně místo…" (Luk 2,1-7) Tak se narodil 

dlouho očekávaný a předpovídaný Syn boží, jehož jedním ze jmen je 

Emmanuel = Bůh s námi. Vánoce znamenají, že Bůh k nám přišel v Ježíši 

Kristu, aby se s námi solidarizoval, aby s námi zůstával ve všech našich 

situacích a aby každému z nás nabídl cestu k Bohu. 

1) Čí narození se slaví 25. prosince? 

a) Marie  

b) Santy Klause  

c) Ježíše Krista  

2) Do jakého Betléma šel Josef z Nazareta? 

a) judského 

b)  křišťálového 

c) jezuitského 

3) Jaké je jedno ze jmen Syna božího? 

a) Josef 

b) Emmanuel 

c) Kristián 

Jan Kočenda, 7. C 
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Vánoční vtipy
 

 

„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?” 

„Pokud můžu soudit podle původu dárků, tak asi z Číny.” 

 

Vrátí se pán z vánočního nákupu, hledá peněženku a najde místo ní jen 

kartičku „Veselé Vánoce přejí kapsáři!”. 

„Slyšel jsem, že v Třeboni byla surově potlačena demonstrace proti 

vánočním svátkům.”„A kdo tam, prosím tě, demonstroval?” 

„Kapři.” 

 

Před Vánocemi upozorňuje doktora manželka: „A né, že zase jako minulej 

rok projdeš den předem všechny dárky pod rentgenem!” 

 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného 

muže: „Za co jste tady?” 

„Za předčasné vánoční nákupy.” 

„To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?” 

„Dvě hodiny před začátkem otevírací doby.” 

 

Pepíček u stromečku:„Ty všechny dárky mi přinesl Ježíšek?” 

„Pochopitelně, kdo jiný?” 

„To znamená, že vy jste se na mě zase vykašlali?” 

 

Denisa Kneslová, 8. D 
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Výtvarné okénko
 

Kristýna Havlíková, 6. B 

 
Martin Pavlík, 6. B  
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Pro legraci
 

„Pepíčku, proč dáváš té slepici žrát čokoládu?" ptá se maminka. Pepíček 

odpoví: „Aby snášela kinder vajíčka!" 

 

Přijde babička k doktorovi. Doktor se jí ptá: „Proč máte na břiše brýle?" 

„Vždyť jste mi řekl, že mám slepé střevo." 

 

HÁDAJÍ SE: 

Wikipedia: „Já VÍM všechno!" 

Google: „já NAJDU všechno!" 

Facebook: „Já ZNÁM VŠECHNY!" 

Internet: „Beze mě jste všichni namydlení!" 

Elektřina: „A tak se uklidníme, jo?!" 

 

Blondýna bere sirky. Vezme jednu, škrtne a… nic. Vezme druhou a… nic, 

vezme třetí a ta hoří. Sfoukne ji. „Ta je dobrá, tu si schovám." 

 

 

Denisa Kneslová, 8. D 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce 

 
Věra Ondrušková, Ivana Směšná, Michaela Grebeňová, Denisa Kneslová, 

Jan Kočenda, Vendula Manová, Markéta Sedlářová, Körberová Natálie, 

Macháčková Marie 

____________________________________________________________ 

Všeználek / 4. číslo / roč. 2014-2015/ vyšlo 19. prosince 2014 

Na další číslo se můžete těšit na konci ledna 2015.    


