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přání a štěstí a pohodu po celý
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Krásné Vánoce 2018 přeje

Váš Všeználek
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Co se děje ve škole
LANDEK PARK A SVĚT TECHNIKY
V pátek 23. 11.
v

7:30

vyjeli

žáci

9. ročníků rozdělení na dvě
skupiny na dvě zajímavá
místa.

První

vyrazila

do

Landek
si

ostravského

Parku,
zkusila

skupina
kde
sfárat

do černouhelného dolu a prohlédla si podzemní komplex za doprovodu
zkušeného průvodce. Také navštívila Muzeum záchranářů v uhelných
dolech. Druhá skupina jela do Velkého světa techniky v Ostravě. Zde
si žáci mohli zábavnou formou rozšířit své znalosti v přírodních vědách.
Obě skupiny se následně vyměnily. Kolem 18. hodiny večer jsme se vrátili
zpět plní dojmů před naši školu, kde jsme se rozloučili a rozešli
se do svých domovů.

Doseděl Michal, IX. A
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Co se děje ve škole
JARMARK A MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA NA II. STUPNI
Dne 6. 12. ve 14:00
se konal vánoční jarmark.
Program

odstartovala

„cimbálovka“

naší

Poté

následovala

scénka
Páně

školy.

z
v

krátká

pohádky
podání

Anděl
školního

divadelního

kroužku.

Chodbami školy voněla horká
čokoláda,

punč

i

čerstvé

perníčky. Ty se také rychle prodaly. Na stolech nebyly jenom perníčky,
ale i další produkty, které žáci s pomocí rodičů vyrobili a s úspěchem
prodali. A když jim zbylo pár korun navíc, mohli udělat dobrý skutek
a darovat určitý peněžní obnos na psí útulek v Hodoníně.
Pro

žáky

nachystaná
obchůzka

byla

mikulášská
s

cimbálovou

muzikou a po škole chodil
čert

Marconius,

anděl

a Mikuláš.

Vondrák Filip, VII. B
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Vánoční povídka
VÁNOČNÍ POVÍDKA
Byl prosinec. Vánoce téměř klepaly na dveře,
domy byly provoněny vanilkovými rohlíčky
a lineckým cukrovím. V nosech šimrala směs
skořice, hřebíčku, badyánu a medu, to když
děti

vykrajovaly

z

perníkového

těsta

stromečky, hvězdičky, srdíčka a dárečky.
Na adventním věnci hořela už čtvrtá svíčka,
maminka míchala bílek s cukrem a plnila
sáčky, aby se mohla pustit do zdobení.
Děti se už nemohly dočkat, copak jim nadělí
Ježíšek pod stromeček. Holčičky v duchu
hádaly,

jestli

najdou

vysněnou

panenku

zabalenou v balicím papíru, a kluci si představovali nadšené pohledy
kamarádů, až jim po Vánocích ukážou svoje nová autíčka na dálkové
ovládání.
Zbývaly přesně čtyři dny do Štědrého dne. O tom měla Eliška přehled,
neboť každý den pečlivě ujídala jednu čokoládku z adventního kalendáře,
který jí přinesl Mikuláš. Eliška pomohla mamince odhrnout vrstvu sněhu
z oken a střechy auta, která tam přibyla přes noc. Paní Veselá ještě
otevřela vrata, aby mohly vyjet ze dvora, a dívenka se mezitím s širokým
úsměvem kochala pohledem do zasněžené zahrady. Sněhu bylo Elišce
kousek pod kolena. Radostně zamávala sněhulákovi, kterého postavila
včera s tátou a starším bratrem. Pak nasedla do auta a to brzy zmizelo
v zatáčce.
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Vánoční povídka
Maminka hledala, kam by zaparkovala před plným supermarketem
a poslala Elišku s desetikorunou pro nákupní vozík. Ta se pořádně
rozhlédla přes cestu a s úsměvem na růžových rtících vyrazila. Opatrně
s vozíkem vyjížděla zpod přístřešku, nadšeně poskakovala a broukala
si jednu z těch vánočních koled, které se učili s paní učitelkou ve škole.
Pak se ale zarazila. Kousek od vchodu do obchodu seděl v zimním šeru
schoulený starý pán, vypadal smutně a zlomeně. Pod špinavou dekou
zahříval zmrzlé štěně. Dívenka zpomalovala, až se úplně zastavila jen
kousek od toho pána. Poprvé uvažovala nad tím, že ne všichni jsou možná
o Vánocích šťastní. Poprvé přemýšlela, s kým tráví Vánoce jejich stará
paní sousedka, co jí zemřel před pár lety dobrosrdečný manžel pan
Vícha. Jejich pohledy se setkaly, modré oči zakalené stářím se teď přímo
dívaly do živých zelených dětských očí. Jeho byly plné hořkého smutku,
ty její plnila nevinnost a sladká dětská naivita.
Paní Veselá zaklepala dcerce zezadu na ramínko. „Tak jdeme?“ zeptala
se a na staříka se ani nepodívala.
„Hm,“ broukla nezúčastněně Eliška a nechala se odvést dovnitř.
„Ještě vajíčka a máme všechno,“ řekla Eliščina máma a schovala
do kapsy nákupní seznam, který už teď nepotřebovala. Pomáhala tlačit
Elišce

těžký

vozík

plný

nejrůznějších

surovin

na

vánoční

večeři

a na vánočku. Po celou dobu nakupování děvčátko přemýšlelo o tom,
co viděla venku. A nejen během nákupu, přemýšlet o tom nepřestala ani
během dne a s touto myšlenkou i usínala. Ráno jely s maminkou znovu
do obchodu, protože jim vajíčka znovu došla. U vchodu se opět sklíčeně
choulil ten pán, štěně bylo vyhublé, několik dní nejedlo. Eliška si usušila
neposednou slzičku a následovala mámu.
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Vánoční povídka
„Je ten pán na Vánoce sám?“ zeptala se, když
mířily s vozíkem k pokladně.
„Asi ano, beruško.“
„A paní Víchová?“
„Tu přece navštěvují synové.“
„Viděla jsi to štěňátko?“ vrátila se opět
k

hromádce

neštěstí

před

vchodem

do supermarketu.
„No jo, je mi to taky líto, ale co my s tím můžeme udělat?“ Eliška
na mámu dostala najednou vztek, který nedokázala vysvětlit. Než se ale
stihla nadechnout a pořádně si dupnout, jako to umí leckterá umíněná
sedmiletá holčička, uslyšela zvenčí houkání sirény záchranného vozidla.
Zvědavě vyběhla z obchodu, nedbala mámina zákazu.
Záchranáři

nakládali

toho

starého

pána

a

pak s

ním

spěchali

do nemocnice. Muž, jenž sanitku zavolal, pak rozehnal klidně dav
poplašených lidí a dvěma starostlivým babičkám vysvětlil, že stařík
zkolaboval a že mu snad v nemocnici pomohou.
Parkoviště se vyklidilo. „Tak pojď, zlatíčko!“ slyšela za sebou mámin hlas
blondýnka. Nehnula se ale ani o píď.
„Broučku, ten pán je v dobrých rukou, určitě mu pomůžou, jsou
to odborníci,“ chlácholila ji, když přišla až k ní, a přidřepla si, aby jí
viděla do očí.
„Musíme najít toho pejska,“ prohlásila rozhodně a vyvlekla se z mámina
sevření. Elišce neunikl její povzdech, ale i tak začala paní Veselá hledat.
„Tady jsi, pojď, maličký,“ zamumlala Eliška a lákala pejska zpod
jehličnatého keře, kde se chovával. Vystrašeně na ni koukal a třepal se.
Eliška nedokázala odhadnout, jestli víc hladem, zimou nebo smutkem.
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Vánoční povídka
Nakonec se ale přece jen odhodlal vykročit k ní, a když ho jemně
podrbala za ušima, zavrtěl ocáskem a olízl jí zmrzlý nosík. Eliška
se zvonivě zasmála. Máma k ní přišla a pejska zvedla do náruče. Byl
špinavý a zamazal jí nový kabát. To jí ale nevadilo.
„Musíme se o něj postarat,“ nechala se slyšet Eliška. „Budou kamarádi
s naším Ťapkou, uvidíš!“ Máma se na ni káravě podívala.
„Prosím!“
„Tak dobře, postaráme se o něj, než se ten pán vrátí, dobře?“ svolila
nakonec, když se podívala do smutných psích očí malého křížence.
A přišel Štědrý večer. Eliška pomáhala nosit na stůl, starší Péťa s tátou
připravoval klávesy ke stromečku, aby mohl zahrát nějaké koledy. Eliška
se rozbroukávala, aby ho mohla doprovodit svým zpěvem. Pod nohama
se jim šťastně honili Ťapka s Čumáčkem (tak Eliška dočasně pojmenovala
jejich čtyřnohého hosta).
Byly to krásné Vánoce. Eliška i Péťa našli pod stromečkem všechno,
o co si napsali Ježíškovi. Čumáček dováděl s Ťapkou tak, že nakonec
vyčerpaně usnul pod větévkami nastrojené borovice. Jejich domeček
voněl tou pravou vánoční náladou, zvonivě se jím rozléhal smích
a do pozadí tomu všemu hrály ty nejkrásnější vánoční písničky, na které
si jen dokážete vzpomenout.
Zpráva, že Čumáček je už navždy člen jejich rodinky, se k nim dostala
až po svátcích. Onen stařeček podlehl nemoci. Konečně šťastně oslavil
Vánoce. V nebi se svojí zesnulou manželkou a dvěma dětmi, které na něj
tam nahoře čekaly už sedm let. Opět byli spolu. Ale teď už je nemohlo
nikdy nic rozdělit.

Broklová Barbora, IX. D
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Vánoční pohádky
JABLEČNÝ KOLÁČ NADĚJE
Oscar Dunleavy, který dělával ty nejlepší jablečné koláče na světě,
je nezvěstný, možná dokonce mrtvý. Zdá se, že to vlastně nikoho
nepřekvapuje. Až na Meg, jeho nejlepší kamarádku a jeho mladšího
brášku Stevieho. Obklopeni zármutkem a zmatkem se Meg a Stevie
rozhodnou zjistit, co se Oskarovi opravdu stalo. Meg, která na začátku
knížky odjíždí na Nový Zéland, zjišťuje, co všechno se v době její
nepřítomnosti v Oskarově životě odehrálo. Do jejího pokoje se totiž
přistěhovala ctižádostivá a zákeřná Paloma, hvězda ročníku, která
nahradila Oskarovi ,,kamarádku“.
No páni! Tahle tenoučká knížka je jeden z mých největších
knižních objevů vůbec! Autorka dokáže jednoduchou formou podat téma
lásky, důvěry, kamarádství, ale také myšlenek na sebevraždu, depresí prostě dospívání. Příběh působí tak uvěřitelně, je čtivý, má rychlý spád
a knížka se tak četla skoro sama. Tato kniha provoněná vůní jablečných
koláčů ve mně po dočtení nechala kousek světla, ale taky mě donutila
zamyslet se nad světem, nad mým životem…
Moc se mi líbil vývoj postavy Oskara a jeho životní příběh. Začal
jako kluk, který vidí život jako hru. Pak poznal, že svět není jen růžový.
Setkal se s šikanou, ale pak se z toho všeho zase dokázal dostat.
A to je to nejobdivuhodnější. Oskar naučí nejen sebe, ale i nás, že ke
štěstí člověka stačí maličkost, třeba jenom kousek jablečného koláče.
Hodnocení:

Vagundová Dominika, IX. D
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Vánoční pohádky
VÁNOČNÍ POHÁDKY
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
Popelka

je

milé

hodné

děvče

bez matky a posléze i bez otce, který
ji nechá napospas své druhé ženě a její dceři.
Obě nemají Popelku rády a mimo jiné
se jí snaží všemožně zabránit v tom, aby
se zúčastnila plesu, na kterém si má tamní
princ konečně vybrat nevěstu. Osud však
Popelce přeje více, než-li obě zlé ženy…

ČERTOVINY
Stalo je jednou, že se v pekle
uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože
se k práci neuměli šikovně postavit,
navzájem si překáželi a klopýtali jeden
přes druhého. Prostě hotový blázinec.
Toho zmatku využili dva mladí čerti,
kteří schválně ještě víc při uklízení
překáželi. A pak se to stalo. Jeden
zakopl, padl na druhého a oba povalili
kotel s hříšnou duší. A toho ta hříšná
duše využila…

Vondrák Filip, VII. B
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Na Vánoce stylově 
MICKEY MOUSE JE ZPĚT
Jedna z nejslavnějších
kreslených

postaviček

na světě Mickey Mouse slaví
90 let! A nedá se jí vyhnout.
Vidíte ji všude – na tričkách,
mikinách,
dokonce

pyžamech,
i

boty

už

jsem

s tímto motivem viděl.
Říkám

si,

zda

dětinské

…

že

nosí

to

a

to

pak
i

není
vidím,

dospěláci.

A trapné mi to nepřijde.
Vtipné možná …
Spousta módních značek se rozhodla na jeho počest vytvořit speciální
kolekce, tak jsem se rozhodl, že vyhledám dle mého úsudku pár
nositelných kousků a ukážu vám je.
Třeba v nich najdete inspiraci na vánoční dárky.
Mikiny a pyžamo jsem našel na stránkách hm.com a ponožky
na housebrand.com.

Kalisz Jan, VI. B
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Na Vánoce stylově 

Pohodlné pyžamko
jako stvořené
k prázdninovým
snídaním 

Stylové
ponožky se
přece nosí i
k oblekům…
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Školní galerie

Smělíková Eliška, VII. C

Miléřová Gabriela, VII. C

Knížová Kateřina, VII. C
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Šimůnek Martin, VII. D

Školní galerie

Miléřová Gabriela, VII. C

Kusáková Barbora, VII. D

Botková Veronika, VII. C

Nevrlová Veronika, VII. C
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Kam vyrazit mezi svátky?
VÁNOCE V ZOO OLOMOUC - VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY:
ZOO Olomouc připravila bohatý program pro děti. Už jste někdy
zažili večerní prohlídku ZOO? Ve dnech 25. 12. 2018 - 30. 12. 2018
a 1. ledna 2019 máte tuto jedinečnou možnost.
BETLÉM V KATEDRÁLE SV. VÍTA, VOJTĚCHA A VÁCLAVA NA
PRAŽSKÉM HRADĚ:
Dnešní betlém v počtu 25 figur z polychromované keramiky
z konce 20. stol., který měl být pouhým provizoriem, nakonec pro svou
líbeznost zdomácněl. Velmi osobitě působí zejména netradiční ztvárnění
klečící Panny Marie objímající děťátko v jeslích, které se dočkalo četných
kopií.
BRUSLENÍ KOLEM SAMSONOVY KAŠNY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH:
Unikátní ledové kluziště kolem Samsonovy kašny, bohatý kulturní
program, více než 90 adventních stánků a pravá vánoční atmosféra.
Návštěvníci, kteří zavítají na českobudějovický advent, čeká i letos
nejkrásnější kluziště v Čechách. (24. 12. 2018 - 6. 1. 2019)
BETLÉM V KOVOZOO:
Unikátní betlém ze dřeva a kovu v životní velikosti! Přijďte
si k nám užít báječnou vánoční atmosféru. KOVOZOO plnou světýlek,
vůni svařáku, koledy, ale hlavně vánoční pohodu. Betlém najdete
v budově vedle Kongresového centra. (1. 12. 2018- 3. 2. 2019)

Duda Marek, VIII. A
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Pro legraci
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro vánoční stromeček.
Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři. Pak se ozve: „Ivano, máš něco?”
„Ne, vůbec nic. A ty?”
„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký bez ozdob?“
Vrátí se pán z vánočního nákupu, hledá peněženku a najde místo ní jen
kartičku: „Veselé Vánoce přejí kapsáři!”
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 otvírací doby.”
Hra na Dědu Mráze: ze skupiny se vylosuje Děda Mráz, ostatní si lehnou
a Mráz jim běhá po zádech.

Foret Kryštof, VII. B
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