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     Úvodník 

 

      Blíţí se nám konec roku    

a my, jako kaţdý měsíc, 

přicházíme s novým číslem 

našeho školního časopisu. 

V letošním roce však posledním.  

      Proto jsme se rozhodli 

pojmout poslední číslo trochu 

slavnostněji. Kromě jiţ tradičních 

přehledů školních akcí se můţete 

těšit na různé rady a tipy, jak 

proţít v klidu a pohodě vánoční 

svátky a novoroční oslavy.  

      Doufáme, ţe nám naši 

čtenáři i v příštím roce zachovají 

svou přízeň. 

      Za celou redakci časopisu  

Všeználek přejeme všem krásné       

proţití vánočních svátků              

a šťastný a úspěšný rok 2016! 

 

 

 

Kovářová Denisa 
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Co se děje ve škole 

 
Mikulášský jarmark 

 

Mikulášský jarmark, co to je? Je to malé odreagování od 

čtvrtletních písemných prací a velkých slohových prací. Zúčastnily se ho 

všechny třídy naší školy. Za vše můţeme poděkovat paní učitelce 

Kusákové, která organizovala celý jarmark. Všichni se mohli těšit na 

vystoupení sboru a folklórního krouţku. Ti, co se přišli podívat, určitě 

viděli Mikuláše a jeho pomocníky anděla a čerta. Doufám, ţe jste se nebáli. 

Já za sebe musím přiznat, ţe trochu ano . 

 

Doseděl Michal, VI. A 
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Co se děje ve škole 
 

Zážitkový den 

      V úterý 8. prosince se všichni ţáci devátých ročníků přesunuli 

místo odpoledního vyučování do SŠPHZ do Uherského Hradiště. Zde byl 

pro ně připraven bohatý program. 

      Ţáci měli moţnost vyzkoušet si, co všechno obnáší zaměstnání 

zdravotních sestřiček, viděli práci budoucích barmanů, servírek nebo 

cukrářů. Některé činnosti si mohli také sami vyzkoušet. 

Návštěva byla pro všechny ţáky jistě velkým přínosem                     

a zpestřením školního dne. 

 

Kovářová Denisa 
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Školní galerie

 
Tvorba žáků inspirovaná Vánoci a zimou 

 

Listopad a prosinec se ve výtvarné výchově nesly v duchu zimního 

a vánočního tvoření. Ţáci nejenom kreslili a malovali, ale také vytvářeli 

netradiční vánoční dekorace a ozdoby. Sami si tak mohli vyzkoušet, ţe 

například i zmíněné vánoční ozdoby nemusí být vţdy jen klasické baňky, 

ale mohou si je vyrobit z materiálů, které se často nachází v kaţdé 

domácnosti.  

Pojďme si alespoň část jejich tvoření ukázat!  

 

Rozhodně doma nevyhazujte vadné ţárovky! Ţáci 6. ročníku svou 

šikovností ukázali, jak krásné vánoční ozdoby z nich mohou být. 

 

 
 

zleva: Husková Barbora VI. D, Ventrčová Kristýna VI. D,                  

Píšťková Petra VI. C 
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Školní galerie

Stačí pouţít skořápky od ořechů, staré knoflíky, různé druhy 

korálků, papír a pastelky a další typ ozdob je na světě. Nemusí se jednat 

samozřejmě jen o kapříky. Zmíněné materiály lze vyuţít na nejrůznější 

motivy. 

 

 
 

 

 

Ledová královna patří k jedněm z nejznámějších pohádkových 

bytostí. Ţáci 7. ročníku měli moţnost ztvárnit vlastní představu o její 

podobě. 

 
 

Kromsián Radek, VII. A 

zleva: Pavlínek Michal VI. D, Dudová Veronika VI. D, 

        Burdová Adéla VI. C, Kučíková Johana VI. C  
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Školní galerie

 

            
 

 
 

 
 

Bajaja Ondřej, VII. C Lesová Barbora, VII. C 

Svobodová Alžběta, VII. B 
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Školní galerie

 
Ořechové skořápky stačí jen natřít různými barvami, nalepit          

na papír a vánoční strom na zeď můţe v době svátků ozdobit nejednu 

domácnost . 

 

                                      
 

 
Zbytky staré vlny se dají rovněţ vyuţít. Ačkoliv se jedná o výrobu 

dekorace, jeţ vyţaduje nejenom větší mnoţství času, ale především 

trpělivost, konečná podoba ale určitě stojí za námahu. 

 

ptáček: Skládalová Sára VI. B, ovečka: Březinová Anna VI. C, 

vločky: Vlková Emílie VI. B

Skládalová Sára, VI. B Sládečková Natálie, VI. B 
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Školní galerie

 
Chcete vlastnoručně vytvořit vánoční či novoroční přání? Pak 

můţete vyzkoušet grafickou techniku tisku z koláţe, kterou lze jednoduše 

pouţít bez potřeby grafického lisu.  

 
 

 

 
Za pouţití techniky efektu starého papíru docílíme zajímavých 

výsledků. Postačí nám pouze káva, sůl, necháme usušit a máme hotovo!  

 

                  
 

 

 

Kusáková Veronika 

Kneslová Denisa, IX. D 

Zedníková Lucie, VII. C Zábranský Vojtěch, VII. C 
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Literární střípky – povídka na pokračování 

 
Poslední kapka života (3. část Osse a Elvinnka na útěku) 

 

„Laisi, vstávej!“ zatahala Elvinnka Laise za ruku.  

„Elvinn, vţdyť je ještě šero. Nech mě ještě spát,“ odbyl malou sestru.  

„Ale Laisi! Tetička vás všechny volá hned teď dolů. Hned!!!“ naléhala 

Elvinnka.  

„Errr. Fajn! Vţdyť uţ jdu!“ zahromoval Lais a slezl z postele. „Tamari, 

Osse, Mijuki, Lissy, Lammen, vstávejte!“ vzbudil i ostatní sourozence.  

Všechny děti se přemístily do kuchyně za docela dlouhou dobu, ale sotva 

se usadily kolem kruhového stolu, teta spustila: „Děti, přiletěl poštovní 

holub a nese zlé zprávy.“ Nedalo se přehlédnout, ţe teta plakala.  

„Jaké?! Co je zase?! To nestačí, ţe šli naši do války?!“ vyhrkl nasupeně 

Lais.  

„Laisi, musíš se uklidnit. Tato zpráva nebude lehká vůbec pro nikoho 

z vás. Váš otec, můj bratr, při včerejším střetu se zlými elfy….“ teta 

propukla v zoufalý pláč. 

„Proboha, teto, co se stalo tátovi?!“ vychrlil ze sebe Lais.  

„Padl. Zlí elfové je přepadli ze zálohy a…,“ zajíkala se teta.  

„Ne! To nemůţe být pravda!“ vykřikl Lais. Malá Elvinnka si schovala 

obličejík do Laisova svetru. Mijuki se schoulila do klubíčka a dvojčata 

Lissy a Lammen se chytla za ruce a propukla stejně jako všichni ostatní 

v neutišitelný nářek. Malý Osse se přitulil k Mijuki a zašeptal: „Proč 

zrovna náš táta?“ To uţ Mijuki nevydrţela a utekla do jejich pokoje.  

„Mrzí mě to, děti,“ řekla soucitně teta Vyrini. 

Děti dlouho truchlily a pozdě večer někdo zabušil na dveře tetina domu. 

Byla to Eles, sedmnáctiletá dívka z vesnice, kterou děti dobře znaly.  

„Laisi,“ vyhrkla dívka. „Můţu jít, prosím, dál?“  

„Jistě, pojď,“ pobídl ji dovnitř Lais.  

Kdyţ znovu všichni zasedli v kuchyni u stolu, Eles spustila: „Moc mě mrzí 

to, co se stalo vašemu tatínkovi,“ začala. „A mám pro vás další zprávu. 

Dole ve vesnici se objevil posel z výpravy, která šla do války. Přinesl nám 

seznam těch, kteří padli. Je to strašné. A oznámil nám, ţe Modrbel nebyl 

jediný, kdo byl okraden o Kapku ţivota. Všichni, co byli obdarováni tím 

starodávným poutníkem, o Kapku přišli. Uţ je jen poslední Kapka
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Literární střípky – povídka na pokračování

 
a tu poutník před svou smrtí nechal zakopat do dolu krále Vemberdala, aby 

se nedostala do rukou nikomu špatnému. A ten, kdo Kapku najde a dopíše 

tak legendu, kterou jste uţ jistě všichni slyšeli, ukončí spory nejen mezi 

zlými elfy a námi, ale také se vším ostatním a ve světě zavládne navţdy 

klid a mír. Děti, přišla jsem, protoţe jsem měla pocit, ţe byste se to měly 

dozvědět,“ dokončila vyprávění Eles. 

„Jsi hodná, moc hodná. Myslím, ţe se nám to bude hodit,“ řekl Lais.  

„A kde je Osse a Elvinn?“ zeptala se Temari.  

Všichni je po celém domě hledali, ale nenašli. Aţ pak si všimli, ţe 

Elvinnčin a Osseho kabátky byly pryč.  

 

Pokračování příště… 

 

                                                                               Brokolová Barbora, VI. D 
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Zajímavosti

Druhá adventní neděle 

 V tomto období mívá svátek sv. Lucie, která se rozhodla všechen 

svůj majetek rozdat chudým. Dle pověsti si sv. Lucie vydloubla oči            

a poslala je svému nápadníkovi. Oči jí do dalšího dne však narostly znovu. 

Proto je také pokládána za patronku slepých. Nakonec zemřela 

mučednickou smrtí.  

 

Pranostika: Sv. Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 

Třetí a čtvrtá adventní neděle  

Tradičním symbolem adventu je adventní věnec, který má 

nejčastěji čtyři svíčky, z nichţ tři jsou fialové a jedna růţová. A právě 

růţová adventní svíce, tzv. pastýřská, se zapaluje na třetí adventní neděli. 

Vyjadřuje radost z toho, ţe postní období je téměř u konce a adventní 

období získává slavnostnější ráz. 

Třetí nedělí adventní vstupujeme do druhého předvánočního období. 

Třetí adventní neděle se nazývá Gaudete. Gaudete latinsky 

znamená „radujte se“. V západní liturgické tradici je 3. neděle adventní 

neděle radostná. Od ostatních dnů adventu, které zdobí fialová barva, 

neděli Gaudete zdobí barva růţová, a to barva radosti. Radost máme proto, 

ţe se oslava Narození Páně (Vánoce) jiţ přiblíţila.  

Na čtvrtou adventní neděli pak zapalujeme poslední fialovou 

svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj.  

Konec adventu nastává západem slunce na Štědrý večer, kdyţ 

vychází první hvězda. Vánoční svátky začínají Slavností narození Páně − 

Boţím hodem vánočním, to je 25. prosince. 

V současnosti se třetí adventní neděle označuje jako neděle stříbrná 

a čtvrtá adventní neděle jako neděle zlatá.  

 

Vránová Anna, VI. C a Doseděl Michal, VI. A 
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Zajímavosti
 

Vánoční večeře světa 

 

Francie: Mezi typické pokrmy ve slavnostních dnech patří ústřice, 

klobásky, víno, pečená šunka či známý Kristův koláč, který se dokonce       

i tvaruje a zdobí do podoby malého Jeţíše Krista. Jednou z oblíbených 

sladkostí, a ţe jich ve Francii během Vánoc jedí skutečně mnoho,  je           

i čokoládová pěna, dobrota známá i v jiných zemích. 

 Anglie: Hlavním vánočním chodem je v této zemi oběd, ke 

kterému se podává krocan s kaštanovou nádivkou a pestrý výběr sladkého. 

Angličané si tak vychutnají například švestkový puding přelitý brandy či 

koláč s kandovaným ovocem.  

Španělsko: Jako první se servírují tapas s různými druhy sýrů, 

uzenin a zeleniny. Podávají se i další lahůdky – husí játra, speciální šunka 

jamón serrano či uzený losos. Oblíbená je i polévka, připravená z darů 

moře. Hlavním chodem jsou nejčastěji královské krevety a pečené ryby, 

v některých oblastech pečené jehněčí nebo krocan, případně kuře, nadívané 

sladkou omáčkou s rozinkami, švestkami a meruňkami.  

Itálie: Tradiční italská vánoční večeře se nazývá Svátek sedmi ryb   

a dnes se s ní setkáme spíše jen ve venkovských oblastech. Současná 

vánoční večeře se stejně jako v Německu koná na Boţí hod a je sloţená 

z klasických italských předkrmů, těstovin, pečeného masa a šumivého 

vína. Zajímavá je polévka, podává se totiţ čistý rybí vývar, do kterého si 

v kaţdém italském regionu přidávají své speciality. Například v Marche 

přidají těstoviny ze strouhanky nebo na Sicílii nočky z ovčího sýra. 

 

 

 

 

 

 

 

Kočenda Jan, VIII. C 
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Zajímavosti
 

Oslavy Silvestra a Nového roku 

 

Nový rok se dá slavit mnoha způsoby. Kaţdý z nás ho nejspíš vidí 

jinak. Zde je pár základních moţností, jakým způsobem je moţno Silvestr 

oslavit: 

 

Bednář 

Pro tyto lidi je Silvestr ve znamení televize, obloţených chlebíčků              

a jednohubek. V jedné ruce drţí ovladač, v druhé televizní program, 

v němţ si pomocí zvýrazňovačů vytvořili plán, který je srovnatelný snad 

jen s výstupem na horu s pomocí vidličky. Natěšeně čekají, ţe letos 

v televizi bude i něco jiného neţ jen záznamy ze starých programů. 

 

Hospodář 
Na svátky odmítají být sami. V restauraci či hospodě tráví spoustu 

času. Odlišnost od ostatních dnů v roce je v tom, ţe tentokrát si zaplatili 

silvestrovské menu. Pak po sobě házejí konfety a tváří se, ţe je to 

normální. Vzhledem k jejich povaze mohou buď zůstat, nebo jít do ulic. 

Pak se z nich stanou tzv. měšťané. 

 

Měšťan 

Měšťani se (z logiky věci) vyskytují především v centrech měst. 

K ţivotu potřebují tlačenici a davy neznámých lidí. S nimi můţe 

v posledních vteřinách roku skandovat: „Pět, čtyři, tři,..!“ 

Protoţe na náměstích je zima, musí se pravidelně zahřívat alkoholem, coţ 

má za následek časté experimentování se zábavnou pyrotechnikou. 

Zejména pak zkoušet, jaké by to bylo, mířit místo na nebe do davů lidí. 

 

Klasik 

Nový rok je další vítaný důvod k oslavě. Slaví ho s lidmi, s kterými 

se pravidelně setkávají na různých party v průběhu roku. Maximálně se 

změní kulisa (např. u kamaráda, na chatě,…). 
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Zajímavosti 

 
Mladorodič 

Kdysi býval jedním z předchozích typů, nyní se ovšem rozmnoţil. 

Naštěstí jeho vrstevníci udělali v přibliţné době totéţ. Od sociálního vakua 

ho po pár letech zachrání další rodiny s malými dětmi, u nichţ doma se pak 

scházejí. Jakmile se na několikátý pokus podaří konečně všechny děti 

uspat, začínají mladorodičové slavit po hlavě. 

 

A nyní nejdivnější způsoby oslav: 

 

V Chile se shromaţďují na hřbitově, aby oslavy proţili s mrtvými 

příbuznými.  

 

V Rumunsku se snaţí poslouchat zvířata. Pokud se jim to nepodaří           

a zvířata mlčí, znamená to štěstí. 

 

V Irsku klepou chlebem na stěny a dveře, aby zahnali a vyplašili zlé 

duchy. 

 

V Jihoafrické republice vyhazují nábytek z okna. 

 

Na Sibiři se potápí do zmrzlého jezera se stromečkem. 

 

V Severní Karolíně v USA pouštějí vačici do hlučného davu. 

 

V Peru mezi sebou sousedi svedou bitku, aby si vyřešili staré spory. 

 

Manová Vendula, IX. A 
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Pro legraci

 
„Byl jsi dneska hodný? Neukradl jsi nic? Nenadával jsi?” vyptává se 

Jeţíšek malého chlapečka. „No tak se to uţ konečně nauč, já ti dárky věčně 

nosit nebudu!” 

 

Rodiče mají dvě děti − jednoho pesimistu a druhého velkého optimistu.  

Na Vánoce chtějí rodiče děti vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod         

s hračkami a optimistovi dovezou do pokoje kopu koňského hnoje. 

Zazvoní na zvonec a děti běţí do pokoje podívat se na dárky. Z pokoje 

pesimisty se ozývá pláč. „Tolik dárků, všichni mi budou závidět, hračky se 

budou kazit a tolik baterek do nich!” Z pokoje optimisty se ozývá smích. 

Kdyţ přijdou do pokoje, optimista se přehrabuje v hnoji a říká: „Tolik 

hnoje, to tu musí být někde koník!” 

 

„Tak co, Pepíčku, jaký je váš nový učitel? ” 

„Hodný a zbožný, tati. ” 

„Zboţný??? ” 

„Ano. Při každé mé odpovědi jenom říkal: Pane bože, pane bože…” 

                 

  

Redakce
Broklová Barbora, Doseděl Michal, Chybíková Gabriela, Kočenda Jan, 

Manová Vendula, Vránová Anna, Kovářová Denisa, Kusáková Veronika 

___________________________________________________ 

Všeználek / 4. číslo / roč. 2015 – 2016 / vyšlo 21. prosince 2015 

Na další číslo se můţete těšit na konci ledna 2016. 

Chybíková Gabriela, VI. A 
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