
Časopis pro Vás připravili žáci PVP Mediální výchova 

Email redakce: 

redakce.zs-komenskeho@seznam.cz 

Nástěnka redakce: 

1. patro budovy ZŠ Komenského 589 Nymburk 

Kontaktní osoba: 

Alena Pavlíčková, kabinet č. 212 

Redakce: 

Redakce: 

Andrlová Ester, Backová Barbara, Černá Valerie, Dušková Tereza, 

Fančíková Stela, Filipová Vanessa, Fraitová Renáta, Grossová Karolína, 

Kořenová Natálie, Košvanec Patrik, Kuncová Ema, Kupcová Kristýna, 

Matějovská Nikola, Michková Karolína, Nováková Barbora, Petrová 

Natálie, Sekerešová Sára, Urbanová Emma 

 

 

 

 

 

 
 

Výtěžek z prodeje časopisu bude věnován na nákup 

knih a časopisů do čtenářského koutku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2021 

mailto:redakce.zs-komenskeho@seznam.cz


Úvodník  

S novým prosincovým měsícem 
přichází i nové číslo našeho časopisu. 
Tentokrát bude samozřejmě s vánoční 
tematikou. Období, na které jsme se 
všichni těšili, už je tu a my vám ho rádi 
zpříjemníme našimi články. Můžete se 
těšit na rozhovory o Vánocích, vánoční 
příběhy, ankety, tradiční rubriky, fotky 

učitelů, když byli malí, i jejich mazlíčků a spoustu dalšího.  
Protože je tohle poslední časopis před Vánoci, tak Vám za celou redakci 

přeji krásné, veselé svátky a šťastný nový rok.  
Těšíme se na Vás v příštím roce :))) 

Natálie, 9.A 
 

Vánoce 
 

Původ slova Vánoce je podle historických pramenů v staroněmeckém výrazu 

„den wihem Nachten“, který ve volném překladu znamená posvátné noci nebo 

svaté noci. Pojmenování Vánoc tedy vzniklo v dávné době 

před křesťanstvím a označovaly se tak dny a noci, spojené 

se slunovratem. Postupně se původní výraz změnil na 

Weihnachten a v českém jazyce na Vánoce. 

Historicky je za vznik Vánoc možné považovat období na 

přelomu 3. a 4. století, protože první zmínky jsou v řeckém 

kalendáři Furia Dionysia Philocata z roku 354. Kalendář ale 

vznikal mnohem dříve, a tak je možné usuzovat, že první 

Vánoce se v Římě slavily kolem roku 330. 

25. prosinec - tento den byl i v starém Římě významný, protože slunce nabíralo 

novou sílu, a tak to byl ten nejlepší den pro uctívání Krista, který pro křesťany 

byl, je a zůstane „Světlem světa“. 

 

Barva Vánoc 2021 

Barvou Vánoc 2021 je totiž bílá (případně pak šedá, stříbrná či béžová), která 

symbolizuje čistotu a rozjasňuje prostor. Pokud tedy budou letošní Vánoce opět 

blátivé, vy rozhodně nemusíte smutnit. Zářivě bílou barvu si totiž během 

letošních Vánoc užijeme dostatek. 

Novodobé vánoční tradice: Betlémské světlo 

Mezi vánočními zvyky zakořenily i některé novodobé: jedním 

z nich je od roku 1986 šíření Betlémského světla. To se 

každoročně před Vánoci zapaluje v betlémské jeskyni – podle 

tradice se právě zde narodil Ježíš Kristus. Plamínek pak skauti 

rozvážejí do mnoha evropských i několika amerických zemí, 

kde se pak šíří např. v rámci bohoslužeb a charitativních akcí 

mezi občany. Do Česka (tehdejší ČSSR) se Betlémské světlo 

poprvé dostalo 23. 12. 1989. Nejdříve míří letecky do Vídně, 

odkud se dále přepravuje většinou po železnici. 

Pověry o tom, co nosí na Štědrý den smůlu 

Nevěšte prádlo – vyčarujete si neštěstí v podobě oběšence mezi blízkými. Nemá 

se ostatně ani prát, protože to přináší smůlu. 

U štědrovečerní tabule by neměl sedět 

lichý počet stolovníků, lichého by si 

odvedla smrt. Ochrání vás příbor a talíř 

navíc – pro doplnění do sudého počtu. 

Nevstávejte od stolu při štědrovečerní 

večeři, dokud všichni nedojí. Kdo od 

stolu vstane, podle pověry do roka 

zemře. 

Na Štědrý den si od nikoho nic nepůjčujte, přitahuje to chudobu. 
Barčinka a Kiki, 8. C 



Štědrý den 
 
Jaké jsou tradice v České republice? A kdo roznáší dárky v jiných státech? 
 
➢ Česká republika 

 
Tradice 
Ke štědrovečerní večeři se podává rybí polévka, kapr a bramborový salát. 
Po večeři se pak většinou zpívají koledy a rozbalují dárky. Mezi další tradice patří 
třeba pouštění lodiček ze skořápek ořechů, rozkrajování jablka nebo schovávání 
šupiny pod talíř.  
 

Nejstarší tradice… 
… pochází už z roku 1400. Tehdy je popsal Jan z Holešova. Bylo to například: 
vzájemné obdarování zabalenými dary, pojídání a krájení ovoce nebo chození 
na koledu a karneval masek. 
 

Vánoční stromek… 
… se začal v Česku zdobit až v 19. století. Zdobil se cukrovím, perníkem, jablky 
nebo výrobky ze dřeva, dnes už ho ale zdobíme především skleněnými 
ozdobami. 
 

Ke Štědrému dni patří také vánoční pohádky, filmy a komedie 
V Česku se nejen na Štědrý den, ale po celé vánoční svátky vysílají v televizi 
každý rok skoro stejné pohádky. Jak z Česka, tak i ze zahraničí.  
Mezi ty klasické české patří třeba Tři oříšky pro Popelku, Zlatovláska, S čerty 
nejsou žerty nebo Šíleně smutná princezna. 
A mezi ty zahraniční patří Mrazík, Sám doma nebo Grinch.  
 
Kdo a kdy roznáší dárky? 
 
➢ Česká republika 

Kdo: Ježíšek 
Kdy: 24. prosince 
 

➢ Amerika 
Kdo: Santa Claus 
Kdy: V noci mezi 24. a 25. prosincem, děti si je rozbalují ráno 25. prosince. 
 

➢ Rusko 
Kdo: Děda Mráz 
Kdy: 7. ledna 
 

➢ Německo 
Kdo: Weinachtsman (sever), Christkind (jih) 
Kdy: 24. prosince 

 
➢ Dánsko 

Kdo: Julemand a Nisserr (skřítci) 
Kdy: 24. prosince 
 

➢ Itálie 
Kdo: Babbo Natale nebo čarodějnice Befana    
Kdy: Babbo Natale – 25. prosince, čarodějnice Befana – 7. ledna  

  
➢ A co takhle Anglie? Že by Santa Claus? 

V Anglii nosí dárky Father Christmas. Dává je dětem do punčoch a děti se 
na dárky podívají až 25. prosince. 

Naty a Terka, 8. A 
 

Recept: čokoládová kolečka 
 

Doba přípravy: 20 minut + 1 den odležení + 8–10 minut pečení 
 

300 g hladké mouky, 200 g másla, 100 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 2 
žloutky, 2 lžičky instantní kávy, 50 g strouhané hořké čokolády, čokoládový krém 
 

1. Z prosáté mouky, pokrájeného másla, cukrů, žloutků, kávy a čokolády vypracujeme 
těsto, které vytvarujeme do válečku, zabalíme do potravinové fólie a dáme do chladu 
na den odležet. 
2. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem 
3. Těsto rozválíme na placku a vykrájíme stejný počet plných koleček a koleček s 
vykrojeným středem. 
4. Ve vyhřáté troubě pečeme zvlášť plná a vykrojená kolečka asi 8–10 minut. 
5. Upečená kolečka uložíme do chladu rozležet a pak je mažeme čokoládovým krémem 
(viz tip) a poprášíme moučkovým cukrem. 
 

Tip: Čokoládový krém: 100 g hořké čokolády rozpustíme, 80 g másla rozšleháme, 
přišleháme 100 g čokoládové pomazánky s lískovými oříšky. Do másla s pomazánkou 
pomalu postupně přišleháme rozpuštěnou čokoládu a vše promícháme. 

 Barčinka a Kiki, 8. C 



Vánoční zvyky a tradice                                                                                            
 
Po staletí se dodržují různé zvyky a tradice. Vánoce bez vánočního stromku, 
cukroví, štědrovečerní večeře si už neumíme ani představit. Tady jsou ty 
nejznámější české zvyky a tradice. Kolik z nich jich dodržujete? 
 
Vánoční stromeček 
Zdobení vánočního stromečku, pod kterým nacházíme na Štědrý den dárky, 
patří už jednoznačně k Vánocům. Věšíme na něj různé ozdoby a barevná 
světýlka. 
 
Štědrovečerní večeře 
Večer 24. prosince usedáme k slavnostní štědrovečerní večeři. Slavnostní večeře 
se skládá z tradičního bramborového salátu, kapra či řízku. 
 
Krájení jablka 
Po štědrovečerní večeři se přichází ke krájení jablka. Jablko se rozkrojí napříč. 
Pokud se uvnitř nachází hvězdička, budete v nadcházejícím roce zdraví a šťastní, 
pokud křížek nebo červ, značí to nemoc či smrt. 
 
Lití olova 
Rozžhavené olovo se vylije do nádoby s vodou. Ze vzniklého odlitku se pak 
dotyčnému věští budoucnost. Existují i samotné sady na lití olova včetně 
nápovědy, co vzniklé tvary mohou znamenat. 
 
Kapří šupiny 
Na štědrovečerní večeři se dává kapří šupina pod talíř. Měla by přinést hojnost 
a peníze. Vánoční šupina by se poté měla dát do peněženky pro dostatek peněz 
v následujícím roce. 
 
Cukroví 
Pečení cukroví je jedna z nejrozšířenějších tradic. Lidé začínají péct koncem 
listopadu linecké, vanilkové rohlíčky nebo vánoční perníčky a další. 
 
Půlnoční mše 
V kostelech vrcholí Štědrý den na půlnoční mši, kde se zpívají především koledy. 
Koná se v předvečer 25. prosince k svátku narození Krista. 
 

Jmelí 
Větvička jmelí patří k vánoční výzdobě. Jmelí se zavěsí kamkoli, kde se pod ním 
dá projít a políbit. Polibek má přinést lásku po celý další rok. Pokud jmelí 
někomu věnujete, ochrání před nemocemi a do domu přinese štěstí. 
 
Betlém 
Betlém je vyobrazení scény narození Ježíše Krista. Uprostřed jsou položeny 
jesličky, ve kterých leží Ježíšek, kolem něj Marie s Josefem, osel, vůl, pastýři se 
stádem ovcí a tři králové. 
 
Vánočka 
Tradiční symbol a pokrm Vánoc. Její tvar má připomínat Ježíška v povijanu – 
ozdobný pás sloužící k převazu peřinky s kojencem. Lidé také věřili, že křížové 
pletení plní ochranářskou funkci a chrání před zlými silami lidi sedící u stolu. 
 
Pouštění lodiček 
Pouštění lodiček z vlašských ořechů se zapálenou svíčkou v míse nebo umyvadle 
s vodou. Když se lodičky pustí a nějaká se vzdálí, tak se vydá do světa. Pokud 
zůstanou u sebe, rodina bude spolu. 

                                                                                Baru, 9.C, Niky, 9.D 

 

Anketa: Nejoblíbenější cukroví na Vánoce 

Jaké je vaše nejoblíbenější cukroví na Vánoce? Češi v tomhle mají jasno a vyhrály 

to vanilkové rohlíčky. 

1. Vanilkové rohlíčky 

2. Vosí hnízda 

3. Perníčky 

4. Linecké 

5. Kokosové cukroví 

 

Věděli jste, že první cukroví se začalo péct už v 16. století? Tehdy mělo úplně 

jinou podobu. Hlavní ingredience představovalo sušené ovoce a med, z nichž 

se tvarovaly zvířátka, kola a další tvary. 

Ema a Kája, 9.B 



Vánoce u pana učitele Davida Krále 

U každého z nás se Vánoce slaví jinak. Máme jiné 
tradice, zvyky, ale i chutě a vkus. Lišíme se tedy 
v nejmenších drobnostech a zájmech. Letos jsem se 
podívala na Vánoce k panu učiteli Královi. 
 
Kterou tradici máte nejradši, dodržujete ji? 
Nejradši mám štědrovečerní půst. Ano půst dodržuji, 
nedělá mi problém ho vydržet, ale zlaté prasátko 
jsem ještě neviděl. 
 
Kdo u vás zdobí stromeček? 

Stromeček u nás zdobí má sestra. 
 
Jaký je váš oblíbený druh stromečku? 
Mám rád živé stromky, ale přesný druh nemám. Nezáleží mi na tom. 
 
Záleží vám na barvě stromečku? 
Barvu stromečku neřeším. Jsem rád, že můžu trávit čas s rodinou, ale stromečky 
bývají většinou zelené, pokud ještě neuschly. 
 
Který dárek vám vždy udělá největší radost? 
Nemám oblíbený druh dárku. 
 
Co si přejete k letošním Vánocům? 
Stále ještě nevím. 
 
Když vybíráte dárky pro rodinu, kde hledáte inspiraci nebo čím se řídíte? 
Ničím se neřídím, prostě počkám, než mě něco napadne, promyslím to a koupím 
to. 
 
Pečete cukroví, jaký je váš oblíbený druh? 
Občas peču kokosky, nejraději mám cukroví, o kterém nevím, jak se jmenuje, 
ale těsto se dělá z nadrcených tatranek. 
 
Když jste byl malý, co jste měl na Vánocích nejradši? 
Asi jako většina dětí jsem měl nejradši dárky a hned potom také vinnou klobásu. 

Jaké chody máte při slavnostní večeři? 
U nás se podává pouze bramborový salát s vinnou klobásou nebo kaprem. 
 
Jaký je váš oblíbený film/pohádka? 
Pelíšky. 
 
Posloucháte nebo zpíváte vánoční koledy?  
Občas, ale většinou ne na Vánoce. 
 
Je něco, co nemáte na Vánocích rád? 
Nemám rád kýčovitou výzdobu. To Vánoce hrozně změní. 
                                                                                                                               
 

Vánoční překvapení 

Jednoho chladného a zasněženého 
rána, týden před štědrým dnem, jsem se 
vzbudila a šla na procházku se svým psem. 
Byla to normální procházka, jakou jsme 
chodili vždy.  Venku jsme se zdrželi o něco 

déle, protože sněžilo a my to oba milujeme. Hráli jsme si a velice si to užili.  
Když jsme se vrátili domů, maminka mi udělala čaj a poprosila mě, jestli 

bych jí nepomohla dopéct poslední várku cukroví. Neváhala jsem a šla. K pečení 
jsme si pustily vánoční koledy a začaly pracovat, zatímco pejsek spal.  

Byla jsem ráda, že jsme si s maminkou užily holčičí chvilku a vše 
dodělaly. Moc jsme se nasmály. Upečené cukroví jsme přidaly k statním druhům 
do papírové krabice, kterou vždy ukládáme za okno do zimy, aby bylo v chladu.  

Mamince v tu chvíli zazvonil telefon. Volala jí babička, jestli nechceme 
dorazit na oběd. Oblékly jsme se a sedly do auta. Oběd byl lahodný, dlouho jsem 
se nenajedla tak dobře. Sedly jsme si s babičkou ještě na kafčo a chvilku se 
zdržely. Po cestě domů jsme ještě zajely do obchodu, abychom dokoupily došlé 
potraviny.  

Doma mě při otevření dveří čekalo veliké překvapení. Našla jsem tam 
roztrhanou krabici a cukroví nikde. Spokojený pejsek ležel na gauči a odpočíval 
s plným pupkem. Byla jsem naštvaná, že jsme bez cukroví a bála jsem se, že se 
mu něco stane. Ale vše dopadlo dobře. Pejsek byl šťastný a já nakonec taky, 
alespoň tolik nepřiberu! 

Vali, 9.C 



„Vypadá jako malý ježeček…“ 
 

 
Položily jsme dětem v prvních a druhých třídách pár otázek ohledně Vánoc. 
Některé odpovědi byly velice zajímavé. 
 

1. Kdy se slaví Vánoce? 
24.12. 

2. Proč se slaví Vánoce? 
Na oslavu narození Ježíše Krista. 

3. Jak si myslíš že vypadá Ježíšek? 
… 

4. Proč se dávají pod talíř rybí šupinky? 
Abychom měli hodně peněz a štěstí. 

5. Kdy děti v Americe rozbalují dárky? 
25.12. ráno 

 
Šimon Prokeš 1. A     Jakub Roubal 2.B 

1. 24.12.     1. 24.12. 
1. Protože se narodil Ježíšek v Betlémě. 2. Nevím. 
2. Vypadá jako malý ježeček.  3. Má dlouhé vlasy a je zarostlý. 
3. Pro štěstí.    4. Abychom měli hodně peněz. 
4. 25.12. ráno    5. Rozbalují je ráno. 

 
Ella Rajsnerová 2. A 

1. Nevím 
2. Narodil se Ježíšek 
3. Má hnědé vlasy a bílý kabát. 
4. Pro štěstí  
5. Rozbalují je ráno.  

 
Klára Kališová 1. C 

1. 24.12. 
2. Nevím 
3. Má červenou čepičku s bílou bambulí a bílé vousy. Nosí dárky a má 

červený kabát. 
4. Pro štěstí. 
5. Rozbalují je doma po obědě. 

Ema a Kája, 9.B 

Mé nejhezčí Vánoce 

 
„Vánoce jsou svátky, které má snad každý rád. Pro každého mají 
určité kouzlo, ale nejvíc je prožívají děti. Nejsem dospělá, avšak 
stejně nejvíc jsem se na ně těšila jako malá, když jsem ještě věřila, že 
dárky nosí Ježíšek.“ 

 

  Už si ani nepamatuji, kdy jsem se dozvěděla, že dárky kupují rodiče, babička        
s dědou a ostatní, kteří nás chtějí obdarovat. Ovšem vzpomínám si, že jako pětiletá jsem 
to kouzlo Vánoc a Ježíška prožívala snad nejvíce. Ten rok byly Vánoce dokonce bílé a 
mrazivé. Vybavuji si to celodenní napětí, tu nedočkavost, aby už bylo aspoň půl šesté a 
vše se schylovalo k večeři. Napětí bylo pořád větší a větší. Ta zvědavost, jestli Ježíšek 
přinese všechno, co bylo v dopise.  

Když konečně přišel ten vytoužený večer, maminka prostřela stůl, který 
rozkládáme vždy jen jednou v roce. Táta na něj nanosil všechny ty vánoční dobroty a my 
k němu slavnostně oblečení usedli. Vždycky mi přišlo, že všichni jedí strašně pomalu, 
aby snad bylo moje čekání ještě mučivější. Já snědla všechno rychle. Dala jsem si řízek, 
protože kapr by mě zdržoval vybíráním kostí. Když všichni dojedli, padla od táty pro mě 
naprosto nejhorší věta: „Kdo si ještě přidá?“ Já protestovala. Zachránila mě maminka: 
„Tatínku nenatahuj to, abychom se mohli jít kouknout ven, jestli neuvidíme něco, co by 
mohlo připomínat Ježíška!“ Vždycky mě hlodala myšlenka, proč já jako dítě musím jít 
pryč a dospělí můžou zůstat… Moc jsem to ovšem neřešila. 

Oblékli jsme se tedy a vyšli ven. Chodili jsme po silnici před domem. V obývacím 
pokoji byla tma, jen svítila světla na vánočním stromku. Bála jsem se do toho okna 
podívat. Nakonec jsem hlavu otočila a podívala se... Zahlédla jsme stín nebo osobu, 
sama nevím, ale prožívala jsem obrovské štěstí. „Mami, mami, už byl u nás Ježíšek!“ 
vyhrkla jsem na maminku. Vtom jsem uslyšela zvonění zvonku a maminka mě pobídla: 
„Tak už ano, pojď se podívat, jestli něco přinesl.“ Pod stromečkem byly dárky. Dnes už 
vím, že to, co jsem zahlédla v okně, byl táta, jenž dával dárky pod stromeček. Ale tehdy 
to byl pro mě vrchol štěstí a napětí. Také vím, že už nikdy nebudu Vánoce prožívat tak, 
jako když jsem byla malá. 

Na Vánoce se vždy moc těším. Na svátky klidu a míru. Ta atmosféra mě dostává. 
Krásná představa Štědrého dne – ráno vstanu, podívám se z okna a vidím, že sníh opět 
nenapadl. Moje nálada je výborná. Otevřu dveře od svého pokoje a už cítím vůni čerstvě 
koupeného vánočního stromečku. Přes den myslím stále jen na večer. A tak balím 
poslední dárky pro rodinu. Po večeři můžeme jít konečně ke stromečku. Když jsou 
všechny dárky rozbaleny a rozdány, úsměv na tváři nám zůstává. Je po Štědrém večeru 
a mně nezbývá než se těšit celý rok na to, až ten krásný kolotoč kolem Vánoc opět přijde. 

„Poselstvím Vánoc je přinášet radost. Podle mne největší radost, kterou 
můžete o Vánocích zažít, je, když vidíte, že někomu se váš dárek líbí a že je šťastný. 
Nekažte si proto navzájem radost a podělte se o své štěstí.“ 

Barčinka, Kiki, Reny 8.C 



Co bych byla, kdybych byla… 

1) Vánoční stromeček 
2) Vánoční dárek 
3) Cukroví 
4) Tradice  
5) Barva Vánoc 
6) Dekorace 
7) Štědrovečerní večeře 
8) Vánoční pohádka/film 
9) Vánoční píseň/koleda 
10) Vánoční pověra 

 
Antonie Šmirerová, 9. D 

1) Modřín 
2) Mast na boty 
3) Vosí hnízda 
4) Odstrojování vánočního stromečku 
5) Hnědá 
6) Vánoční řetěz 
7) Losos s bramborem 
8) Anděl páně 2 
9) Půjdem spolu do Betléma 
10) Nesmíme vstávat od stolu, když ještě někdo večeří 

 
Anet Kadeřábková, 9. D 

1) Borovička 
2) Ponožky 
3) Linecké  
4) Krájení jablka 
5) Zelená 
6) Zvoneček 
7) Řízek 
8) Tři oříšky pro Popelku 
9) Rolničky 
10) Dáváme šupiny pod talíř, abychom byli bohatí  

 

Eliška Raticová, 8. A  

                      1) Smrk 
                      2) Pejsek 
                      3) Vosí hnízda 
                      4) Pouštění lodiček 
                      5) Zlatá 
                      6) Skřítek 
                      7) Řízek s bramborovým salátem 
                      8) S čerty nejsou žerty  
                      9) Last Christmas 
                     10) Nevstáváme od stolu, dokud všichni nedovečeříme 
 
Veronika Lehká, 7. B 
 

1) Jedle 
2) Pes 
3) Rohlíčky 
4) Rozkrojení jablka  
5) Červená 
6) Sněhulák na zahradě 
7) Bramborový salát s řízkem 
8)    Tři oříšky pro Popelku 

                   9)   Půjdem spolu do Betléma 
                 10)   Aby se vidělo zlatý prasátko, když se drží půst 
 

Hádanky: 

Co se vyskytuje jednou v minutě, dvakrát v každém momentě, ale ani jednou     
v roce? 
                                                                                                                                                                                                                                          (písmeno M) 

Mám města, ale ne domy. Mám hory, ale ne stromy. Mám řeky, ale ne ryby. 
Kdo jsem? 
                                                                                                                                                                                                                                                    (mapa) 
Mluvím bez úst a slyším bez uší, nemám tělo, ale ožívám hlasem. 
Kdo jsem? 

(ozvěna) 

 Baru, 9.C, Niky, 9.D 



Nikdo není dokonalý 

Nikdo není dokonalý. Ale vánoční tradice by měli alespoň trochu znát všichni. 
Jak jsou na tom žáci z naší školy? 
 
1. stupeň  

Eliška Svatoňová z 5. B a Max Lawless ze 3. A 
 
Jednou z vánočních tradic je rozkrajování jablka. Co značí křížek a co hvězda? 
(hvězda – štěstí, křížek – smůlu) 
Eliška Svatoňová: Hvězdička, že máš štěstí, a křížek, že máš smůlu. 
Max Lawless: Hvězda něco dobrého a křížek něco špatného. 
 
Co je to purpura? (aromatická směs koření)  
Eliška Svatoňová: Koření. 
Max Lawless: Něco vánočního. 
 
Jak se lidově jmenuje svařené víno? (svařák) 
Eliška Svatoňová: Svařák. 
Max Lawless: Svařák. 
 
Jaká byla minulý rok moderní barva na vánoční výzdobu? (modrá, červená, 
zlatá a stříbrná) 
Eliška Svatoňová: Červená a zlatá. 
Max Lawless: Modrá. 
 
Na jaký den letos vychází Štědrý den?  (pátek) 
Eliška Svatoňová: Pátek. 
Max Lawless: Pátek. 
 
„Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati!“ Z jaké koledy je tento úryvek? 
(Půjdem spolu do Betléma) 
Eliška Svatoňová: Půjdem spolu do Betléma. 
Max Lawless: Půjdem spolu do Betléma. 
 
Kolikátého se slaví Štědrý den ve Spojeném Království? (25. prosince) 
Eliška Svatoňová: 25. prosince. 
Max Lawless: 25. prosince. 

2. stupeň 

Iva Špinková z 8. B a Tereza Rozová z 8. A 
 
Na Štědrý den se rozkrajuje jablko. Co značí křížek a co hvězda?    
(hvězda – štěstí, křížek – smůlu) 
Iva Špinková: Hvězdička štěstí, křížek smůlu. 
Tereza Rozová: Křížek smrt a hvězdička štěstí. 
 
Každá svíčka na adventním věnci má své jméno. Jak se jmenují? (1. svíce 
proroků – naděje, 2. betlémská svíce – mír, 3. pastýřská svíce – přátelství, 4. 
andělská svíce – láska) 
Iva Špinková: Ony mají jméno? 
Tereza Rozová: Ony se nějak jmenují? 
 
Co je to purpura? (aromatická směs koření) 
Iva Špinková: Kytka. 
Tereza Rozová: Vonná směs. 
 
Jak se jmenuje lidově svařené víno? (svařák) 
Iva Špinková: Svařák. 
Tereza Rozová: Svařák. 
 
Jaká byla minulý rok moderní vánoční barva? (modrá, červená, stříbrná   a 
zlatá) 
Iva Špinková: Fialová. 
Tereza Rozová: Červená. 
 
Na jaký den letos vychází Štědrý den? (pátek) 
Iva Špinková: Pátek.  
Tereza Rozová: Pátek.  
 
Jak se jmenuje písnička o Vánocích od Ewy Farné? (Vánoce na míru) 
Iva Špinková: Neposlouchám písničky. 
Tereza Rozová: Vánoce na míru. 

Naty a Terka, 8. A 

 
 

Vojta se ptá kamaráda Hynka: „Proč sis k Vánocům přál dvě sady 
vláčků?!”  „Protože bych si rád měl s čím hrát, i když je doma táta!” 

 



Co si přejí učitelé k Vánocům?  
 
Tuto otázku jsme položily učitelům druhého stupně. A jak odpověděli? 
 
Co byste si přáli k Vánocům? 
Mgr. Tomáš Danzer: Vánoce bez Covidu. 

Ing. Lucie Mezlíková: Zdraví a aby se mohlo příští rok konečně cestovat. 

Ing. Petr Lokša: Klid a mír. 

Mgr. Alena Mrázková: Zdraví a hlavně ne lockdown. 

Mgr. Božena Černá: Abychom byli všichni zdraví. 

Mgr. David Král: Kontaktní gril. 

Mgr. Ilona Mýtová: Robotický mop a zdraví. 

Mgr. Iva Králová: Pohodu, klid, oblečení, botičky a kdyby byla i kabelka, tak 

bych se vůbec nezlobila.  

Mgr. Jan Petřík: Život bez omezení. 

Mgr. Jan Šimon: Aby Slavie obhájila titul a Smart watch s NFC. 

Mgr. Jitka Peřinová: Abychom měli všichni pokoj, už byl 

klid a my jsme si mohli zase dělat to, co chceme. 

Mgr. Karolína Glasová: Nový diář. 

Mgr. Lenka Bartošová: Neslavím Vánoce, takže nic. 

Mgr. Alena Bedrnová: Vánoce bez Covidu. 

Mgr. Lia Venerová: Stativ k fotoaparátu.  

Mgr. Magdaléna Obadalová: Čas a knížky na čtení. 

Mgr. Michaela Bydžovská: Zdraví a pěknou dovolenou. 

Mgr. Monika Červinková: Zdraví a sníh. 

Mgr. Pavla Veselá: Sníh. 

Mgr. Petr Kolář: Abych nechytl covid.  

Mgr. Petra Kořínková: Lyže, štěstí, šťoucháč na brambory a elektrický sekáček. 

Ing. Petra Kroulíková: Nové brýle. 

Mgr. Radka Chmelíčková: Světový mír a aby byli všichni zdraví. 

Mgr. Tomáš Kokojan: Nové kolo, zdraví a aby na mě byla moje paní hodná. 

Mgr. Zdeňka Farníková: Novou bundu na motorku. 

Mgr. Alena Pavlíčková: Zdraví, pejska a knížku. 

Renča, 8.C 

Domácí mazlíčci  

Zajímá vás, jaké domácí mazlíčky mají naši učitelé? Přečte si náš článek a 
dozvíte se více. 
 
Karolína Glasová 
Paní učitelka Glasová má sedmiletou fenku hnědého 
labradora, která se jmenuje Čoky.  
Čoky má ráda procházky do polí a běhání se zajíci. 
Nemá ráda kočky, tmu a ježky.  
 

 

David Král 
Pan učitel Král má kocoura, který se jmenuje Ohnislav.  
Je mu 2,5 roku.  
Není žádné konkrétní rasy.  
Podle pana učitele je mlsný.  
Má alergii na kuřecí maso. 
 

 
Lucie Mezlíková 
Informace o svém domácím mazlíčkovi nám sdělila 
také paní učitelka Mezlíková. Pes se jmenuje Bodie     
a je to plemeno Chodského psa.  
Je mu 7 měsíců. 
 
 
 

Michaela Bydžovská  
Pejsek paní učitelky Bydžovské se jmenuje 
Draft. Je to lovecké plemeno Malého 
münsterlandského ohaře, kterému je 9 
měsíců, a právě začíná s loveckým výcvikem.  
Je přátelský a hravý. Stal se skvělým parťákem 
při sportovních aktivitách paní učitelky 
Bydžovské a její rodiny.     

 
     Karolína, 8.A  



 „Můj vzor je Makhmud "mad" Muradov…“  

Určitě jste aspoň jednou slyšeli jméno Vlastimil Hercok, ale víte o tom, že dělá 
bojový sport MMA? S Vlastou z 9.D jsme si pro vás připravili zajímavý rozhovor 
ohledně tohoto nebezpečného sportu! 

Jak ses dostal k MMA? 
Už asi rok a půl básním o tom, že to chci 
dělat a koukám se i na zápasy. 
Jak dlouho děláš MMA?   
Přibližně rok, ale kvůli zranění z hokeje 
jsem nemohl tak často chodit na tréninky. 
Pravidelně trénuju asi dva měsíce                         
v Poděbradech - MMA Brothers Gym. 

Co tě na MMA baví nejvíce?   
Například v hokeji jsem si řekl, že to za mě udělají ostatní a že se mi teď zrovna 
třeba nechce nic dělat, ale tady jsme jeden proti jednomu a jsem tam sám za 
sebe. V hlavě mi běží: „Buď „zabije“ on mě, nebo já jeho. V tu chvíli jsem pro 
soupeře těžký cíl. Samozřejmě chci vždy vyhrát, protože i na tréninku je to 
strašně těžký, a jak se říká: „Lehko na cvičišti, lehko na bojišti.“ 
Jak to funguje se zápasy? 
Zápas jsem ještě nevyhrál a ani neměl.  Zápasy fungují tak, že se něco dojedná 
a musí se domluvit váha (shodit popřípadě nabrat), udělat nějaký fotky a potom 
trénovat a být připravený na zápas a samozřejmě ho vyhrát. A není to každou 
chvíli, je to po několika měsících a je to kvůli té váze. Právě aby se stihlo nabrat 
nebo shodit, v mém případě teď nabírám váhu a jak naberu asi 5 kg, tak bych 
mohl mít zápas. Myslím si, že to bude něco okolo 1.1. nebo kolem nového roku. 
Kdo je tvůj vzor?  
Můj vzor je Makhmud "mad" Muradov. 
V jaké jsi kategorii?   
6. kategorie se řadí podle váhy a jak už jsem zmínil, tak já teď nabírám do 
bantamové váhy a ta je do 61 kg. 
Kolikrát týdně máš tréninky?   
Z pravidla 3-4x týdně.  Samozřejmě, že až se budu připravovat na zápas, tak je 
budu mít 8x týdně. 
Čeho bys chtěl dosáhnout v MMA?  
Chtěl bych vydržet, co nejdéle to půjde, být v tom dobrý a třeba i známý, dostat 
se do Oktagonu a největší sen skoro každého MMA Fightera je se dostat do UFC. 

Sára a Vaness, 9.B 

TO nebo TO 

Položil jsem 10 otázek žákyním Do Ngoc Minh Thu (Kája) a Julii Šantavé ze tříd 
8. A a 8. B, abych zjistil, v čem se shodnou. A jak bys odpověděl/a ty? 

 
 

1. distanční výuka x prezenční výuka 
2. čokoládová x vanilková zmrzlina 

3. němčina x ruština 
4. český jazyk x matematika 

5. léto x zima 
6. Android x iOS 

7. ovoce x zelenina 
8. Vánoce x Silvestr 

9. Nike x Adidas 
10. film x seriál 

 
Do Ngoc Minh Thu (Kája - 8. A)  Julie Šantavá (8. B)  
1. distanční výuka   1. prezenční výuka 
2. čokoládová zmrzlina   2. čokoládová zmrzlina 
3. němčina    3. ruština 
4. matematika    4. matematika 
5. léto     5. léto 
6. Android    6. Android 
7. ovoce    7. ovoce 
8. Vánoce    8. Silvestr 
9. Nike     9. Nike 
10. film     10. film 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Patrik, 8. A 

 



Učitelé, když byli malí? 

To musíte vidět! Článek s fotkami našich učitelů a vedení školy tu byl už dříve, 

ale vsadím se, že ho nikdo z Vás žáků nestihl. Uhodnete, kdo je na fotce?  

1. a) Ing. Petr Lokša 

b) Bc. Petr Kolář 

c) Mgr. Jan Petřík 

 

 

 

 

 

2. a) Mgr. Radka Chmelíčková 

     b) Mgr. Karolína Glasová 

     c) Ing. Lucie Mezlíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. a) Mgr. Božena Černá 

b) Mgr. Zdeňka Farníková 

c) Mgr. Iva Králová 

 

 

4. a) Mgr. David Král 

b) Mgr. Tomáš Kokojan 

c) Mgr. Jan Šimon 

 

 

 

 

 

 

5. a) Mgr. Alena Bedrnová  

    b) Mgr. Jitka Peřinová 

    c) Ing. Petra Kroulíková 

 

 

 

 

 

6. a) Mgr. Martin Schreyer 

b) Mgr. Tomáš Danzer 

c) Ing. Petr Lokša 

 

 

 

 

 

 

 

Natálie, Ester 9.A 

řešení:1b, 2c, 3a, 4a, 5c, 6b 



 „A já k nim chodila ťukat na dveře…“ 

Každý má svého nejlepšího kamarád, kterého by nechtěl ztratit a Natka Šišková 

s Tomem Truhlářem z 9.B jsou toho příkladem!  Věřili byste tomu, že už se znají 

13 let? Právě proto jsme jim položily pár otázek, jak dobře se znají, a tady jsou 

jejich odpovědi. 

1) Kdy se narodil/a a kdy má narozeniny? 

2) Jaké má zájmy? 

3) Má nějaké sourozence? 

4) Kam chce jít na střední školu? 

5) Jaké má oblíbené jídlo? 

6) Jaká je oblíbená barva toho druhého? 

7) Jak dlouho se znáte a jak jste se 

seznámili? 

8) Jaká je oblíbená značka toho 

druhého? 

9) Jakou značku telefonu má? 

10) Jaké roční období má rád/a? 

11) Jakou má velikost boty? 

12) Má nějakého mazlíčka? Jestli ano, jak se jmenuje? 

13) Jaké jsou křesní jména jejich rodičů? 

14) Jaká je oblíbená země/stát toho druhého? 

15) Jakou má barvu očí? 

Natčiny odpovědi: 

1) Tom je beran a narodil se 4. dubna 2007. 

2) Hraje fotbal. 

3) Žádné sourozence nemá. 

4) Chce jít na Policejní školu. 

5) Má asi nejradši kebab. CHYBA (správně: pizza) 

6) Jeho oblíbené barvy jsou asi černá a červená. 

7) Známe se 13, skoro 14 let a seznámili jsme se tak, že moje máma pracovala 

pod nimi a já k nim chodila ťukat na dveře. 

8) Nejradši má Nike. 

9) Má Xiaomi 2001. CHYBA (správně: Huawei p40.) 

10) Jeho oblíbené roční období je léto. CHYBA (správně: zima) 

11) Tom má 43 velikost boty. CHYBA (správně: 44,5) 

12) Nemá žádného domácího mazlíčka. 

13) Jeho máma se jmenuje Veronika a jeho táta je Tomáš. 

14) Asi Česká republika. 

15) Tom má hnědé oči. 

 

Tomovy odpovědi:  

1) Natka se narodila 20. 10. 2006 ve 

znamení váhy. 

2) Spaní a fitness. 

3) Má starší sestru Báru a mladšího bratra 

Vládíka. 

4) Chce jít na Policejní školu nebo na COP 

Nymburk. 

5) Má nejradši asi sladkosti. 

6) Její oblíbená barva je černá. 

7) Známe se 13 let a rodiče nás seznámili. 

8) Nejoblíbenější je asi Nike. 

9) Má iPhone X. CHYBA (správně: iPhone Xs.) 

10) Natky oblíbené roční období je asi léto. CHYBA (správně: léto a zima) 

11) Natka má číslo 42. CHYBA (správně 40) 

12) Mají dva psy, Ronnyho a Arese. 

13) Máma je Petra a tátu nevím. CHYBA (správně: táta Vladimír) 

14) Asi Česká republika.  

15) Natka má hnědý nebo zelený oči. CHYBA (správně: modrozelené) 

 

Natka – 4 chybné odpovědi 

Tomáš – 5 chybných odpovědí 

Sára a Vaness, 9.B 



Prosincové filmy 

Prosinec je měsíc, na který se všichni 

těší. Na tento měsíc se se těšíme 

nejen kvůli tomu, že nás čekají 

Vánoce, ale i kvůli programu 

v televizi, který nás celý měsíc 

doprovází. Ukážeme vám nejnovější 

filmy, které tento měsíc budou mít 

premiéru v kinech. 

Spider-Man: Bez domova 

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý 

soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. 

Spider-Man požádá o pomoc DoctoraStrange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný 

chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man. 

 

Zpívej 2 

Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení                          

v Redshore City, hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod kontrolou 

nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez jehož souhlasu nemůžete    ve městě ani otevřít 

pusu, natož abyste zazpívali. Koalák Buster Moon sice má ve svém týmu 

hvězdnou pěveckou sestavu, ale i tak je skoro jisté, že konkurz u Jimmyho 

Crystala skončí totálním krachem. A tak Buster totálně zariskuje a znuděnému 

Crystalovi slíbí, že když bude moci v jeho městě nazkoušet show, obsadí do ní 

největší žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye. Potíž je v tom, že Calloway 

už léta žije v ústraní, zásadně nevystupuje a asi poslední, kdo by ho k tomu 

přemluvil, je jeden otravný koalák. Jenže Buster razí zásadu, že jen opravdu 

velké sny mají nějakou cenu, a pro jejich splnění je ochoten udělat opravdu 

cokoliv. 

 

The Matrix Resurrections 

Již téměř dvacet let žije Neo zdánlivě poklidný 

život jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. 

Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje 

modré pilulky. Potkává každý den Trinity, ale 

navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí 

na Morphea, který mu nabídne červenou 

pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu. 

Jde celkově o čtvrtý film z filmové série Matrix. 

 

Šťastný nový rok 2: Dobro došli 

Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu Šťastný 

nový rok. Začíná na Silvestra, kdy Marek požádá Hanu 

o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, 

které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u 

„československého“ moře v Chorvatsku. Trojice Haniných 

kamarádek a jejich rodiny znovu vnášejí do zdánlivě 

jednoduché přípravy svatby dobrodružství, napětí, zábavu 

a někdy i drama. Všichni v podstatě nevědomky dělají 

všechno pro to, aby zamilované dvojici svatbu 

zkomplikovali, nebo je vlastním příkladem odradili, až 

natolik, že k ní skoro ani nedojde… 

 

West Side Story 

West Side Story vypráví klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou pouličních gangů 

a romantické lásce dvou mladých lidí v prostředí New York City roku 1957. 

Stela, 9. A 

 



Sněhulák, který ožil  

Jednoho mrazivého dne, napadla hromada sněhu. 
Děti z celého města společně stavěly sněhuláky. Kluk 
jménem Ben neměl moc kamarádů, a tak stavěl sám. 
Z obyčejného sněhuláka se tak stal jeho nejlepší kamarád. 
Dokonce sněhuláka pojmenoval. Nazval ho Johny. 

Ben se s Johnym uměl zabavit na celé hodiny. Se vším se mu svěřoval. 
Zdálo se mu, že je jediný, kdo ho uměl vyslechnout. S Johnym nebyl osamělý. 
Ostatní děti si z něj utahovaly, že jeho nejlepší kamarád je jen kopa sněhu. Bena 
to nijak netrápilo. Byl rád, že má někoho, s kým může trávit čas. I když to byla 
„jen kopa sněhu“. Věděl, že Johny není skutečný kamarád. Ben si moc přál, aby 
byl Johny opravdový. Bohužel věděl, že to není možné. Nepřál si nic jiného, než 
aby si mohl se sněhulákem hrát tak, jak si hrají ostatní děti spolu. Aby nikdy 
neroztál.  

Avšak o Vánocích je možné všechno. Bena navštívil Duch Vánoc. Řekl, 
že mu splní jakékoliv jeho přání. Ben si ze všech přání vybral, aby jeho sněhulák 
ožil a mohl tak být jeho opravdový kamarád. Duch Vánoc mu to splnil a 
sněhuláka oživil. 

Několik dnů se nic nedělo. Sněhulák stál na zahradě jako socha. Ben byl 
moc zklamaný a přestával věřit na vánoční kouzla.  
Dny začínaly být teplejší. Sníh pomalu tál. Z ostatních sněhuláků v ulici zbyly 
jenom hrnce, které jim děti nasadily jako klobouky. Benův sněhulák ale pořád 
stál. Bylo mu však jasné, že sněhulák časem roztaje a z Bena bude opět ten 
osamělý kluk. 

Ben si užíval své poslední chvilky se sněhulákem před tím, než roztaje. 
V jednu chvíli se mu zdálo, že se sněhulák pohnul. Myslel si, že už blázní. Po chvíli 
se ale pohnul znovu. Ben se na něj zaměřil a v tu chvíli se sněhulák na Bena 
usmál a povídá mu: „Tak přece jen se ti přání splnilo.“ 
Nevěřil svým očím a uším. Byla to ovšem pravda. Sněhulák ožil. Ben byl štěstím 
bez sebe. Všimli si toho i ostatní děti. Byly moc zvědavé a chtěly si též hrát se 
sněhulákem. Zašly tedy za Benem, jestli se k němu mohou přidat. Ben byl moc 
rád, že si s ním a Johnym chtějí hrát. Ben, děti a sněhulák si spolu hráli den po 
dni.  

Z dětí, které si Bena dobíraly, se náhle stali nejlepší přátelé. Ben si tak 
našel nové kamarády a všichni si spolu užívali společný čas. 

Niky, 9.D 

Vánoční osmisměrka 

 
Slova k nalezení: 
 
Cukroví 
Koledy 
Ozdoba 
Sněhulák  
Sníh 
Stromek 
Světýlka 
Vánočka 
Věnec 
Vločka 

Tajenka: _ _ _ _ _ _  
 

Renča, 8.C 

S K L S P V E Č E Ř E S 

V N V N B E A V D E C T 

Ě M Ě Í V F G Á H C U R 

T I N H J L O N P Q K O 

Ý O E N U R O O Í S R M 

L T C U V L W Č X K O E 

K O L E D Y Á K K Y V K 

A B O D Z O Z A B A Í M 


