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zajímavosti, novinky, rozhovory  21. prosince 2021  ročník 18  číslo 2 

Janek Ledecký 

nám poskytl rozhovor! 

Není pouze slavným českým 

zpěvákem a pyšným otcem 

Ester Ledecké. Nově je 

i básníkem. Více uvnitř na 

  str. 2 - 3 

 

Po pár týdnech jsme opět tady. 

A že máme ty Vánoce, nadělili jsme 

vám o 4 stránky více než obvykle. 

Možná jste druhé pokračování 

nečekali tak brzy. Poté, co jsme 

pracovali na prvním čísle téměř tři 

měsíce, naučili se naši noví 

redaktoři pracovat rychleji 

a efektivněji a další díl vydáváme 

po třech týdnech. Rádi bychom 

Vám poděkovali za obrovský zájem 

o náš časopis. Budeme se snažit 

Vás nezklamat a Váš zájem si 

udržet.      

Po novém roce bychom rádi 

spustili i několikrát avizovanou TV 

Klubko. Před dvěma lety jsme 

natočili pořady Mezi 6 očima, které 

můžete zhlédnout na našem 

YT kanálu či na FB časopisu Klubko. 

Poté natáčení přerušil Covid 19 a 

zavření škol. Nyní bychom rádi 

pokračovali a natočili nové 

zajímavé pořady. Držte nám tedy 

palce.  

Za celou redakci přeji „Šťastné 

a veselé.“ 

Šimon Plát, 7.A 
 

 

 

Vánoce jsou za dveřmi … 

Jak vypadali 

naši páni učitelé a paní 

učitelky jako děti pod 

vánočním stromečkem? 

Poznáte pana ředitele v jeho 

cca 4 letech? 

str. 20 - 21 

 

Adéla Kolátorová 

je další novou paní učitelkou 

na naší škole. Jaké má 

koníčky? U nás učí mj. 

hudební výchovu. Jakou 

hudbu tedy poslouchá? 

str. 14 

 

+ 4 STRANY NAVÍC 
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Janek Ledecký: Škola? Jsem rád, že to mám za sebou … 

Již v minulém čísle jsme avizovali rozhovor s Jankem Ledeckým. Myslíme, že se perfektně hodí právě do 

vánočního Klubka. Vždyť každý rok slyšíme z rádia právě od něj, že „Sliby se maj plnit o Vánocích“ 

a doslýcháme se, co před Vánoci povídala „Ryba rybě“. Rozhovor s ním byl příjemný, ale vyžadoval 

důkladnou přípravu. Janek Ledecký je sice pyšným otcem megaúspěšné lyžařky a snowboardistky Ester 

Ledecké, přesto je ale především slavným českým zpěvákem. V tomto duchu jsme se snažili rozhovor 

vést. Chtěli jsme vám přiblížít myšlenky a názory zpěváka Janka Ledeckého, ne otce Ester Ledecké (sám 

J. Ledecký je mezi novináři pověstný nechutí odpovídat na otázky, které se týkají pouze jeho dcery). 

Povedlo se nám to? To posuďte sami při čtení rozhovoru, který pro vás připravila Viki Rojdlová ze 7.C.  

 

Čím jste chtěl být jako malý? 

Taková ta klasická trojkombinace, 

popelář, kosmonaut, prezident.  

Už jako malý jste chtěl být 

zpěvákem? 

To teda fakt ne. Mě vůbec 

nenapadlo, že se tím dá uživit. Nebo 

že se JÁ tím dokážu uživit. 

Když se řekne „ŠKOLA“, co se Vám 

vybaví? 

Už jsem docela rád, že to mám za 

sebou. Ale občas se mi stýská. 

Jak dlouho se věnujete své kariéře? 

Jestli se dá počítat, kdy jsem se 

nějak začal učit na kytaru, tak to 

bylo někdy ve třetí třídě. 

Kde berete inspiraci ke své tvorbě? 

Když píšu muzikály, tak to je 

jednoduché. Tam je to buď 

Shakespeare, nebo třeba životní 

osudy Giordana Bruna. Ale jinak se 

musím koukat kolem sebe.    

Kdybyste si mohl vybrat kohokoli 

na světě, s kým byste chtěl nazpívat 

duet, kdo by to byl? 

Asi ten frajer, co první vystoupil na 

měsíc. V ten moment, kdy tam 

přistálo Apollo. Armstrong se 

jmenoval. 

Jak dlouho Vám trvá složit 

kompletní písničku? 

 Jak kterou, ale muzika jde většinou 

daleko rychleji. Texty tak 2–4 dny, 

někdy se s tím plácám třeba 10 dní. 

Ale to jako ne že pořád píšu, prostě 

se k tomu vracím. 

Když složíte novou písničku, kdo ji 

jako první uslyší? 

No všichni doma u nás. 

Necháte si popřípadě do textu 

zasáhnout?  

Doma jsem zvyklý na to, že ta 

domácí kritika je úplně nejtvrdší. Do 

rýmů mi nemluví, ale když se jim 

něco nelíbí, tak to řeknou narovinu. 

Vím, že vaše písničky jsou napříč 

generacemi známé. Kdybyste ale 

měl říct 3 top hity, které by to byly? 

Já kdybych měl říct tři? Tak já vím, 

které nejvíc fungují - Proklínám, Na 

ptáky jsme krátký, Sliby se maj plnit 

o Vánocích. Je jich naštěstí víc. 

 

Máte i po tolika letech před 

vystoupením trému? 

To ne. 

Co Vás baví nejvíce? Je to psaní 

textů, koncerty nebo muzikály?  

Koncerty mě baví nejvíce. 

Kdyby nastala situace, která by vám 

neumožnila zpívat, věnoval byste se 

právničině, kterou jste vystudoval, 

nebo byste se profesně věnoval 

něčemu úplně jinému? 

Ta situace tady nastala minulý rok. 

Nějak jsem to vydržel, ale nebylo to 

jednoduché, protože mi to 

koncertování hrozně chybělo. 

Napsal jsem knížku, která se 

jmenuje Verše potrhlé, a je to knížka 

s podtitulem „Pro děti 

s doprovodem rodičů a rodiče 

s doprovodem dětí“, ilustroval to 

můj syn Jonáš a je to hrozně hezký. 

V té knížce navíc jsou ještě takový 

střelený básničky. Ta knížka má jako 

součást i audio verzi, kterou 

namluvili moji kamarádi z herecké 

branže. Třeba takový špičky jako 

Marek Eben, Ivana Chýlková, Marek 

Taclík, Hynek Čermák, Jitka 

Čvančarová, Sabina Laurinová, Jakub 

Kohák, Ondra Sokol, Petr Rychlý … 

Co Vás vedlo k napsání knížky?  

Já si píšu vždy poznámky, když mě 

napadne nějaký nápad na text. 

A když mě napadne nápad na 

muziku, tak si to nahrávám do 

telefonu. A teď jsem vůbec nevěděl, 

jak bych je za sebe hudebně 

zpracoval. Ale přitom mi ty texty 

přišly fakt vtipný a veselý, tak jsem 
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z toho zkusil napsat jednu a pak dvě 

básničky. Pak jsem to ukázal doma. 

Tak mi řekli, že to je skvělá legrace, 

tak ať’ pokračuju. Nakonec jsem jich 

napsal 25. Některý jsou krátký, 

některý jsou třeba na 3 stránky.  

Když se ohlédnete za svou kariérou, 

dovedl byste říct, co Vám dala 

a naopak vzala?  

Vzala mi samozřejmě soukromí, ale 

tak do toho jsem s tím šel, že to tak 

bude.  V momentě, kdy děláte 

podobné povolání, jako mám já, 

a zůstane vám to soukromí, tak to 

znamená, že vystupujete s nějakou 

maskou, nebo že to děláte špatně. 

Takže to je to, co mi vzala. A co mi 

dala? Svobodu. Já se živím tím, co 

mě baví, a jsem sám sobě šéfem. Já 

jsem si dobře vědom toho, jak je to 

vzácný a mimořádný. Já říkám, že 

kdybych se znovu narodil, tak bych 

chtěl být zase popstar. 

Co Vás baví, když se zrovna 

nevěnujete muzice?  

Tak já se hodně věnuji různým 

sportovním aktivitám. Lyže, 

snowboard, windsurfing … a potom 

jsem filmový fanda. Takže mě 

hrozně baví filmy. Pak od malička 

hodně čtu. 

 

Máte nějaké životní motto, kterým 

se řídíte?  

No já jsem vždycky říkal: „Co mě 

nezabije, to mě posílí.“ Ale oni to už 

poslední dobou říkají všichni, takže 

těžko říct. Ale myslím, že je docela 

dobrý jako motto, že se člověk má 

snažit, když je na světě, neubližovat 

ostatním. Což se mi snad daří. 

 

Vím, že jste účinkoval v známé 

televizní soutěži Tvoje tvář má 

známý hlas. Šel byste do něčeho 

takového vy sám?  

Jako jestli bych šel soutěžit? Ne, to 

je hrozně těžké. 

Kdo Vás nejvíce v soutěži překvapil? 

V každém díle byly vždy takové 2-3 

proměny, ze kterých jsme si fakt 

jako celá porota, sedli na zadek. Byly 

na pokraji uvěřitelnosti, jako zázrak. 

Účastnil jsem se v 6 řadách, těch 

proměn tam dohromady bylo 600, 

to je hodně. Takže bych nějakou 

nerad vypíchl. Ale některý věci vám 

fakt zůstanou. Když dělal Jan Cina 

Montserrat Caballé, nebo když 

Milan Peroutka zazpíval v původní 

tónině Golden Eye od Tiny Turner. 

To jsou opravdu neuvěřitelné věci. 

A na druhou stranu, když Aleš Háma 

dělal Lady Gaga, na to se taky 

nezapomíná. 

Jsem první novinářka od r. 2018, 

která se během rozhovoru s Vámi 

nezeptala ani náznakem na Ester? 

☺ 

Jako jestli se mi stalo, že se mě 

nikdo nezeptal? Ptaj se furt. Já jsem 

se těšil, že vy budete ta první, kdo se 

nezeptá. Ptaj se všichni, ale já se 

samozřejmě nezlobím, protože Ester 

je superstar mezinárodních 

parametrů.  Ale musím říct, že já 

mám jako Esterčin tatínek 

obrovskou výhodu oproti  všem 

ostatním tatínkům těch superstar 

hvězd. Protože tím, že mě všichni 

znají, tak když Ester zajede super 

závod, já jdu po ulici a lidi na mě 

ukazují palce nahoru a mávají mi. 

Nebo mi říkají, jak jí drželi palce. 

Nebo mě i zastaví 

a řeknou: „Vyřiďte, že jsme fandili.“ 

Takže já si Esterčiny úspěchy užívám 

úplně jinak než jakýkoli jiný tatínek. 

Protože třeba tatínka Báry 

Špotákové, toho na ulici nikdo 

nepozná, kromě sousedů.    

 

 
Viktorie Rojdlová, 7.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vám přeje  

spokojené prožití roku 2022 
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Jak se mají naši loňští spolužáci 

Je už několikaletou tradicí našeho časopisu, že oslovujeme loňské deváťáky a zjišťujeme, jak se mají na 

nových školách. Letos jsme vybrali 5 zástupců loňské 9.A a 9.B. Lze říct, že všichni jsou na svých školách 

spokojeni a nikdo nelituje svého výběru. Nás těší, že ale všichni také vzpomínají na svou základní školu 

v dobrém.  

L U C I E  M E L O U N K O V Á  

Jakou 

navštěvuješ 

školu a obor? 

Já jsem na 

Střední 

zdravotnické 

škole v 

Jindřichově Hradci, obor praktická 

sestra. 

Jak se ti líbí na nové škole? 

Jsem maximálně spokojená. Ze 

začátku jsem se bála, s kým budu ve 

třídě a jestli se budu mít s kým bavit, 

ale dostala jsem úplně skvělou třídu, 

lepší jsem si přát nemohla. 

Baví tě obor, který sis vybrala? 

Zatím mě baví i tento obor, hlavně 

odborné předměty. Uvidíme, jak to 

bude za pár měsíců 😊. 

Jací jsou učitelé na nové škole 

v porovnání s těmi našimi na 

základce? 

Tak tohle asi úplně porovnat nejde. 

Jako každý učitel má své, a ne 

s každým si sednete. Ale stejně tak 

jako na základce se s profesory dá 

rozumně domluvit, pokud máte 

nějakou prosbu nebo problém. Na 

naše profesory si asi zatím stěžovat 

nemohu, protože není na co.  

Máš dobrý vztah s novými 

spolužáky? 

Se spolužáky máme úžasný vztah 

a jak říkám, jsem neskutečně ráda, 

že jsem se dostala do takovéhle 

třídy. Zatím si rozumíme téměř 

všichni se všema.  

Chybí ti základka? Popřípadě co 

konkrétně. 

Jako neříkám, že by mi základka 

nějak extra chyběla, zatím jsem 

spokojená i tady, ale zároveň 

neříkám, že bych se nevrátila. Přece 

jen jsem na základce měli méně 

práce s učením, ale s tím se na 

střední musí počítat 😊. 

Jak jsi zvládla přijímačky? 

Vzpomeneš si na počet bodů? 

Tak přijímačky jsem zvládla 

obstojně, hlavně i díky tomu, že 

jsem nedělala přijímačky z českého 

jazyka a matematiky, ale kvůli 

covidu si školy mohly vybrat, jaký 

typ přijímaček si zvolí. Zda budou 

chtít přijímačky jednotné z ČJ 

a matematiky, nebo zda si škola 

udělá přijímačky svoje. Takže já 

dělala přijímačky z biologie a mám 

pocit, že jsem měla 51/60 bodů.  

Můžeš nám dát nějaké rady 

k přijímačkám? 

Rozhodně nezanedbávejte přípravu. 

Já jsem se učila až do února český 

jazyk i matematiku na jednotné 

zkoušky a co jsem se dívala, tak 

zkoušky z minulého roku nebyly 

zrovna lehké. Rozhodně se na ně 

pečlivě připravujte. Přijímačky jsou 

to nejjednodušší, co vás na střední 

čeká. 

Byly přijímačky těžké? 

Vzhledem k tomu, že jsem se na 

přijímačky z biologie učila až 

poslední měsíc, tak jsem měla dost 

nahnáno, ale čekala jsem je těžší. 

 

Jak ses připravovala na přijímačky? 

Já jsem se nijak speciálně 

nepřipravovala. Věděla jsem, z čeho 

konkrétněji by přijímačky měly být 

a to byla anatomie lidského těla. 

Takže já jsem si přepsala, vytiskla 

a vložila do desek, které jsem si na 

to vyčlenila, poznámky z celé 

anatomie, které jsme měli od paní 

učitelky. Z toho jsem se to učila 

nazpaměť. Ale ono se nebylo moc co 

učit, protože jsem si hodně 

pamatovala z hodin paní učitelky 

Lukešové, díky které jsem také 

přijímačky zvládla.  

Co bys ráda v budoucnu dělala? 

Tak teď se chci další 4 roky zaměřit 

hlavně na maturitu, která není tak 

daleko. Ono to uteče rychle, stejně 

jako druhý stupeň. Pamatuji si, když 

jsem seděla první den v šesté třídě, 

a najednou jsem stála na předávání 

vysvědčení ve třídě deváté a měla 

jsem před přijímačkami. Ale jednou 

bych se rozhodně chtěla dostat na 

vysokou školu a pak pracovat jako 

sálová sestra nebo sestra na 

kardiologii.  

Co bys nám řekla o své bývalé 

třídě? 

Jsem ráda, že jsem se dostala do 

téhle třídy. I když tam občas byly ať 

už větší nebo menší obláčky, vždy 

jsme se dokázali domluvit nebo to 

nějak vyřešit, i když to občas trvalo 

déle.  

Vídáte se s bývalou třídou? 

Nevím, jak ostatní, ale já jsem se 

s některýma ze třídy viděla jednou 
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nebo dvakrát od posledního dne. 

Rozhodně bych se ale ráda vídala 

pravidelně. 

 

H Y N E K  R Ů Ž I Č K A   

Jakou 

navštěvuješ 

školu a obor? 

Navštěvuji Stř

ední odborné 

učiliště 

v Lišově, obor 

Truhlář. 

Jak se ti líbí na nové škole? 

Zatím hodně. 

Baví tě obor, který sis vybral? 

Ano, hodně moc. 

Jací jsou učitelé na nové škole v 

porovnání s těmi našimi na 

základce? 

Nic moc. Základka má lepší. 

Máš dobrý vztah s novými 

spolužáky? 

Jde to. 

Chybí ti základka? Popřípadě co 

konkrétně. 

Hodně. Asi tak všechno. Ale nejvíc 

kolektiv a učitelé. 

Jak jsi zvládl přijímačky? 

Vzpomeneš si na počet bodů? 

Na tento obor jsem nedělal 

přijímačky. Na tu druhou školu jsem 

se dostal, takže dobře. A počet už 

nevím.  

Můžeš nám dát nějaké rady 

k přijímačkám? 

Pravá noha do dveří. A stres nechat 

doma.  

Byly přijímačky těžké? 

Ne. 

Jak ses připravoval na přijímačky? 

Semináře pomohly nejvíc. Jinak nic.  

 

Co bys rád v budoucnu dělal? 

Truhláře a čalouníka. Sám na sebe. 

Co bys nám řekl o své bývalé třídě? 

Nejlepší lidi na světě. 

Vídáte se s bývalou třídou? 

Vídali jsme se na tanečních. Teď už 

ne. 

 

B A R B O R A  S U C H A N O V Á  

Jakou 

navštěvuješ 

školu 

a obor? 

Střední 

zemědělsko

u školu v 

Táboře obor Ekonomika a podnikaní. 

Jak se ti líbí na nové škole? 

V nové škole se mi líbí velmi, 

protože jsou tam krásné historické 

školní pomůcky 

Baví tě obor, který sis vybrala? 

Ano baví, ale mrzí mě, že nemáme 

více praxe. 

Jací jsou učitelé na nové škole 

v porovnání s těmi našimi na 

základce? 

Na naší škole jsou super učitelé jako 

pan učitel Lis. Takoví, kteří jsou 

hodní, ale vyžadují řád - jako paní 

učitelka Bláhová. Také učitelka s 

nejvtipnějšími poznámkami při 

hodině - jako je paní učitelka 

Kabešová. 

Máš dobrý vztah s novými 

spolužáky? 

S většinou třídy ano, ale vždy musí 

být ve třídě i ta výjimka.  

Chybí ti základka? Popřípadě co 

konkrétně. 

Paní učitelka Bláhová, protože i když 

jsem nebyla nejlepší žák, tak mě 

měla ráda. 

 

Jak jsi zvládla přijímačky? 

Vzpomeneš si na počet bodů? 

Přijímačky si myslím, že jsem zvládla 

dobře, ale body si nepamatuji  

Můžeš nám dát nějaké rady 

k přijímačkám? 

Být vždy v klidu. I v těžkých chvílích, 

když nevíte, protože ten za vámi 

neví taky. 

Byly přijímačky těžké? 

Nepřipadalo mi to tak těžké, protože 

jsme měli dobrou přípravu¨.  

Co bys ráda v budoucnu dělala? 

Práci chci mít takovou, kde se budu 

cítit dobře, ale ještě přesně nevím.  

Co bys nám řekla o své bývalé 

třídě? 

Já je milovala. I přesto, že mezi námi 

byly spory, tak se vždy vyřešily a byli 

jsme zase parta. Byla jsem smutná, 

když jsem je opouštěla.  

Vídáte se s bývalou třídou? 

S některými ano, ale některé jsem 

viděla naposledy na rozlučkovém 

večírku. Ale věřím, že se zase někdy 

brzy uvidíme. 

 

V I K T O R  Š P A Č E K   

Jakou 

navštěvuješ 

školu a obor? 

Navštěvuji Ce

ntrum 

Odborné 

přípravy a 

studuji obor Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje. 

Jak se ti líbí na nové škole? 

Dost se mi tu líbí, ale byl nezvyk mít 

nové učitele a spolužáky. 

Baví tě obor, který sis vybral? 

Ano baví. Elektřina je fajn a zábavná. 
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Jací jsou učitelé na nové škole v 

porovnání s těmi našimi na 

základce? 

Učitelé jsou v pohodě, ale měl jsem 

radši ty na základce. 

Máš dobrý vztah s novými 

spolužáky? 

Ano. Vycházíme spolu v pohodě  

Chybí ti základka? Popřípadě co 

konkrétně. 

Celkem mi chybí. Chybí mi 

především hodiny angličtiny, 

protože tady nejsou nic moc. 

Jak jsi zvládl přijímačky?  

Přijímačky jsem nedělal. 

Co bys rád v budoucnu dělal? 

Chtěl bych si k výučnímu listu ještě 

dodělat maturitu a jít pracovat na 

dráhu např. jako strojvedoucí. 

Co bys nám řekl o své bývalé třídě? 

Ačkoliv jsme si někdy škodili, tak to 

byla fajn třída, která mi na této škole 

chybí. 

Vídáte se s bývalou třídou? 

Ano, vídáme. Kdykoli to jde, tak 

s nimi rád pokecám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V I K T O R  K O L O U Š E K   

Jakou navštěvuješ školu a obor? 

Navštěvuji Střední policejní v Praze 

a studuji obor Bezpečnostně právní 

činnost. 

Jak se ti líbí na nové škole? 

Na nové škole se mi velmi líbí. Našel 

jsem si spoustu nových kamarádů 

a zájmových kroužků. 

Baví tě obor, který sis vybral? 

Ano. Nečekal jsem, že mě to bude až 

tak bavit. Líp jsem si vybrat nemohl. 

Jací jsou učitelé na nové škole 

v porovnání s těmi našimi na 

základce? 

Přijdou mi stejní. Jediný rozdíl je, že 

nám někteří 

učitelé vykají. 

Máš dobrý 

vztah 

s novými 

spolužáky? 

Ano, mám. 

V hodně věcech máme stejné názory 

a záliby. Řekl bych, že jsme dobrý 

kolektiv. 

Chybí ti základka? Popřípadě co 

konkrétně. 

Vlastně ani moc ne. Chybí mi někteří 

učitelé a spolužáci. Ale už bych se 

nejspíš nevrátil. 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jsi zvládl přijímačky? 

Vzpomeneš si na počet bodů? 

Přijímačky jsem zvládl docela slušně, 

ale matika byla těžká. Řekl bych, že 

mě nejvíc zachránily fyzické testy. 

Můžeš nám dát nějaké rady 

k přijímačkám? 

Nepodcenit přípravu. Já jsem začal 

asi od prosince a učil jsem se snad 

vše od začátku 6. třídy. A hlavně se 

zbytečně nestresovat, ale to se 

lehko řekne. 

Byly přijímačky těžké? 

Matika byla těžká, ale jinak bych řekl 

že ne. 

Jak ses připravoval na přijímačky? 

Každý den jsem se učil a sportoval. 

Za den jsem napsal minimálně dva 

didaktické testy.  

Co bys rád v budoucnu dělal? 

V budoucnu bych rád směřoval na 

kriminálku, ale na to ještě budu 

muset pořádně promyslet.  

Co bys nám řekl o své bývalé třídě? 

Moje bývalá třída byla strašně fajn, 

máme spoustu krásných vzpomínek 

a občas mi chybí. Jako každá třída 

jsme se párkrát úplně nepohodli, ale 

vždy jsme to nějak vyřešili. Také 

jsme měli hodné paní učitelky. 

Děkuji jim za devět krásných let.  

Vídáte se s bývalou třídou? 

Naposled jsme se všichni viděli v 

létě, ale jednotlivě se určitě vídáme. 
 

Nela Podlahová, 9.A 
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Štěpova vánoční angličtina 

Přestože jste možná tento návod „Jak chytit Santu“ viděli na internetu, koukáte nyní na vlastnoruční dílo 

našeho šikovného redaktora Štěpána Ježka. Na internetu se sice inspiroval, celý příběh ale překreslil 

naprosto sám.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpán Ježek, 7.A 
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Vánoční zvyky a tradice u nás 

Už se nám pomalu ale jistě blíží Vánoce. Dodržujete nějaké zvyky a tradice? Zde jsme vypsali ty 

nejznámější... 

Š T Ě D R O V E Č E R N Í  

V E Č E Ř E   

Nejčastějším pokrmem ke 

štědrovečerní večeři je kapr 

a bramborový salát. Postupem času lidé začali kapra 

nahrazovat kuřecím řízkem a recepturu salátu také 

trochu pozměnili. Přidávají do něj třeba i nadrobno 

nakrájené jablko. 

Večeře má ale i svá pravidla. Prostírá se o talíř navíc pro 

nečekanou návštěvu.  

Od stolu se během večeře nevstává. Ten, kdo vstane, 

příští rok se nemusí se zbytkem rodiny u stolu sejít. 

 

R Y B Í  Š U P I N Y   

Pod talíř před večeří se dává rybí 

šupina, která se po zbytek roku nosí 

v peněžence a má přinést peníze 

a hojnost. 

 

H O D  S T Ř E V Í C E M  

Svobodné dívky na štědrý večer si 

stoupnou zády ke dveřím a hodí 

střevícem za sebe, pokud se 

špička střevíce otočí ke dveřím tak si dívka do roka najde 

přítele a půjde pryč z rodného domu. Pokud se ale ke 

dveřím otočí pata střevíce, tak si přítele nenajde a 

v rodném domě zůstane. 

 

K R Á J E N Í  J A B L K A   

K tomu se přistupuje po 

štědrovečerní večeři. Pro štěstí 

a zdraví v příštím roce je důležité 

objevit hvězdičku z jadérek. V případě zkaženého 

jádřince hrozí nemoc a tvar kříže je úplně nejhorší. 

Poukazuje na smrt. 

 

P O U Š T Ě N Í  L O D I Č E K   

Půlky vlašských ořechů se 

zapálenou svíčkou, které se pustí 

po míse s vodou, mají předpovědět 

budoucnost. Každý člen rodiny si musí vyrobit svou 

lodičku sám. Pokud se některá lodička vzdálí od 

ostatních, její majitel se vydá do světa.  

 

A D V E N T N Í  V Ě N E C   

Každou neděli se zapálí jedna svíčka 

a odpočítávají se tak týdny do neděle 

před Štědrým dnem. 

 

J M E L Í   

Větvička jmelí patří k vánoční výzdobě. 

Zavěšuje se tak, aby bylo možné pod ním 

projít nebo se pod ním políbit. Polibek pod 

jmelím má dvojici přinést lásku po celý další 

rok. Pokud jmelí někomu věnujete, ochrání ho před 

nemocemi a do domu přinese štěstí. 

 

V Á N O Č N Í  S T R O M E Č E K   

Tradiční symbol Vánoc, který během 

svátků nechybí skoro v žádné domácnosti 

 

B A R B O R K Y   

4. prosince dívky trhají třešňové 

větvičky, které si dají do vázy. Na 

jednotlivé větvičky mohou dát 

cedulky se jmény chlapců. Chlapec, „jehož proutek“ do 

Štědrého dne vykvete, se stane jejím mužem. 

 

B E T L É M   

Je vyobrazení scény narození 

Ježíše Krista. Uprostřed jsou 

jesličky, ve kterých leží Ježíšek. 

Kolem něj jsou rodiče Marie a Josef, osel, vůl, pastýři se 

stádem ovcí a tři králové. 

 

L I T Í  O L O V A   

Rozžhavené tekuté olovo se lije do 

nádoby s vodou. Ze vzniklého 

odlitku se pak dotyčnému podle 

tvaru věští budoucnost.  

Viktorie Rojdlová, 7.C 
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Vánoční zvyky a tradice ve světě 

Všichni asi znáte tradice a zvyky u nás v ČR, jelikož zde žijeme. Známé jsou třeba házení střevícem, rybí 

šupina pod talířem u večeře nebo krájení jablka na půl. Jak se ale tento svátek slaví ve světě? 

N Ě M E C K O   
Věřte nebo ne, ale v Německu 

mají i tradice podobné těm 

našim. Dokonce se tu některé 

tradice zrodily. Například 

zdobení vánočního stromečku či adventní kalendář. 

Co nesmí chybět jsou barevné ozdoby všech tvarů 

a velikostí (Němci mají rádi co nejnápadnější ozdoby). 

Ovšem co zůstává u nich tradiční ozdobou, je sláma a 

sušené ovoce. Tradičním jídlem je zde takzvaná 

„drážďanská štola.“ Pokud ji uvidíte, je velmi podobná 

naší české vánočce. U nás nosí dárky 

Ježíšek a v Německu také (německy 

Christkind), tedy na jihu země. Na 

severu ale dárky dává 

Weihnachtsmann, německá podoba 

Santy Clause.  

 

NĚMECKÁ VÁNOČNÍ POVĚST:  
Zřejmě nejznámější německou postavou, a i jednou 

z nejděsivějších, je takzvaný Krampus. Jedná se 

o postavu, která je napůl kozel a napůl démon. 

Doprovází Mikuláše a jeho přítomnost nikdy nenese 

dobré zprávy. Podle všeho zlobivé děti trestá tím, že je 

šlehá proutkem a odnese do pekla. Nejhorší scénáře 

říkají, že je dokonce i sní. Proto si děti dávají za okna 

boty. Pokud byly hodné, dostanou od Mikuláše odměnu. 

Pokud ne, Krampus jim do bot strčí rákosku.  

 

A N G L I E :   
Dětem v Anglii také nosí 

dárky Santa Claus, ovšem 

zase v jejich verzi (říkají mu 

Otec Vánoc). Je známo, že 

chodí komínem, takže děti zvykem hází přání do komína. 

Důležitý je i vánoční chod. Tradicí je krocan s nádivkou. 

A to velký krocan. Také nechybí nejrůznější paštiky, 

pudink (anglický vánoční pudink), koláče… Pokud 

hledáte cukroví, zde ho nenajdete. Cukroví se zde nikdy 

tradičně nedělalo. Britové také rádi posílají svým blízkým 

pohlednice, kde říkají, jak se celý rok měli a přejí si 

navzájem štěstí do nového roku. Nesmí zde chybět ani 

návštěva kostela ani sledování vánočního projevu 

královny Alžběty II. A za nejznámější film s touto 

tématikou je považován film od britského klasika 

Charlese Dickense – Vánoční koleda. 

 

F R A N C I E :   
Pokud jste si mysleli, že si Němci 

nebo Britové potrpí na velké 

a honosné večeře, tak to jste 

neslyšeli o Francouzích. Francouzi 

si opravdu potrpí na obrovskou hostinu. Ta se skládá 

z dvanácti chodů. Menu je z ústřic, vína, pečené šunky, 

klobásek, salátů, ovoce a sladkostí. Ti, co připravují 

večeři, jsou schopní strávit v kuchyni i šest hodin, jen 

aby bylo vše perfektní. Tradiční je dezert tzv. vánoční 

poleno, které je hodně máslové se štědrou porcí 

čokolády. Vánoční stromek se zdobí stuhami, sušeným 

ovocem a papírovými květinami. Samozřejmě i tady se 

nosí dárky a nosí je opět francouzská verze Santy Clause 

 
FRANCOUZSKÁ VÁNOČNÍ POVĚST: 
Hans Trapp… Nic vám toto jméno neříká? Ovšem 

francouzské děti se třesou hrůzou, když tohle jméno 

zaslechnou. Jedná se o ,,antisantu”. Legenda vypráví, že 

byl kdysi líný, lakomý a zlý baron, kterého nikdo neměl 

rád. Vyhnali ho do lesů, kde také dožil svůj život. 

Zamaskovaný tam číhal na lidi, ty chytal a (podle legendy 

opravdu) jedl. Dodnes chodí a připomíná dětem, že mají 

být po celý rok hodné. 

 

A M E R I K A :   

Chcete-li oslavit Vánoce opravdu 

ve velkém, můžeme Ameriku jen 

doporučit. Dárky nosí slavný 

Santa Claus, kterého vozí šest 

sobů na létajících saních. Děti mu u stromečku 

zanechávají sušenky a mléko. Zdobení stromků nebo 

domů se bere velmi seriózně a Američani jsou schopni 

utratit spousty peněz, aby měli krásnou výzdobu. Jí se tu 

většinou krocan s nádivkou, pudinky, koláče a různá 

oblíbená cukrátka. Mezi oblíbeá pití patří například 

džusy, vaječňák nebo horká čokoláda. Vše je vždy ve 

tvarech stromků, hvězd, sněhuláků nebo Santy Clause.  

Valentýna Kovářová, 9.B
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Let’s learn English with 

 

11. W I N T E R  
         

   

 

 

      

 

 

 

 

    

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

a snowman 

a gift 

snow 

ice 

a candle 

a flake 

a carp 

a reindeer 

a gingerbread 

a holiday 

an ornament 

an icicle 

sweets 

December 

a tree 
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 Complete the crossword.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can you find 15 Winter words?  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ ________________ 

________________ ________________ 

________________ ________________ 

________________ ________________ 

________________ ________________ 

________________ ________________ 

________________  ________________ 
Gabriela Vlnová, 7.A 

 

Down 
 

1. dárek 

2. cukroví 

3. rampouch 

4. kapr 

5. svíčka 

8. ozdoba 

9. sníh 

10. perníček 

13. strom 

 

 

 

Across 
 

6. vločka 

7. prázdniny 

11. sněhulák 

12. sob 

14. prosinec 

15. led 
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Z  N A Š E H O  W E B U  

 

Florbalistky opět vítězně 

V úterý 23. 11. 2021 se utkalo deset dívčích družstev z 8. a 9. tříd v okresním kole florbalového turnaje v Sezimově 

Ústí. Družstva byla rozdělena do dvou skupin po pěti týmech. Naše děvčata ve skupině postupně porazila tato 

družstva:  

ZŠ Soběslav Komenského – ZŠ Chýnov 4 : 0 

ZŠ Soběslav Komenského – ZŠ Planá nad Lužnicí 3 : 0 

ZŠ Soběslav Komenského – ZŠ Sezimovo Ústí 2 : 0 

ZŠ Soběslav Komenského – ZŠ Mladá Vožice 2 : 0 

Po základní skupině bez jediné prohry postoupilo družstvo naší školy do finálové skupiny pro dvě první družstva 

z každé skupiny. Do této skupiny postoupily společně se Základní školou z Mladé Vožice a přinesly si tak první 

vítězství ze základní skupiny. Ve zbývajících zápasech nejprve porazily ZŠ Tábor Zborovského 1 : 0 a v posledním 

utkání Gymnázium Soběslav také 1 : 0. 

Naše družstvo navázalo na celkové vítězství děvčat ze 6. a 7. tříd a nenechalo se tak zahanbit a zvítězilo bez jediné 

prohry a bez jediné obdržené branky! 

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Sestava družstva: Lucie Nejedlá, Kamila Viturková, Karolína Šimečková, Nikita Kyptová - všechny 9.A, Pavla 

Forsztáková 9.B, Nikola Tupá 8.A, Kateřina Pospíšilová, Agáta Valešová, Karolína Hamajová, Petra Kadlecová - 

všechny 8.B.             
            Jan Holas 

Další florbalový postup na kraj 

Florbalové žně na naší škole pokračují. Dne 24. 11. 2021 vyrazili chlapci 8.- 9. tříd do Sezimova Ústí poprat se o další 

postup do krajského kola. Turnajové zápasy se hrály 1x12 minut hrubého času a nás čekalo celkem 6 utkání každý 

s každým. Již od prvních minut turnaje nenechali kluci nikoho na pochybách, že patří mezi favority turnaje. 

Předváděli krásný kombinační a rychlý florbal. Postupně si hladce poradili se všemi soupeři a postoupili tak z prvního 

místa do lednového krajského kola. 

Soběslav Komenského – Husova 4:1  

Soběslav Komenského – Jistebnice 2:1 

Soběslav Komenského – SÚ, 9. května 7:0 

Soběslav Komenského – Helsinská 6:0 

Soběslav Komenského – Mladá Vožice 10:0 

Soběslav Komenského – Chýnov 1:0 

Chlapci hráli v tomto složení a všem patří dík za reprezentaci školy.  

Novotný M., Pánek S., Prokeš L., Petrásek D., Štěpánek D. - 9.A, Kůrka D., Studený V., Panský D. – 9.B, Tuček J., 
Hňup P. – 8.B            Vladimír Máca 
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Florbalové stříbro  

Náš nejmladší florbalový dívčí tým vybojoval 26.11. ve sportovní hale v Soběslavi 2. místo na 

okresním turnaji, když prohrál s vítězkami turnaje, ZŠ Dražice, o jedinou branku. Děvčata zaslouží 

velkou pochvalu za reprezentaci naší školy.  

Sestava: Nela Panská, Anna Chocová, Barbara Chocová, Amálie Štěpánková, Barbora Škodová, 

Vanessa Poláková a Viktorie Menhartová        Ilona Klimešová 

Projektový den - Déšť 

Ve čtvrtek 25. 11. 2021 proběhl v 1.A hudební den. Nejdříve se děti s paní Janouškovou 

rozezpívaly a naučily nové písničky, zahrály na různé dětské nástroje a vyrobily Rumba koule. Děti 

vyprávěly jaké zvuky vydává déšť. Poté se žáci rozdělili do dvou skupin a každá skupina vyrobila 

svůj Dešťový sloup. Den byl zakončen vycházkou k jezu a žáci poslouchali zurčení vody 

v Černovickém potoce. Dopoledne rychle uteklo a děti se dozvěděly mnoho zajímavých věcí o dešti.  
                Jana Žaldová 

Pekelná návštěva 

Čerti, Mikuláš a anděl navštívili školní družinu již ve čtvrtek 2. prosince. Děti prvních tříd nejprve 

musely dokázat své znalosti o životě čertů. Poté přišli čerti v doprovodu Mikuláše a anděla. 

Hrůzostrašný Lucifer malinko všem pohrozil, ale jinak se celé dopoledne neslo v duchu čertí 

pohody. Paní učitelky s dětmi si připravily společné vystoupení v podobě zpěvu nebo recitace 

básně, za které si vysloužily mnoho sladkých odměn. Poté následovalo mnoho různých soutěží, které děti s radostí 

plnily. I když byla v některých dětech malá dušička, všichni byli stateční a slibovali, že už budou hodní a budou 

poslouchat paní učitelky a své rodiče. Nikdo se bát nemusel, protože naši čerti do pekla děti nenosí, jenom každému 

udělali na památku znaménko černou barvou na tvář.      Kolektiv vychovatelek ŠD 

Druhé dešťové dostaveníčko 

Druhý dešťový projektový den, který prožila 4. A, se uskutečnil 2. prosince. Po skládání 

pohádkových postav, Dešťové víly a Mrakomora, si děti sestavily myšlenkovou mapu na téma 

Déšť. Společně s paní Markétou Janouškovou si rozebraly obsah písně a vyzkoušely si vlastní 

textovou tvorbu. Zahrály si na různé hudební nástroje, propojily s hudbou další předměty. 

V hodině anglického jazyka se také dozvěděly, jaké počasí je typické pro Londýn a vytvořily si slovní zásobu na toto 

téma. Velmi je zaujal tanec s deštníky,   užily si hru na tělo ve vestibulu naší školy a relaxovaly s dešťovými holemi. 

Děti si vedly úžasně, zaslouží velkou pochvalu. Moje poděkování patří paní Markétě Janouškové a naší paní 

angličtinářce Pavlíně Novotné za krásně vedené dopoledne.       
             Ilona Klimešová 

Vánoční dárek 

Naše škola dostala opět krásný vánoční dárek. Naším každoročním "Ježíškem" je firma 

Motor Jikov, která podporuje technické vzdělávání na školách. I letos jsme od nich dostali 

vybavení do školní dílny. Dárky od této firmy využijí naši žáci nejen při hodinách praktických 

činností. Děkujeme za spolupráci a podporu naší školy a budeme se těšit, že se příští rok 

opět sejdeme.               vedení školy 
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Adéla Kolátorová: Byla jsem hodné a snaživé dítě 

Po paní učitelce Novotné představíme další novou tvář naší školy. Na chodbách či ve třídě můžete potkat 

mladou paní učitelku Adélu Kolátorovou. Na naší škole učí mj. český jazyk a hudební výchovu. Pokud 

chcete paní učitelku poznat lépe, začtěte se do následujících řádků. 

Jak jste zatím spokojená na 

škole? 

Jsem spokojená. Líbí se mi 

tady. Zatím. 

Jste učitelka hudební 

výchovy. Jaký je váš oblíbený 

interpret? 

Nemám přímo vybraného 

nějakého interpreta. Spíše 

žánry. Poslouchám pop, punk, rock. Něco takového. 

Odkud pocházíte? 

Pocházím od Jihlavy, konkrétně z vesničky, která se 

jmenuje Větrný Jelínkov. Studovala jsem v Českých 

Budějovicích a mám tady přítele. Proto tady učím. 

Bydlím však v současné době v Táboře. 

Co vás přivedlo k učitelství? 

Vždy mě bavil především český jazyk, proto jsem ho 

vystudovala. A druhý obor výchovu k občanství. Vždy 

jsem k němu tíhla a mám samozřejmě ráda i děti. Také 

jsem přemýšlela o jiných povolání, třeba o rádiu, 

novinářství. Vždy se však jednalo právě o tu 

„češtinářskou“ oblast. 

Byla jste jedničkářka? 

Na základní škole ano, potom na střední škole byl ten 

průměr už horší. 

Jaká byla Vaše školní léta? Vzpomínáte na ně ráda? 

Byla jste spíše hodné nebo zlobivé dítě? 

Vždy jsem byla moc hodné a velice snaživé dítě. 

Vzpomínám na to docela dobře. Především na některé 

učitele, kteří mě inspirovali a možná tak trošku přivedli k 

této profesi 

Chodila jste do školy ráda? Jaký byl váš oblíbený 

předmět? Váš nejsilnější zážitek ze školy? 

Do školy jsem se velice těšila. Na druhém stupni se to 

však přehouplo a do školy už jsem moc ráda nechodila. 

Ale právě čeština byla stále mým nejoblíbenějším 

předmětem. Také mě moc bavila hudební výchova. 

Máte dobrý vztah s ostatními učiteli? 

Myslím si, že ano. Zatím jsme nenarazili na žádný 

problém. Doufám, že to tak i zůstane. 

O jakých jiných povolání jste uvažovala? 

Vždy jsem to nechávala spíše až kam mě vítr zavane, 

a tak to zůstalo do poslední chvíle  

Dostala jste někdy nějakou poznámku? Popřípadě za 

co? Máte nějaký svůj oblíbený průšvih? 

Poznámku jsem nikdy nedostala, vždy jsem byla hodně 

vzorná, vždy vše nosila a plnila, na průšvih si asi také 

nevzpomenu. 

Máte domácího mazlíčka? 

Ano mám psa. Čivavu, jmenuje se Alfa. 

Kdybyste měla možnost vrátit na základku, vrátila 

byste se? 

Na základní asi úplně ne, spíše na střední. Tam mě to 

bavilo víc. Chodila jsem na Gymnázium do Jihlavy. 

Co ráda děláte ve svém volném čase? 

Ráda čtu (psychologické romány i jednodušší četba pro 

odreagování), dívám se na filmy, zpívám, hraji na flétnu. 

Ráda chodím i do přírody se psem.  

Bydlíte v Soběslavi? 

V Táboře. Do budoucna bychom rádi bydleli s přítelem 

v Soběslavi. 

Na jakém nejlepším 

hudebním koncertu či 

festivalu jste kdy byla? 

Měla jsem navštívit Rock 

for people, ale překazil 

nám to covid. Myslím si, 

že ten by byl nejlepší. Na 

velké hudební festivaly 

příliš nejsem, spíše takové 

komornější. Asi tedy 

Vypsaná Fixa 

Kamila Viturková a Nela Podlahová, 9.A
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Florbalové úspěchy 

Kdo je u nás na škole déle, již může vědět, že zde jsou žáci sportovně nadaní. Kdo je zde nový, tak se o 

tom právě dočítá! Jak mezi žáky, tak mezi žákyněmi, máme spoustu sportovců v různých kategoriích. 

Tento rok se ale velmi daří ve florbalu. A to jak žákům, tak žákyním. 

Dne 12.11. 2021 se 

uskutečnilo první kolo 

florbalového turnaje žákyň 

6. a 7. tříd, kde naše 

sportovkyně nezaspaly a pořádně se do toho opřely! 

Z šesti zápasů vyhrály skoro všechny. Bohužel jeden tým 

byl silnější. Soupeřem, který nad naším týmem vyhrál, 

bylo družstvo ZŠ Malšice. I přes jednu prohru se naše 

žákyně udržely na prvním místě a tím si zajistily postup 

do krajského kola, které se uskuteční v lednu příštího 

roku. O jeho výsledku vás budeme informovat. 

 

Další výhru nás přinesly 

starší žákyně 8. a 9. tříd 

z okresního kola, které se 

konalo 23.11. 2021. 

Navázaly tedy krásně na mladší žákyně. Náš tým vyhrál 

všechny zápasy z celkových čtyř. Branka byla dobře 

střežena a díky tomu náš tým odešel bez jediného 

obdrženého gólu. Díky tomu si děvčata vybojovala 

postup do krajského kola, kde se utkají s dalšími 

postupujícími týmy. 

 

Dalším obrovským úspěchem byl 

turnaj žáků 8. a 9. tříd. Kluci 

nezaháleli a dne 25.11.2021 ukázali, 

co v sobě mají. Z šesti zápasů vyhráli 

všechny. V turnaji jsme obdrželi pouze dvě branky. Kluci 

předvedli již od začátku, že hrát umí a nebojí se to 

ukázat. Díky jejich přístupu si i oni znovu zahrají v lednu 

příštího roku.  

Poslední zápas se uskutečnil dne 

26.11. 2021, kdy vyrazil zabojovat náš 

nejmladší tým žákyň z prvního stupně. 

I když holky hrály krásně, bohužel 

prohrály s vítězem turnaje - ZŠ Dražice. Vybojovaly tedy 

krásně druhé místo. 

 

Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci naší školy a 

přejeme mnoho dalších výsledků nejen 

ve florbalu. 

 

Odpovídá pan učitel Máca  

Jak je známo, máme za sebou v 

poslední době spoustu florbalových 

úspěchů. Proč si myslíte, že tomu tak 

je? Je to přirozeným nadáním, pedagogy 

nebo něco úplně jiného? 

Určitě žáky. Máme zde v současné době spoustu 

sportovců - hokejistů, florbalistů. V Soběslavi je teď 

florbal na dobré úrovni (hlavně děvčata) a nikde jinde se 

tolik nehraje. 

Jaká na místě byla atmosféra? 

Atmosféra byla výborná, ostatní týmy jsme přehrávali. 

Myslíte si, že mají naši žáci šanci na další vítězství?  

Myslím, že máme šanci v krajském kole uspět, jak 

děvčata, tak chlapci. 

 
Jakub Rokos,9.A   

        



- 16 - 
 

Co si přejete k Vánocům? 

Zeptali jsme se učitelů i dětí, o co si napsali Ježíškovi. Z dospělých málokdo odpověděl na hmotný dárek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sám nevím. Já se vždycky 

nechávám překvapit. 

Já si přeji k Vánocům jen 

zdraví a spokojenost. Za 

hmotný dárek, třeba od 

dětí, budu ráda… 

Všechno mám. Ale přeju 

si, aby děti chodily do 

školy. 

Aby se rodina sešla a 

aby byl klid. A co se týče 

hmotného dárku, tak 

zimní boty. Levou a 

pravou. 

Aby byli všichni zdraví. 

Hmotná přání jsou už za 

mnou. 

Přeju si klid a mír. 

A hmotný dárek? Třeba 

ponožky a trenky. 

Zdraví a pohodu všem… 

Abychom se sešli celá 

rodina. Pak by mi 

udělaly radost třeba 

teplý pletený ponožky. 
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Rozálie Janoušková, 4.A 

Abychom byli všichni 

kamarádi. Taky ponožky 

od Dědoles. 

Hynek Mládek, 4.A 

Já si přeju, aby nám ve 

třídě vydrželo 

kamarádství. A taky 

Deník malého 

poseroutky 1.  

Samuel Růžička, 4.A 

Aby skončil Covid. 

Matyáš Paleček, 4.A 

Xbox. 

Filip Pimper, 4.A 

Přeju si počítač. 

Jaroslav Kazda, 4.A 

Žraloka a surikatu. 

Nick Gruber, 4.A 

Nerf sniperku od 

Fortnite. Aby mě Jéňa 

neštval. A taky citróny.  

Jan Hořický, 4.A 

Nintendo a Covid-19 

ve třídě. 

Anna Chocová, 4.A 

Jezevčíka a nový mobil. 

Barbara Chocová, 4.A 

Abychom mohli chodit 

do školy. Abychom tady 

byli všichni kamarádi. 

Adam Prchlík, 4.A 

Playstation, počítač, 

kamery..prostě 

všechno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikita Kyptová, Kamila Viturková, ,9.A   
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Zasmějte se s Klubkem    

 

Rodiče mají dva syny. Jednoho velkého optimistu a druhého velkého pesimistu. A tak 

udělají pokus. Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a optimistovi navezou do 

pokoje hromadu hnoje. Když zazvoní zvonek, z pokoje pesimisty se ozývá pláč: „Tolik 

hraček. Všichni mi budou závidět. A tolik baterek do nich.“ Když rodiče přijdou do druhého pokoje, optimista se 

přehrabuje v hnoji a volá: „Tolik hnoje! To tu někde musí být koník!“ 
 

„Otíku, jak se ti líbí nová autodráha?“ 

„Je moc pěkná.“ 

„Tak si rychle hraj, než si někdo všimne té rozbité výlohy a 

přijedou policajti.“ 
 

Ve škole měli žáci napsat slohovou práci na téma „Jak jsem 

strávil vánoční prázdniny.“ 

Honzík napsal: Děkuji, výborně. 
 

Je čas ozdobit kapra, zabít stromeček, upéct dárky, vykuchat 

vánočku a zabalit salát. A hlavně to nesplést. 
 

O Vánocích spadne na hladinu rybníka kousek housky. Vidí to kapr a varuje ostatní: „Nikdo ani hnout, v tom bude 

nějaký háček.“ 
 

Neskutečné, do Štědrého dne zbývá 364 dní a všichni už mají nazdobené stromečky. 
 

9 z 10 kaprů doporučuje ke štědrovečerní večeři pstruha. 
 

Milý Ježíšku, slibuju, že budu celý rok…. no vlastně skoro celý rok…. hmm občas…. hmmm no dobře … tak, si všechno 

raději koupím sám! 
 

Ten pocit hrdosti, když měsíční práci zvládnete během jediného dne. Ano, už jsem snědl celý adventní kalendář. 

 

IKEA - Umělý vánoční stromeček - příbalový leták: Tyčka - 1ks, Větve - 46ks, Jehličí - 13 543ks, Montážní lepidlo – 

3 litry 

 

   
Šimon Plát, 7.A   
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Znáte české vánoční písničky? 

Vánoce jsou zase tady. V rádiu můžeme neustále slyšet anglické či americké vánoční písničky. České se 

také někdy objeví, možná jsou ale v menšině. Pamatujete si je? Znáte je? Zkuste si udělat rychlý test. 

Odpovědi naleznete na straně 22. 

 

 
1. Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne, 

jeho vinou se z nich linou tóny záhadné. 

Strejdu vida děda přidá: „Neseme vám noviny,” 

čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný. 

 

a) Vánoce, Vánoce přicházejí 

b) Nesem vám noviny 

c) Štědrej večer nastal 

 

 

2. Sláva, už je sníh, jedem na saních, 

kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich. 

Kouká na syna, uši napíná… 

Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná? 

 

a) Půlnoční 

b) Tichá noc 

c) Rolničky 

 

 

3. Paní mámo, vstaňte 

paní mámo, vstaňte 

koledy nám dejte, 

koledy nám dejte. 

 

a) My tři králové 

b) Pásli ovce valaši 

c) Nesem vám noviny 

 

 

4. On rozdává štědrovničky,  

   jabka, hrušky a trojníčky, 

   za naše zpívání, za koledování, 

   dejž vám Pán Bůh své požehnání. 

 

a) Dej bůh štěstí 

b) Jak jsi krásné neviňátko 

c) Půjdem spolu do betléma 

 

 

 

5.Narodil se Kristus Pán, veselme se, 

z růže kvítek vykvet nám, radujme se. 

Z života čistého, z rodu královského, 

nám, nám, narodil se. 

    

a) Já bych rád k betlému 

b) Narodil se Kristus Pán 

c) V půlnoční hodinu  

 

 

6.Ježíš na kříži ztrápený, 

občas se usměje. 

Na ty co v zázrak uvěří, 

na ty co zpívají. 

 

a) Půlnoční  

b) Jak jsi krásné neviňátko 

c) Chtíc, aby spal 

 

 

7.Prosím pěkně, odbuďte mě, nemám tu kdy stát, 

ještě musím do Betléma dítko kolíbat. Prosím pěkně, 

odbuďte mě, nemám tu kdy stát, 

Dítko to je bohatý, v nebi vám to zaplatíte, 

že budete po smrti s ním vždy radovati. 

 

a) My tři králové 

b) Já bych rád k Betlému 

c) Štěstí, Zdraví, Pokoj svatý  

 

 

8. Anděl se jim ukázal, do betléma jít kázal. 

Anděl se jim ukázal, do betléma jít kázal. Hajdom, 

hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom 

 

a) Pásli ovce valaši 

b) Já malý přicházím koledovat 

c) Dej Bůh štěstí tomu domu  
 

Viktorie Rojdlová, 7.C   
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Poznáte naše učitele jako děti pod vánočním stromečkem? 

V jednom z minulých čísel jsme zveřejnili fotografie našich učitelů z dětských let. Tento článek měl velký 

úspěch. Není špatné si čas od času uvědomit, že pedagogové se nenarodili s ukazovátkem v ruce. Že byli 

také obyčejnými dětmi, které se těší na Vánoce, na dárky, na stromeček…a jak u toho vypadali? Kochejte 

se …  
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Jak prožívají naši učitelé Vánoce 

Jistě víte, že se každým dnem blíží Vánoce a všichni se těší na prázdniny. Nejvíce se těší učitelé až si 

odpočinou od svých žáků. Nebo to tak není? Přečtěte si … 

 

 

Mgr. Jana Kostrbová 

Koukáte se před Vánoci na 

pohádky nebo filmy? Na jaké? 

Pohádky mám moc ráda a o 

Vánocích je ráda sleduji hlavně 

se svými dětmi, i když poslední 

dobou na to nemám tolik času 

jako dřív. Obvykle si pustím klasické 

staré pohádky, jako je Pyšná princezna, Šíleně smutná 

princezna nebo Byl jednou jeden král. Mám ale ráda i ty 

nové – Anděl Páně, Tajemství staré bambitky. 

Hrajete při čekání na Ježíška nějaké hry? Jaké? 

Při čekání na Ježíška nic nehrajeme. Připravíme 

štědrovečerní večeři, zapálíme prskavky a pak už jdeme 

ke stromečku. 

Co si dáváte ke štědrovečerní večeři? 

Večeři máme klasickou, kapra se salátem, děti si radši 

dají kuřecí řízek. 

Kolik dní před Vánoci zdobíte stromek? Jaký? 

Stromek zdobíme až na Štědrý den a všichni společně. 

Nejradši mám jedličku, ale mívali jsme i borovici nebo 

smrk. 

U koho jste slavili Vánoce 

v dětství? 

V dětství jsem trávila 

každé Vánoce s rodinou 

doma. 

Dodržujete nějaké 

vánoční zvyky? Jaké? 

Na Štědrý den 

rozkrajujeme jablko, 

pouštíme lodičky ze 

skořápek a letos poprvé 

chceme zkusit lít olovo. 

 

 

Co máte nejraději na Vánocích? 

Úplně všechno – světýlka, svíčky a celkově vánoční 

výzdobu, pečení cukroví, vůni jehličí, pohádky, koledy, 

dárky a nejvíc asi to, že můžu být s blízkými lidmi, které 

mám ráda. 

 

Ing. Pavel Kulíšek, DiS. 

Koukáte se před Vánoci na 

pohádky nebo filmy? Na jaké? 

Dívám se na pohádky i film: 

Ledové království, Ledové 

království 2, Tři Bratři, Sněženky a 

machři, Sněženky a machři po 25 

letech, Sněhová kalamita, Na 

Hromnice o den více. 

Hrajete při čekání na Ježíška nějaké hry? Jaké? 

Ano. World of Warcraft: Classik, World of Warcraft: The 

Burning Crusade Classic. 

Co si dáváte ke štědrovečerní večeři? 

Kuřecí řízek s bramborovým salátem. 

Kolik dní před Vánoci zdobíte stromek? Jaký? 

Dva dny před Vánoci zdobím jedli. 

U koho jste slavili Vánoce v dětství? 

S rodiči. 

Dodržujete nějaké vánoční zvyky? Jaké? 

Ne. 

Co máte nejraději na Vánocích? 

Tři dny před Vánoci zimní slunovrat a následné 

prodlužování dne a výšky slunce nad obzorem.  

 

Kateřina Vilímková, 7.C   

 

Odpovědi ze strany 19: 1A, 2C, 3C, 4A, 5B, 6A, 7C, 8A 
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Radim Vopava: Kdybych mohl, do Klubka bych se vrátil 

Málokdo udělal pro Klubko tolik práce jako Radim Vopava. Kromě klasických tištěných článků absovoval 

i první videorozhovory „Mezi šesti očima“, vyzpovídal Moniku Absolonovou prostřednictvím 

videorozhovoru, stříhal a graficky upravoval záznam hokejového zápasu mezi žáky a učiteli, … je za ním 

opravdu hodně práce. Nyní již druhým rokem studuje na střední škole. Bývalého šéfredaktora tohoto 

časopisu jsme se zeptali nejen na jeho vzpomínky na Klubko. 

 

Jak se ti líbí na současné škole? 

Na současné škole se mi líbí a jsem 

spokojený. Studuji tedy na COPce a ze 

začátku jsem měl obavy kvůli pověstem, 

co jsem slyšel. Ale byly to jenom 

pověsti. Studuji momentálně druhým 

rokem IT a je to celé pouze o zvyku, 

nebát se změny a jít do toho po hlavě. 

Kdybys mohl, změnil bys obor, popřípadě školu? 

Jak jsem už říkal v předchozí otázce. Jsem spokojen. 

Studuji to, co mě baví a vždy bavilo, a obor bych 

rozhodně neměnil. U IT oboru je nereálné, aby nás škola 

naučila všechno, protože IT obor je tak rozsáhlý, že to 

prostě nejde. Je to hlavně i o tom sednout si doma 

a věnovat tomu svůj čas a mít chuť se učit. 

Vzpomínáš v dobrém na Klubko? 

Na Klubko? Na to vzpomínám velmi dobře. Kdybych 

mohl, vrátím se. Je to super možnost poznat nové lidi, 

dostat se na místa, k lidem, kam bych se normálně 

nedostal, a hlavně je to spousta nových zkušeností do 

budoucího života. 

Chtěl by ses vrátit do školního Klubka? 
Určitě ano, kdyby to bylo možné.  

Na jakou práci z Klubka nejvíc vzpomínáš? 
Nejvíce vzpomínám na akce a příležitosti, jež nám byly 

právě díky Klubku poskytnuty. Od rozhovorů se slavnými 

lidmi, až po cestování za různými soutěžemi a událostmi. 

Mezi mé nejoblíbenější chvíle však patří období, kdy 

Klubko přešlo i na online formu - rozhovory, videa 

z událostí, ankety na youtubovém kanále Klubka. Založili 

jsme i facebookovou stránku a v této chvíli to mělo 

nádech toho dalšího růstu a že se Klubko pomalu stává 

už veřejným časopisem, nikoli pouze školním. Ohlasy 

a zpětné vazby byly taky vždy kladné a bylo to velmi 

potěšující. Dále velmi rád vzpomínám na DOD, kdy jsme 

ve školní klubovně měli připravené menší „studio" a kde 

probíhala video anketa s předškoláčky a žáky naší školy, 

jak s tehdejšími, tak bývalými. Byl tu však jeden 

moment, kdy mi pan učitel Lis řekl, že budu mít rozhovor 

se zpěvačkou, paní Absolonovou. Pamatuji si dodnes, že 

jsem vůbec netušil, o koho jde, ale to bylo trapné říci 

nahlas, takže jsem celý týden před rozhovorem 

poslouchal známý hit „Teď královnou jsem já" z muzikálu 

Kleopatra a díval se na další rozhovory s paní Monikou. 

I přes všechny nervy a stres, který 

jsem z toho rozhovoru měl, to 

dopadlo, alespoň pro mě, skvěle. 

Měl jsem z toho velikou radost a 

paní Monika byla skvělá společnice. 

Zasmáli jsme se, probrali jak vážné 

věci, tak věci ze života a její kariéry, a tak by to mělo být. 

Kdyby byla možnost mít na tvojí škole školní časopis, 
zúčastnil by ses? 
Samozřejmě! Jednou novinář, navždy novinář. Hlavně 

ten z Klubka! 

Chybí ti pan učitel Lis? 
Kdo to je? Ne, dělám si srandu. Na pana Lise vzpomínám 

velmi dobře a vždy se s ním rád potkám a prohodím řeč. 

Byla s ním vždy super spolupráce a do ničeho nás 

nenutil. U pana učitele se mi nejvíc vždy líbil ten 

přátelský přístup k žákům a jeho otevřenost vůči 

jakýmkoliv nápadům. 

 Vendula Vopavová, 9.A   
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