
 

  
Ročník 12, školní rok 2016/2017, číslo 2 

Zajímavosti, novinky a nápady  

ZŠ Soběslav, Komenského  

                                   

Vánoce jsou tu  

Konečně!!! Konečně jsme se dočkali toho, na co jsme celou dobu čekali. Jsou tu 

Vánoce, což jsou svátky klidu, lásky a pohody. 

Vánoce patří (spolu s Velikonocemi) k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. 

Dodržujeme tradice podle našich předků – pečeme cukroví, zdobíme stromeček, 

zpíváme koledy, připravujeme dárky pro své nejbližší, zdobíme si byt. Na Štědrý 

den jíme rybí polévku, kapra s bramborovým salátem. Po večeři bývá zvykem 

rozbalovat vánoční dárky a bývají zapalovány svíčky v lodičkách z ořechových 

skořápek, které jsou pouštěny v lavoru, z odlitého olova odhadujeme svoji 

budoucnost a hlavně jsme celá rodina pohromadě. 

Přejeme všem veselé Vánoce, bohatého ježíška, společné zážitky s rodinou a hodně 

úspěchů a zdraví v novém roce!  

 

Natálie Šímová, VIII. B 

 

 

 

 

 

 



Vánoce v Evropě 

RUSKO: Štědrý den je v Rusku obyčejným pracovním dnem.  

V této zemi se Vánoce slaví dvěma způsoby. Buďto se slaví 

pravoslavné Vánoce, které připadají na 6. a 7. ledna, nebo se slaví 

Vánoce postaru na Nový rok. Dárky v Rusku nosí Mrazík. 

 

NĚMECKO: Místo betlémů v Německu staví vánoční pyramidy, 

které jsou ze dřeva a také jsou v nich postavičky jako v českém 

betlému. Na severu Německa rozdává dárky Weihnachtsmann, který má 

rezaté vlasy i fousy a cestuje na divokém větru, a na jihu je to spíš 

Ježíšek podobný tomu našemu. 

 

FRANCIE: Servíruje se až dvanáct různých chodů. Menu se skládá z ústřic, klobásek, vína, 

pečené šunky, salátů, ovoce a sladkostí. Dárky nosí Pere Noël – Otec Vánoc. Štědrý večer je 

zakončen půlnoční bohoslužbou. 

 

POLSKO: Místo stromečku se v Polsku používají i jesličky. 

Dárky se rozdávají ještě před hostinou. Večeře se podle tradic 

skládá z dvanácti chodů symbolizujících dvanáct měsíců v roce.    

O Štědrém večeru se všichni sejdou u společného stolu k slavnostní 

večeři, po ní zapálí svíčky na stromečku, zpívají koledy a rozdávají 

si dárky, které přináší Ježíšek. 

 

ITÁLIE: Víc než stromky jsou v domácnostech rozšířené 

jesličky. Tradičně se podává pečené jehně nebo krocan. Lidé si 

domov vyzdobí borovými větvičkami, svíčkami a jesličkami.     

7. ledna létá na koštěti čarodějnice Befana, která komínem hází 

hodným dětem dárky; zlobivým naděluje uhlí. 

 

ŘECKO: Místo stromků zdobí miniaturní plachetnice. Pečou dort se schovanou zlatou 

mincí, kdo ji najde, bude mít štěstí. Děti chodí o Vánocích od domu k domu a za doprovodu 

zvonků a bubínků zpívají oslavné a radostné písně. Oslava Vánoc začíná už 40 dní předem a 

slaví se 25. prosince. Dárky přináší Saint Vassilius (sv. Basilej), ale až v noci na 1. ledna. 

                      Magdaléna Novotná, VIII. A 
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Vánoce v Česku 

Každá země slaví Vánoce trochu jinak. V Česku je to trochu 

jinak oproti Velké Británii a USA, dostáváme dárky už 24. 

Prosince večer. Velikou tradicí je Vánoční stromeček, který se 

zdobí většinou 24 ráno. Většinou máme živé stromečky, ale 

můžeme si koupit také umělý stromeček. 

 

 

 

 

 

Tradiční vánoční večeře se skládá z rybí polévky, smaženého 

kapra s bramborovým salátem a cukroví. Maminky a babičky 

pečou cukroví během celého prosince a závodí, kdo má 

nejvíce druhů. Ale také se místo kapra může podávat kuřecí 

řízek. 

 

A pak, po večeři, je čas na dárky! Celá rodina se sejde u 

stromečku, kde se rozdávají a rozbalují dárky a zpívají se 

koledy. Potom jdou někteří, nejen křesťané, na Půlnoční mši 

do kostela. Můžete se na ni podívat i v televizi.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Martin Černík, VIII. B. 
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Jak je to s vánočními koledami v Anglii? 

Už v předvánoční době, na Štědrý den a po všechny sváteční dny se zpívají po celé 

Anglii vánoční písně. Ve školách, chrámech i v rodinách, všude znějí vánoční 

koledy. Na mnoha místech procházejí ulicemi skupiny dětí a dospělých a zpívají: 

Jednou se probudíme…nebo Veselé Vánoce přejeme vám…a další koledy.  

Předávání dárků v Anglii a v Americe...  

Dovedete si představit, jaké by to bylo, kdybyste našli dárky hned ráno po probuzení? 

Kdyby nadílka nebyla na  Štědrý večer, ale až na Boží Hod vánoční? Tak totiž slaví Vánoce 

v Anglii a v Americe. Santa  Claus tu přichází v noci krbem a nasype dárky do punčoch, 

které děti večer ke krbu položily. 

Vánoční hostina… 

 Pravá vánoční hostina probíhá 25. prosince a nerozlučně k ní patří pečený krocan. Ten 

nesmí chybět na žádném stole. Tradičním zákuskem je vánoční pudink. Nesmíte si ho 

představovat jako ten náš vanilkový nebo čokoládový. Je to vlastně nákyp, který se často 

na první pohled podobá bábovce. Dělá se z mouky, vajec, tuku, oříšků, hrozinek, švestek a 

jiného sušeného a kandovaného ovoce, mnoha druhů koření a dalších přísad.   

Boxing Day…  

Slyšeli jste někdy výraz Boxing Day? Zní to, jako bychom si měli o druhém svátku vánočním 

obléct boxerské rukavice. Tak to však není myšleno. Název dne je odvozen buď podle 

pokladniček v kostele, nebo podle velkých truhlic, v nichž si lidé ukládali šaty a jiný 

majetek, dávali tam také věci, které k tomu dni dostali darem. Obojí se nazývá box. 

V tento tradiční Boxing Day jsou obdarováni ti, kteří rodině prokazovali po celý rok různé 

služby. Bývají to většinou listonoši, mlékař nebo uklízečka.   

 

Spojuj správná slovíčka s obrázky 

 

                                                                       PRESENT 

                                                                  CHRISTMAS TREE 

                                                               CHRISTMAS PUDDING 

                                                               SANTA CLAUS 

                                                                                                                                                       
Barbora Sladovníková, VIII. A 
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Když už se zase po roce blíží Vánoce, je důležité 

zajistit hodně věcí, jako jsou například ozdoby, dárky, 

ale hlavně k Vánocům patří stromeček! 

Jaký by měl stromeček být?  

Vánočním stromečkem může být kterýkoli jehličnatý 

strom, avšak nemůže to být modřín. Víte proč? Protože 

modřín je jediný jehličnatý strom, který na zimu 

opadá. 

Jak by měl takový stromeček vypadat? 

Stromeček by měl být vysoký, silný a 

určitě by měl být zaléván, aby byl 

hezky zelený a neopadával. 

 

Vánoční stromeček by měl určitě obsahovat 

klasické vánoční ozdoby jako jsou například 

vánoční baňky, řetězy a svíčky, 

a hlavně vánoční hvězdu. Záleží ale 

na vkusu každé rodiny. 

                                                                             

 

                                                                           
Matěj Mattanelli, VIII. B 
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Uměli byste pomoci? 
  Konečně nastal čas bruslení! V Honzíkově městě postavili 

minulý rok nový zimní stadion, a proto on a jeho kamarádi se o 

víkendu domluvili a chtěli si jít zahrát lední hokej. Honzík vzal 

všechno, co je potřeba - puk, hokejku a brusle - a vyrazil ke stadionu, 

tam už na něj všichni čekali. Kluci se převlékli a rychle vyrazili na 

led. Rozbruslili se a začali hrát. Honzík se snažil ve vysoké rychlosti 

zatočit, ale nešlo to a Honzík nešťastně upadl. Ne led spadl přesně na 

zátylek hlavy, protože neměl helmu, tak se mu začala točit hlava a 

nemohl se zvednout. Kluci chvíli koukali a za chvíli k nim přibruslil 

starší pán. Honzíkovi na místě pomohl a dovezl ho do nemocnice. 

Tam si Honzíka na týden nechali a on si z toho odnesl dvě ponaučení: 

že nemá jezdit bez helmy a že první pomoc opravdu může zachránit 

život.  

 

 Jak Honzovi tento pán pomohl? Nejdříve se ujistil, že Honzíkův 

tep se nezměnil, a potom začal zjišťovat, co to může být. Jelikož viděl 

ten pád, otřes mozku bylo to první, co ho napadlo. Koukl se na 

Honzíkovy oči, když měl každou zornici jinak velkou, bylo to jasné.  

Položil ho na záda a snažil se o to, aby neusnul nebo neupadl do 

bezvědomí. Proto na něj stále mluvil, než přijela sanitka. Víc už pro 

Honzíka udělat nemohl. Jeho rodiče mu za pomoc vřele poděkovali a 

všichni byli rádi, že to dobře dopadlo.                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                      Pavlína Antochová, VIII.A  

 



Nebezpečí kolem nás 

Alkohol 
Alkohol je nejrozšířenější návyková látka, která ve 

větším množství a nevhodné kombinaci (s 

některými nemocemi či léky) může člověku velmi 

ublížit. U dětí se při časté konzumaci alkoholu 

zvyšuje pravděpodobnost onemocnění jater, 

jelikož tento orgán ještě není schopný rychle 

odbourat škodlivé látky. Poškozen bývá také 

nervový systém. Následkem může být nižší 

schopnost soustředění, horší paměť a také 

problémy s učením. Při dlouhodobém nebo při 

pravidelném pití alkoholu ve větším množství 

z toho může být nebezpečná závislost – 

alkoholismus. Alkohol může ve velké dávce 

najednou nebo kombinací s léky i zabít. Těhotné 

ženy nesmí pít, protože alkohol by mohl poškodit 

i játra dítěte. Lidé, kteří řídí, by měli před 

jízdou autem alkohol úplně vynechat a 

nepokoušet své štěstí. Alkohol totiž způsobuje i 

poruchy vidění, nesoustředěnost a další 

problémy, které by mohly způsobit dopravní 

nehodu!  

                   
                                            

  

                                                                                                                                     Pavlína Antochová, VIII. A  



ZLATÝ RETRÍVER 
Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve Velké Británii a řazené mezi retrívry. 

Zlatý retrívr je obecně klidný, přátelský pes. Jedná se o středně velkého loveckého 

psa, jehož tělo je vyvážené a souměrné. Má dostatečně hluboký hrudník pro srdce a 

plíce, rovné přední končetiny, svalnaté zadní končetiny a silný ocas. Tlapky jsou 

okrouhlé „kočičí“. Krok má volný a dlouhý, bez náznaku kolísání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALMATIN 

Dalmatin je středně velké až velké plemeno. Výjimečné je zbarvením srsti – je bílý 

s hnědými nebo černými skvrnami. Chlupy jsou krátké a tvrdé, srst hustá a lesklá. 

Štěňata se rodí bez skvrn, ty se na těle objevují až desátý nebo čtrnáctý den od 

narození. Psi s černými skvrnami mají tmavohnědé oči a dalmatin je pes přátelské a 

dobromyslné povahy. Díky svému temperamentu je vhodný pro aktivní lidi a svým 

přátelským vztahem k dětem také jako rodinný pes. Je velmi inteligentní a 

učenlivý. Majiteli nebo rodině je plně oddaný, nikdy by jim úmyslně neublížil. Je 

aktivní a mrštný. I ti s hnědými skvrnami mají oči jantarově zbarvené. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     
Alena Ondřejová, VIII. A 
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Co je koleda a její historie 

Slovo koleda dříve označovalo píseň, která je zpívána nejvíce dětmi na 

velké křesťanské svátky, třeba Vánoce. Koledy jsou tradiční písně, kteří 

mají lidé rádi a rádi je poslouchají 

Podle legendy první křesťanskou koledu napsal František z Assisi ve 13. 

století. V 15. století bylo v Polsku přeloženo mnoho koled z češtiny pro 

Jednotu bratrskou (Náboženská skupina, ke které patřil i Jan Amos 

Komenský). Dnes už se koledy zpívají už také o adventu.  

Dříve se při koledách chodilo od domu k domu pro „výslužku“, která 

byla nejčastěji jídlo nebo pití. Děti dostávaly jablíčka, oříšky. Tento 

zvyk je dnes dodržován pouze na vesnicích. Dnes koleda označuje 

adventní písně a písně na Štědrý den. Nejznámější vánoční písně jsou 

například Půjdeme spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši, Narodil se 

Kristus pán, Rolničky, Tichá noc, Nesem vám noviny, Vánoce, Vánoce 

přicházejí.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Jiří Bauer, VIII. B 
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„Naše rodina byla tak chudá, že na Vánoce vyšel otec ven, vystřelil z pistole, vrátil se a řekl nám, 

dětem, že Ježíšek spáchal sebevraždu.“ 

 

                                                                                                                                           

Bertíku, co jsi dal Mirečkovi k Vánocům?“ „Nůž!“ „A co na to říkal?“ „Au!“ 

 

 

Ptá se kapr svého přítele: „Hele ty, věříš na život po Vánocích?“ 

 

 

„Tati a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se pětiletý syn otce pod stromečkem. „Když se podívám na 

většinu etiket z dárků, tak bych řekl, že z Číny.“ 

 

 

Kubík se ptá celý nadšený pod vánočním stromečkem svých rodičů: „Tohle všechno mi přinesl 

Ježíšek?“ „Ano Kubíčku.“ Na to si dá Kubík ruce v bok a nahněvaně se zeptá: „A co jste mi teda 

koupili vy?“                                                                                                      

 

Víte, proč se vánoční dárky balí? Aby ty krámy někdo omylem nevyhodil.                    

 

 

Muž se ptá své manželky, co by si přála k Vánocům? Ta mu odvětí: 

"Nevím." Uběhne pár dní a oba sedí pod štědrovečerním stromkem a 

rozbalují dárečky. Žena se pustí do vybalování, když tu na ní z 

lesklého papíru vypadne špinavý, rezavý, kus plechu. -"Co je to?" 

nechápe manželka. -"Nevím." muž na to. 

 

 

       Filip Štětina, VIII. A 
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Mikuláš, Čert a Anděl 

 

Mikuláš: 

Podle českého kalendáře má svátek 6. prosince a právě v 

podvečer tohoto dne obchází Mikuláš v doprovodu anděla 

a čertů domácnosti. Ve velké knize hříchů ihned vidí, jak 

dotyčné dítě zlobilo a podle toho dovolí čertům, aby dítěti 

domluvili. Hodné děti od čertů příliš nalupáno nedostanou 

a naopak je Mikuláš potěší balíčkem s pamlsky. Zlobivým 

dětem čerti pěkně nalupou a místo pamlsků takové dítě 

dostane bramboru nebo uhlí. 

Anděl: 

O andělech by se dalo vyprávět snad ještě déle než o 

čertech a Mikuláši dohromady. Význam andělů a vše, co se 

kolem nich na tomto světě točí, je velmi široký. Nebudeme 

o nich raději polemizovat a připomeňme si, jak je známe z 

jejich návštěv, kdy k nám docházejí jednou ročně v 

doprovodu právě Mikuláše a čertů. Anděl stojí zpravidla 

nenápadně stranou (s kasičkou na mince i papírové 

bankovky) a Mikuláši nesměle asistuje. 

Čert: 

Čert je schopen letu a přemísťování se z místa na místo. 

Kvalita čertových kouzel je závislá na úrovni čerta — 

například v českém pekle panuje určitá hierarchie. Na 

nejnižším postu jsou plesniví čerti a pak to stoupá vzhůru 

až k Luciferovi. 

                                                                                                        Martin Černík, VIII. B  

 



VÁNOČNÍ ANKETA 

Ptali jsme se dětí z různých ročníků naší základní školy, jak se těší na 

Vánoce, co si přejí a zda jedí na Vánoce kapra. 

 

1. B 

Matouš Matícha - Na Vánoce se těším hodně. 

                                 Přeji si akvárko. 

                                 O Vánocích jíme doma kapra.  

 

Homolková Stela - Na Vánoce se těším ze všeho nejvíc. 

                                 Od Ježíška si přeji panenku Elsi. 

                   Kapra doma nejíme, místo toho mamka dělá kuřecí 

řízek. 

 

   

4. B 

Jakub Sladovník - Na Vánoce se docela těším. 

                              Přeji si rybářský prut. 

                              Kapra doma jíme a mám ho moc rád. 

 

Pavla Forsztáková -  Na vánoce se těším moc. 

                                   Přeji si nové kolo. 

                                  Kapra doma jíme. 

                                

                                                              

8. A 

Denisa Tupá - Na Vánoce se hrozně těším. 

                         Přeji si věci s Justinem Bieberem. 

                         Na Vánoce kapra jím ráda. 

 

 Tomáš Přibyl - Na Vánoce se vcelku těším. 

                          Nepřeji si nic.  

                          Kapra doma jíme rádi. 

                           
Barbora Sladovníková,,VIII. A.           

 



 
 

 

 

  



Pečený čaj 
(pro chladné dny) 

 

Suroviny: 

1 kg rybízu 

1 kg letního ovoce 

3/4 kg cukru 

2 lžičky skořice 

4 ks badyánu (voňavé koření) 

5 ks hřebíčku 

2 citrony 

 

 

Postup: 

Nachystáme si hlubší pekáč. Větší ovoce nakrájíme na kostičky (i 

oloupaný citron) a dáme do pekáče. Přidáme všechno ostatní drobné 

ovoce, zasypeme cukrem. 

Nakonec dáme všechno koření a dobře promícháme. 

Pečeme v předem vyhřáté troubě na 180-200°C asi 30 minut. Během 

pečení asi dvakrát promícháme. 

Hned po upečení naplníme do skleniček, zavíčkujeme a otočíme dnem 

vzhůru jako marmeládu. 

Použití:  

Do hrnečku dáme 1-2 lžíce této směsi, zalijeme horkou vodou. Vypijeme 

jako čaj a na spodu hrnečku nás čeká pochoutka v podobě kousků ovoce. 

 

Magdaléna Novotná, VIII 

 

http://varecha.pravda.sk/recepty/peceny-caj-/36578-recept.html


Vánoční básně 

Sněhulák 

Když přijde Vánoc čas,                                                       

ráj zaleje nás. 

Když sněhu napadne dost, 

do saní rychle skoč. 

Postav sněhuláka s mrkví 

místo nosu a hrncem jako 

čepice. 

 

Štědrý večer 

Už nastal ten slavný den, 

před tím slavným momentem  

večeři si dáš, neboť musí přijít 

Ježíšek a dárky ti pod stromeček 

dát. Když Ježíšek odejde, nastala  

ta chvíle u stromečku, koledy si  

zazpíváte a dárky podělíte.  

 

Bruslení 

Voda proměnila se v led,  

bruslí je slyšet let. Jen pozor 

dej, ať si neublížíš a můžeš se 

radovat, že je Vánoc čas. 

         Jiří Bauer, VIII. B 

 

 

http://www.rexo.cz/omalovanky/vanoce/3/
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/drogatnev/drogatnev1510/drogatnev151000085/46551285-nov%C3%BD-rok-a-v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-zimn%C3%AD-krajina-s-v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-stromek.-pozad%C3%AD-s-m%C4%9Bs%C3%ADcem-a-silueta-santa-clau.jpg?ver%3D6&imgrefurl=http://cz.123rf.com/stock-fotografie/zimn%C3%83%C2%AD.html&docid=RXKfSeoAdOFF2M&tbnid=DD_rzdFWdW5CyM:&vet=1&w=450&h=369&bih=881&biw=1680&ved=0ahUKEwiPwL3r4MDQAhWmC8AKHVP0Cbk4yAEQMwgnKCUwJQ&iact=mrc&uact=8


OSMISMĚRKA 

 

LAMPA, TYGR, TAM, KLAVÍR, ČEPICE, TRŮN, ROK, PAPÍR, 

LUK, MÁK, SOB, OSEL, KOS, RÝMA, CEP, MOL, LOV, KOV, 

GUMA, RUKA 

TAJENKA: 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

Aneta Píchová, VIII. A  

 

 

 

T A M A A N A K 
Y D K P Č Ů O L 

G U M A E R V A 
R A Á E P T V V 
L U K A I N O Í 
O T P N C L K R 
M Í Í V E O Ě B 

R Ý M A S N O E 
C C E P O S E L 
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https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiataTB38DQAhWBsxQKHbZSCjcQjRwIBw&url=https://www.fairmade.cz/bio-bila-mlecna-cokolada-s-makem-a-citrusovym-olejem-85g&psig=AFQjCNGu_HZByz3Rpd1L1i7Tn0-4DV5xZw&ust=1480054685758418


TAJENKA 
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Aneta Píchová, VIII. A 
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