Ročník 10, rok 2015, číslo 2
Zajímavosti , novinky a nápady
ze ZŠ Soběslav, Komenského

Vánoce za dveřmi
Za pár týdnů jsou Vánoce a každý z nás se na ně určitě moc těší. Vánoce jsou
svátkem již spoustu let, ovšem většina z nás si možná neuvědomuje pravou
podstatu Vánoc. Toto není svátek „Dostávání dárků“, ale je to oslava narození
Ježíše Krista a nezáleží, zda jste křesťan. Vánoce jsou o společných chvílích se
svou rodinou a přáteli. Pod stromeček nám nosí dárky Ježíšek, než je ovšem
rozbalíme, čeká nás výborná večeře. Většinou máme rybí polévku, poté řízek
s bramborovým salátem a nakonec si vychutnáme sladké cukroví. Po večeři se
často koukáme na televizi, zvlášť na klasickou vánoční pohádku Tři oříšky pro
Popelku. Po skončení pohádky si konečně za zpěvu koled otevíráme dárky.
Kolem se line vůně jablek a skořice a vychutnáváme si skvělou atmosféru
Vánoc. Ke konci dlouhého dne jedeme na půlnoční do kostela. Celou tuto
atmosféru nadevše miluji a nemůžu se dočkat. Doufám, že se na Vánoce těšíte
stejně jako já. Přeji vám za mě i za celý redaktorský tým krásně prožité Vánoce.

Eliška Frýdová 9.A

Vánoce
Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. S Vánocemi souvisí doba
adventní, která jim předchází a slouží jako příprava na slavnost.

Jak vzniklo slovo „Vánoce“?
Toto slovo žije už odpradávna. Je vlastně zkomoleninou. Naši předkové slavívali
slunovrat od 21. prosince do Nového roku – tedy 12 svátečních dnů – to byly kdysi
symboly 12 příštích měsíců. Svátkům zimního slunovratu se říkalo „čas o 12 nocích“,
později „dvanáctnoce“, = „dvánnoce“ a nakonec „vánoce“.

Proč se slaví Vánoce?
Slavnost Narození Páně připadá tradičně na 25. prosince a Vánoce se
v římskokatolické tradici slaví od jejího předvečera (večer 24. prosince) do
svátku Křtu Páně (13. leden). První záznamy oslav Vánoc křesťany pocházejí
ze 4. století z Říma. V Česku a dalších zemích s převládající římskokatolickou tradicí
začíná oslava Vánoc na Štědrý den, 24. prosince, kdy je předvečer vánoční
slavnosti.
Vánoce v Rusku: Vánoce se v tradičně pravoslavném Rusku slaví až 7. ledna,
protože církev stále používá Juliánský kalendář - a ten je oproti našemu
Gregoriánskému kalendáři o 13 dní opožděn. Náš sedmý leden tedy odpovídá 25.
prosinci. Oslavy se tak liší od toho, co známe u nás - v Rusku následují Vánoce až
po Novém roce.
Vánoce ve Španělsku: Podobně jako u nás začíná vánoční sezona ve Španělsku
začátkem prosince, kdy se pomalu začnou objevovat vánoční trhy a typická výzdoba.
Tradiční vánoční jídlo se liší region od regionu, a tak hlavní chod večeře může být
jehněčí, kachna, treska, mořské plody nebo jiné druhy masa a ryb.
Vánoce v Itálii: Italské Vánoce se nesou v poněkud nevánočním duchu. Žádné
zbytečné stresy s předvánoční přípravou, úklidem nebo pečením. V Itálii je
čtyřiadvacátý prosinec pracovním dnem. V některých rodinách se rozbalují dárečky
24. 12., ale mnohem typičtější je vyčkávat až na první svátek vánoční – na Boží hod.
Vánoce v Číně: Po mnoho let zde byly Vánoce zakázané, a tak se ani neslavily.
Poslední dobou však duch Vánoc proniká i sem. V ulicích se objevuje vánoční
výzdoba. Objevuje se zde americký Santa Claus. V bohatších rodinách se nakupují
dárky a objednávají se slavnostní večeře v restauracích, kde takováto večeře přijde
na více jak polovinu běžného měsíčního platu.

2
Ivana Buštová 8.B

Výroba hvězdy
Nejprve si vezměte papír ve tvaru čtverce. Může být bílý, červený nebo zlatý. Záleží jen na
vaší fantazii. Přehněte ho tak, aby vám vznikl trojúhelník, a poté přehněte ještě jednou. Máte
tak připravený malý přehýbaný trojúhelník.

Jakmile máte papír přehnutý, začněte stříhat jednotlivé úzké proužky. Pro přesnost můžete
nakreslit linky a stříhat podle nich. Nikdy nedostřihněte úplně do konce, aby se vám hvězda
nerozpadla. Na okraji si nechte tak půl centimetru prázdného místa.

Pak si papír rozložte a vezměte si na pomoc tužku, pomocí které stočte jednotlivé proužky a
spojte je lepidlem k sobě. Vždy lepte dva proužky nahoře a dva proužky vespod. Takhle
pokračujte, dokud nebudete mít slepené všechny.

Vznikne vám krásná spirála, která představuje jednu část hvězdy. Takových spirál si stejným
způsobem připravte šest. Když jsou hotové, slepte k sobě jejich kraje. Nakonec zalepte i
středy a hvězda je hotová.
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Marco Isoletta, 9.A

Vánoční rekordy
Nejvyšší ozdobený živě rostoucí stromeček: V době rekordu měřil
neuvěřitelných 22, 47m. Tento stromeček
vyrostl ve městě Žďár nad Sázavou.
Nejdelší prskavka v Čechách: Je 250 cm
dlouhá a vydržela prskat 17,48 minut. Má
průměr 1,4 cm a pochází z dílny družstva
Služba Ostrava.
Nejmenší ozdobně zabalený dárek:
Vytvořila ho Radka Křivánková. Jednalo se o miniaturní australský
opál o rozměrech 1x1 mm. Radka na něj
dokázala vyrobit krabičku o rozměrech
4x3x1 mm a dokonce jej zabalila do
hedvábného papíru a ozdobených stužek.
Nejdéle uchovaný vánoční stromek:
Měli manželé Čechovi ze Zlína.
Borovice jim vydržela celý rok od
24.12.1998 do 24.12.1999. Jehličí
sice uschlo, ale neopadalo.
Sběratel vánočních ozdob: Stefan
Phillips z Trevíru sbírá už 20 let
vánoční ozdoby. Jeho sbírka dávno
přesáhla hranici 1000 kusů a
sběratelská vášeň tohoto
sedmačtyřicetiletého učitele a
umělce stále neopustila. Většinu pokladů nachází v bazarech nebo
ve starožitnostech, několik jich vyrobil sám, spoustu dostal od
přátel − pocházejí z celého světa, např. z Texasu, Kanady nebo
Litvy.
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Ondřej Boucník, 8.A

FLORBALOVÝ TURNAJ
3. listopadu jely starší žákyně do Sezimova Ústí reprezentovat naši
školu ve florbale. Moc dobře nedopadly, byly 11. z 13. Po nich 5.
listopadu jeli také do Sezimova Ústí i naši starší žáci. Ti skončili na 6.
místě z 9. My jsme také moc dobře nedopadli. Všechny zápasy jsme
remízovali, až na poslední proti Bechyni, který jsme prohráli 3:0.

JAK SE SEDMÁCI TĚŠÍ NA LYŽAŘSKÝ
VÝCVIK
Romana Krausová:
„Těšíme se určitě všichni. Já
si myslím, že to bude pro nás
dobré, protože se
zdokonalíme a budeme tam
jako kolektiv dvou tříd. Já
určitě věřím v to, že tam
bude sranda a hodně
zábavy:D. Mě lyžování baví
a už se velice těším. Jen, aby
už byl leden, abychom už vyrazili!
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Adam Čížek, 8.A

ZVÍŘATA
-V proudících vodách je
jeho tělo více protáhlé a nízké. U
zušlechtěných forem se hřbet za hlavou
výrazně zvedá a je oproti tělu menší.
Tlama kapra je výsuvná a na jejím obvodu
jsou čtyři vousy. Ústa jsou neozubená,
potravu zpracovávají požerákové kosti,
které mají u kapra tři řady zubů. Oči jsou
zlatavé, olivově zelené a pohyblivé. Kapr
má hřbetní, prsní, břišní, řitní a ocasní
ploutve. Hmotnost kapra obecného může
ve vhodných podmínkách přesáhnout 30
kilogramů a jeho délka může přesáhnout
100 centimetrů.
Kapr obecný se dlouhodobě vyskytuje
v řekách, u nás v rybnících a jezerech v
úmoří Černého moře, Kaspického moře
a Aralského jezera, rozsah původního
přirozeného areálu je však nejasný.
Postupně byl pro svou užitkovou hodnotu
rozšířen na většinu území kontinentu. Pro
jeho chov byly vybudovány celé rybniční
soustavy, hlavně v období středověku.

je mohutná šelma se
silnými končetinami s velkými, až 15 cm
dlouhými drápy, dlouhou srstí a velkou
kulatou hlavou. Zbarvení srsti se značně
liší podle několika poddruhů (viz níže), ale
všeobecně se pohybuje od žlutavě plavé až
po tmavě černou. Mnozí jedinci mají navíc
bílý nebo stříbřitý odstín srsti, což má za
následek prošedivělý vzhled. Ani velikost
není pevně stanovena a kolísá u
jednotlivých populací podle množství
dostupné potravy. Přítomnost medvěda
hnědého můžeme zaznamenat i podle jeho
charakteristických stop – přední je širší,
zadní připomíná otisk lidské nohy, akorát
má na rozdíl od ní viditelné silné drápy.
Pohlaví se od sebe liší pouze velikostí
(samec je o 38–50 % větší než samice).
V současné době se počet volně žijících
medvědů hnědých odhaduje na 200 000
jedinců a dle Červeného seznamu IUCN
jde o málo dotčený druh.
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Pauš Dominik 8.A

VTIPY
Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku,
dones mi kolo!”
„Ježíšek není hluchý,” domlouvá mu sestra. „Ale babička ano.”

DÁRKY
„Žádné dárky k Vánocům mi kupovat nemusíš,” oznamuje ženě na
začátku prosince pan Vaněk. „Stačí, když mne budeš milovat a budeš
mi věrná.”
„Pozdě,” povzdechla si ženuška, „já už jsem ti koupila kravatu.”

„K ČERTU!”
„K čertu!” běduje poslední den služby před Vánocemi strážník
Okulár. „Schoval jsem dárky pro ženu a děti tak, aby je nikdo
nenašel...”
„A někdo je našel, viď?” tipuje soustrastně kolega.
„Kéž by - nemůžu je totiž najít!”
O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele, nemáš dneska na
půl dne čas?”
Kamarád se diví: „Zrovna dnes, a proč?”
„No já jen, že mám doma postavený betlém a chybí mi tam osel...”
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Adam Čížek, 8.A

Historie jmen
Dívčí jména
Simona - má svátek 12. prosince
Význam jména: Ženské křestní jméno Simona pochází z hebrejštiny. Vyvinulo se z
hebrejského jména Šimhón, resp. babylónského Šamahúna. Jeho význam je spojován se
slovem „šama(h)” − „slyšet”. Jméno Simona se tak vykládá jako „slyšící”, „naslouchající”.
Lucie - má svátek 13. prosince
Význam jména: Jméno Lucie patří k těm nejoblíbenějším křestním jménům u nás. Jméno
Lucie i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově „lux“ s významem
„světlo“. Jméno Lucie se tak překládá jako „světlá“ nebo „zářící“.
Eva - má svátek 24. prosince
Význam jména: Jde o prastaré jméno, které se pojí s hebrejským
původem. Jméno vzniklo z hebrejského slova „chawwá“ s významem
„živá“. Eva je tedy dle svého významu „živá“, „životem obdařená“,
také „životadárná“ nebo „matka života“. Jméno provází biblický příběh
o zrození lidstva, jako Evu nazval svou partnerku první muž na světě Adam.

Chlapecká jména
Šimon - má svátek 22. prosince
Význam jména: Mužské křestní jméno Šimon má hebrejský původ. Vyvinulo se z
hebrejského jména Šimhón, resp. babylónského Šamahúna. Je odvozeno z hebrejských slov
„šama(h)” − „slyšel”a „uslyšel”. Překládá se tedy jako „naslouchající”a „slyšící”.
Adam - má svátek 24. prosince
Význam jména: Pochází z hebrejského „ádám“, který se dá přeložit jako „člověk“. Jméno
Adam se pojí také s hebrejským „adamá“, překládané jako půda či země. Adam je vůbec
nejstarším jménem, první člověk na Zemi byl dle bible právě Adam se svoji partnerkou Evou.
Štěpán - má svátek 26. prosince
Význam jména: Mužské křestní jméno Štěpán má řecký původ. Jméno vzniklo z řeckého
jména Stephanos s významem „věnec”. Přeneseně se tedy vykládá jako „ověnčený”,
„oslavený”, „vítěz” nebo „korunovaný”. Ve starém Řecku se totiž vítězové a významní lidé
korunovali vavřínovými věnci.
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Soňa Eremiášová, 8.B., Ivana Buštová, 8.B.

Pečeme...
Vosí hnízda:
Ingredience: 240g balíček dětských piškotů
150 g moučkového
cukru
60 g másla
1 bílek
1 lžíce
holandského kakaa
2 lžíce tuzemského
rumu
20–30 g
mletých ořechů
krystalový cukr
na obalování
Postup: Dejte si stranou 30–36 piškotů. Dalších 50 g piškotů umelte. Přidejte k nim cukr,
máslo, bílek, kakao, rum a vlašské ořechy a zpracujte na stejnorodou hmotu. Rozdělte ji na
30–36 kuliček a ty důkladně obalte v cukru. Suroviny na krém utřete dohladka. Na tác dejte
piškoty a na každý opatrně kápněte rum. Tvořítko vysypte krystalovým cukrem a vtlačte do
něj kuličku hmoty. Držadlem vařečky do něj udělejte důlek a dejte trochu náplně. Uzavřete
piškotem, přimáčkněte a pak vosím hnízdem klepněte o prkénko nebo otevřete formičku.
Stejným způsobem připravte zbývající hnízda.

Vanilkové rohlíčky:
Ingredience: 250 g hladká mouka
200 g máslo
100 g vlašské ořechy
70 g moučkový cukr
vanilkový cukr
smíchaný s cukrem
moučka na obalení

Postup: Ze všech surovin vytvoříme těsto a dáme ho na chvíli odpočinout v sáčku do lednice.
Přes mlýnek na maso s nástavcem vytváříme rohlíčky (těsto protlačujeme přes nástavec a
nožem oddělujeme jednotlivé kousky, jde to velice rychle). Cukroví upečeme dorůžova na
plechu vyloženém papírem na pečení. Ihned po upečení rohlíčky opatrně obalíme v cukru.
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Ivana Buštová 8.B, ,Soňa Eremiášová 8.B

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
1) Kolikátého prosince je Štědrý den?
24. listopadu
25. prosince
24.
prosince
2) Který strom se obvykle zdobí o Vánocích?
smrk
dub
borovice
3) Jsou Vánoce českým svátkem?
ano
ne
4) Co se slaví posledního prosince?
Silvestr
Nový rok
čerti
5) Kolikátého prosince letos začínají vánoční prázdniny?
22. prosince 23. prosince
21. prosince
6) Která ryba se obvykle podává při vánoční večeři?
kapr
štika
sumec
cejn
Správné odpovědi posílejte na adresu: dominikpaus111@seznam.cz.
Za správné odpovědi obdrží prvních pět žáků malou odměnu.

11

Pauš Dominik, 8.A

Jak si vyrobit adventní věnec
Potřeby: Polystyrenový nebo slaměný kruh
Větvičky jehličnanů
Drát (speciální na vázání,
4 svíce a hřebíčky na upevnění
Větvičky břečťanu, jeřabin
Usušená kolečka citronu, pomeranče
Skořice, oříšky
Bobule, šišky
Nůžky
Kleště na štípání drátu
Lepidlo vteřinové (nebo tavná pistole)
Postup:
1) Nejprve připevníme větvičky jehličnanů pomocí drátku kolem
celého kruhu tak, abychom ho celý zakryli.
2) Připevníme svíčky s podstavcem do věnce.
3) Pomocí tavné pistole nebo lepidla připevňujeme jednotlivé
kousky ovoce, ořechů, bobulí, šišek a jiných ozdůbek na věnec
podle své fantazie.

Když jsem věnec vyrobil, povedl se mi a dali jsme ho do
obývacího pokoje jako adventní výzdobu na jídelní stůl.
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Pokorný Roman, VIII.A

Povídky našich mladších
spolužáků
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Jessie
Byla jednou jedna fena jménem Jessie. A neměla ráda svého páníčka.
Měla hnědou srst a bylo jí přes dva roky. A bydlela ve žluté boudičce
na zahrádce.
Jednou chtěla utéci ze svého domu, ale jeden den jí trvalo, jak to
vymyslet. Byla chytrá a vycvičená. Jednou se jí to povedlo a vyskytla
se ve městě jménem Soběslav. Toulala se až na náměstí. A potkala
tam hodnou paní, která se jí ujala. A Jessie ji měla ráda a ona ji taky.
A pak šly spolu šťastně domů.
Vopavová Vendula, Lara Kodadová, 3.A

Srdečné pozdravení aneb
nejhezčí pocit na světě
Jan Vilímek 6. A
Když uslyším srdečné pozdravení,
hezčího pocitu na světě není.
Tu nemohu uvěřit své radosti.
Důvodů k usměvavosti
mám najednou dosti.
Srdce mi začne radostí bít
a potom mohu dál životem jít.
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Vánoční osmisměrka
Vyhledejte slova:
JMELÍ
PRASÁTKO
ZVYK
ŠUPINA
STROMEK

O
K
T
Á
S
A
R
P
Z
F
X
F

A
E
V
Á
F
X
A
G
Ř
V
G
N

Vyškrtejte: X,F,G
Tajenka: _ _ _ _ _ _

KAPR
PŘÁNÍ
ADAM
EVA

N
M
X
G
O
C
V
F
K
Á
Y
E
__

I
O
F
F
X
A
E
X
G
A
N
K
____

P
R
U
Ž
G
D
J
S
O
U
P
Í

U
T
X
G
F
A
Í
L
E
M
J
R

Š
S
T
A
G
M
F
G
F
X
D
Y

____
Dřevová Pavla IX.A, Vopavová Radka, VIII.B
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Vánoční křížovka
1. Jiným slovem krmelec.
2. Kdo má svátek 24. prosince? ( žena)
3. Ž
4. Tradiční vánoční bylina.
5. Kdo má svátek 26. prosince?
6. –
7. Ryba, která se podává na Vánoce.
8. Co dostáváme pod stromeček?
9. Období volna o Vánocích.
10. Kdo má svátek 19. března?
11. Co děti dodržují, aby viděly zlaté prasátko?
12. Co pečeme na Vánoce?
13. Co zdobíme na Vánoce?

9.
4.
11.
8.

10.
12.

1.

2.

3.
Ž

5.

6.
-

7.
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13.

Pavla Dřevová IX. A, Radka Vopavová, VIII.B

EXKURZE TECHMANIE PLZEŇ
Dne 19. 11. se vydala třída 8. A a 8. B na exkurzi do plzeňské
Techmanie. Ve čtvrt na osm jsme měli sraz před školou a v půl
osmé jsme vyjeli. Bylo to tam hezké. Prošli jsme si to celé a
myslím, že všichni byli nadšeni. V Techmanii nám daly paní
učitelky dvouapůlhodinový rozchod. Pak když jsme se všichni
sešli, tak jsme šli do autobusu a jeli domů téměř 2 hodiny. Mohli
jsme si zde vyzkoušet mnoho výborných věcí, stoupnout si proti
větráku, vyzkoušet si filmovat zprávy a mnoho dalších věci. Hráli
jsme si zde i s vodou a s různými tóny. Já si myslím, že to
každého bavilo a že si to každý s chutí celé prošel. Doporučoval
bych tam jet, máte tam různé přednášky a mnoho si toho můžete
vyzkoušet.
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