
1/2015

  

Časopis 
pro kluky a 
holky

1/2015



Ahoj holky, ahoj kluci!

Vítejte na stránkách našeho časopisu.

Čím se  liší  od  jiných? Na jeho vytváření  se  podíleli  vaši
spolužáci  a  kamarádi.  Chtějí  se  s  vámi  podělit  o  mnoho
zajímavostí, pobavit vás a snad i inspirovat.

Rádi bychom pokračovali v dalším čísle časopisu a nabídli
vám  možnost  utvářet  časopis  díky  vašim  příspěvkům  a
návrhům. Pomůže nám i vaše hodnocení časopisu. Vyjádřit
se k  němu můžete písemnou formou do sešitu  ve školní
družině nebo můžete navštívit náš kroužek,který se schází
každý pátek odpoledne.

Přejeme příjemné počtení!



Mezinárodní den zvířat
4. října

Roku 1226 4.10.  zemřel františkánský mnich sv. František z Assisi, který pečoval o
opuštěná, nemocná i týraná zvířata, a právě proto se na tento den stanovil Mezinárodní

den zvířat. 

Každý páníček by si měl uvědomit jakou péči potřebuje jeho
mazlíček, jak je důležitá strava a pohyb zvířátka. Hlavně by si

měl rozmyslet, zda-li si má zvíře vůbec pořídit a může mu
věnovat dostatek času a péče. Jaký jste dali svému zvířátku

dárek k svátku vy?

Zajímavosti o zvířatech

Stegosaurus měl nejmenší mozek ze všech druhů dinosaurů v poměru k velikosti jeho
těla. Vážil téměř 2 tuny a byl dlouhý 6 metrů, ale jeho mozek byl srovnatelný s velikostí
vlašského ořechu. 

Poštolky mají nesmírně ostrý zrak - odhaduje se, že je 8krát ostřejší než lidský zrak.

Kolibříkovo srdce může ve dne dosahovat až 1260 tepů/min. , a v noci to může klesnout
až na 50-180 tepů/min. Váží méně než jednokorunová mince.

Při hře nechávají psi gentlemansky vždy vyhrát fenky, i když jsou třeba fyzicky silnější.

Pokud je opuštěné nějaké veverčí mládě, jiná veverka ho adoptuje.

Pštrosí oko je větší než jeho mozek.

Vtip o zvířatech

Naši lásku ke zvířatům projevujeme především tím, že mnoho věcí děláme pro srandu 
králíkům. 

Dva lenochodi sedí nehybně na větvi stromu. Po třech dnech jeden začne pomalu otáčet 
hlavou a ten druhý mu říká: „Coooo se stresuješ?!“



HALLOWEEN
Halloween je lidový svátek, který se slaví  31.října, tedy den před křesťanským svátkem

Všech svatých. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA,

Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu. 

Tradičními  znaky  Halloweenu  jsou  vyřezané  dýně   se  svíčkou  uvnitř,  zvané  jack-o'-

lantern  ,  dále  čarodějky,  duchové   černé  kočky,  košťata,  oheň   příšery,  kostlivci  atd.

Typickými barvami jsou černá a oranžová. 

V České republice nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před dům symbolicky

dávají  jack-o'-lantern,  ale  ani  tyto  domácnosti  nejsou  obvykle  připravené  na  trick-or-

treating, a do Halloweenu se tím pádem nezapojují.

Trick-or-treating = koledu, nebo vám něco provedu 

Jack-o'-lantern =Jack-o'-lantern je svítilna používaná o svátku-vyřezávaná dýně

Jack byl celý život nepoctivý a bál se smrti . Jednou k němu přišel čert , chtěl si ho odnést 

do pekla. 

Jack zrovna seděl pod jabloní.  Zrovna dostal chuť na jablko ,tak mu čert pro  jablko 

vylezl , ale Jack pod něj do kmene stromu rychle vyřezal kříž. Čert nemohl slézt a  prosil 

ho o milost, Jack ho nejdříve nechtěl sundat ,ale potom mu čert slíbil, že už  ho nikdy 

neodnese do pekla. Jack mu pomohl ze stromu a čert   rychle zmizel . Po dlouhé době  

Jack umřel, ale nemohl jít do nebe, ani do pekla, protože čertovský slib je slib. Nakonec po

něm čert  hodil žhaví uhlík, který si Jack schoval  do vydlabané   dýně a toulá se mezi 

nebem a zemí.                                                                                                                



Zajímavost: Zajímavost: HalloweenHalloween má anglosaské kořeny, to ví asi téměř každý, ale málokdo tuší, 

že se v minulosti v Podkrkonoší slavily Dušičky podobně jako je tomu dnes například v 

USA, tzn. s průvody strašidelných a děsivých masek.

 

Pověst o kmotře z Pelhřimova
Byla jednou jedna kmotra která se na svátek dušiček o půlnoci probudila a myslela že už 

je den a tak spěchala na bohoslužbu. Když dorazila do kostela ,sklopila hlavu a zastyděla 

se že jde pozdě. Posadila se na lavici a spojila dlaně. Po chvilce  však zvedla hlavu a 

poohlédla se kolem sebe. Všude kolem ní seděli lidé ,které už jednou viděla . Zamyslela 

se .Byli to její sousedi ,ale všichni po smrti. Najednou se na ní otočila sousedka ,která 

seděla vedle ní.,,Přišla jsi na bohoslužbu duchů “. ,,Raději uteč“ řekla ,,protože po 

bohoslužbě zničíme vše “. Kmotra ji tedy poslechla ,ale aby si byla jistá že jí sousedka 

nelhala,nechala tam svůj kožíšek. Když se ráno probudila ,běžela do kostela. Uviděla svůj 

kožíšek roztrhaný na moc malé kousky.

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=5790585&with_photo_id=51151683&order=date_desc


TROCHA HISTORIE S ROZHOVORY

Sametová revoluce - 
 17.11.1989

Sametová revoluce (česky též něžná revoluce) je označení období revolučních změn v 

Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu 

komunistického režimu a přeměně politického režimu. 

Změny nastaly díky vzrůstající nespokojenosti obyvatelů s ekonomickou a politickou 

situací v zemi.

Revoluce se označuje názvem „sametová revoluce“ pro svůj nenásilný charakter, kdy        

pro převzetí moci nebylo potřeba použít násilí či ozbrojeného boje. Až na události  ze 17. 

listopadu, kdy byli studenti napadeni Veřejnou bezpečností. Studenti byli vyzváni k 

rozchodu, přitom je Veřejná bezpečnost napadala obušky a zatýkala. Další dny se 

demonstrace opakovaly už bez násilí a díky těmto demonstracím začaly v zemi               

probíhat i politické změny.  



Vzpomínky na 17.listopad 1989

 Marie Vomelová

Spousta lidí hledala zprávy v televizi, v rozhlasu, v rádiu. Druhý den se hledalo, jestli je 
pravda, že policie zasahovala do studentů. Jeden student se ten den upálil. Sledovalo se 
vystoupení Václava Havla.

 

Simona Korefová

V ten den jsem byla ve škole, chodila jsem na vysokou školu. O sametové revoluci jsem 
se dozvěděla až večer v televizi. Za týden se připojili další a další školy. K protestu se 
později přidali i herci.

Antonín Gerža

Upálení Jana Opletala bylo počátkem všech změn u nás. Já jsem byl momentálně na 
fakultě a dělal svou práci. Když jsem procházel davem lidí, měl jsem zvláštní pocit.



ŠKOLNÍ DĚNÍ

Exkurze do Brna - 6.třída

Když jsme přijeli do Brna, nejdříve jsme šli do Kapucínské hrobky. Tam jsme viděli spoustu

pravých černých mumií (mrtvol) kapucínských mnichů. Když jsme odešli, přímo před námi 

se objevilo zaparkované oranžové  Lamborgine. U toho jsme strávili asi 8 minut. Potom 

jsme se vydali do Antrophosu. Cesta tam se zdála nekonečná. Všichni jsme se vrhli na 

sochu poblíž Antrophosu, kde nás paní učitelka vyfotila, pak jsme pokračovali dál.              

V Antroposu mě to opravdu bavilo. Protože jsem takový „dějepisák“. Byla tam expozice 

pravěku, obrazy Zdeňka  Buriana, pravěká zvířata,Jižní Amerika. Byl tam i obří MAMUT a 

malinké MAMUŤÁTKO. Na MAMUTOVI ležely mince - peníze,:-o to mě bavilo. Když jsme 

opustili Antrophos, šli jsme do Zábavního a vědeckého centra: VIDA. Rozzlobilo mě, že 

jsme měli ve Vidě přednášku, po které jsme si už nestihli vyzkoušet různé zajímavé věci, 

které tam byly. Když jsme dorazili na nádraží, zjistili jsme, že má vlak hodinu zpoždění. Po 

příjezdu do Brodu jsem si chtěl koupit bagetu, ale automat mi jen sežral peníze a žádnou 

bagetu mi nedal. Skoro smůla. Venku na mě čekal můj taťka a tomu jsem převyprávěl 

všechno, co teď píšu vám.   

M.D.



ROZHOVORY ROZHOVORY ROZHOVORY ROZHOVORY

Požádali jsme paní ředitelku o pár minut na zodpovězení našich zvědavých otázek.

Novinář: Proč jste se rozhodla být ředitelkou na naší škole?

Paní ředitelka:Líbí se mi velikost této školy a také to, že je ,,VESNICKÁ“

Novinář: Jaký máte na naší školu názor? Co by jste na ní chtěla změnit?

Paní ředitelka: Líbí se mi že jsou tu slušní žáci,rodiná a přátelská atmosféra a že tu jsou 
pro žáky vytvořeny volné aktivity. Chtěla bych do školy přikoupit nové a lepší pomůcky.

Novinář: Jaký je váš oblíbený předmět z dětství?

Paní ředitelka: Vždy jsem měla nejradši matematiku.

Novinář: Jak trávíte svůj volný čas?

Paní ředitelka:Mám ráda historickou literaturu, vyjížďky na kole a zahradničení.

Děkuji za rozhovor!



VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Adventní věnce
Je symbolem 4 adventních týdnů. Od
pradávna si lidé tvořili věnce. Kulatý tvar
věnce připomínalo Slunce. Zelené větvičky
lákaly dobré duchy.

Holandské Vánoce
 24 -25.12.

Vánoce začínají v Holandsku 24.12. půlnoční mší, pak se 25.12. schází celá rodina 
u svátečního jídla, které je výjimečné. Něco, co si celý rok nedopřejí jako je zvěřina,
dobrá ryba atd. Často má  hostina několik chodů. 
Dárky se pod stromeček nedávají. Děti spíš dostávají sladkosti. Tento čas je hlavně 
o setkání rodiny. Dárky v Holandsku nosí Sintklaas a to na Mikuláše 5.12.Je to vlastně 
něco jako náš Mikuláš. Doprovází ho jeho pomocník Černý Petr.

V dnešní době se často stává , že se dárky dávají i pod stromeček 25. prosince, to je 
převzato z USA. Z Německa zase pochází zvyk pořádání vánočních trhů.
Zaměstnanci firem v Holandsku dostávají  v období Vánoc „vánoční koš“, to jsou většinou 
vína a různé pochutiny.

Typické pro vánoční čas v Holandsku: - Sintklaas a černý Petr 
(nosí dárky)
- vánoční stromeček, který mají od 5.12. do 6.1.
- betlém, květiny, vánoční hvězda

Černý Petr

 Černý Petr je něco jako náš čert. Má na hlavě baret a na sobě
barevný pruhovaný vzdušný oblek. Nosí s sebou koště, kterým
švihá přes zadek děti, které zlobily. Dále s sebou nosí pytel se 
sladkostmi které rozhazuje dětem.                                              



Vánoce v Polsku

V Polsku se slaví Vánoce velmi podobně jako v Česku, ale malé rozdíly  tu jsou.           

24. prosince se sejdeme s celou rodinou. Nejen táta, mamka a děti, ale i babička, 

dědeček, strýčkové, tety, bratranci a sestřenice.   Je nás někdy 16. To je fajn, protože 

všichni přinášejí dárky. Dárky dávají pod stromeček. U nás nenosí dárky Ježíšek. Před 

večeří si přejeme hodně štěstí a radosti. Podělíme si hostii, to je oplatek, který představuje

tělo Boží a pomodlíme se. Když vyjde na nebi první hvězda, tak začínáme večeřet. Večeře

má 12 jídel: boršč s těstovinami, kapr s bramborami a červeným zelím, kutiji udělanou z 

pšenice, máku, ořechů a medu, makovec a dorty. Na Vánoce nejíme maso!  Po vánoční 

večeři zpíváme vánoční koledy a rozbalujeme dárky.

Křížovka

1. Druh cukroví

2. Co má čert

3. Konec roku

4. Nejčastější stromeček na Vánoce

5. Dává se to do vody a věští se
budoucnost

6. Co přivedlo Tři krále do betléma

7. Co se jí na Vánoce

8. Kdo nosí dárky (rodiče to nejsou)

9. Ježíšek v Americe

10. Co by mělo padat v zimě
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Novinky, rady a nápady

Vánoční tvoření

Návod na stromeček z kuželu a krepového papíru:

1. Připravte si čtvrtku a na ní si udělejte přes prostředek pravý úhel.

2. Po té si k sobě slepte čtvrtku do tvaru kužele.

3. Dále si vyrobte ze zeleného krepového papíru pramínky.

4. Když máte utrhané a stočené krepové, papíry tak se postupně přilepí na kužel.

5. Když je celý polepený, natrhají se malé kousky barevného krepového papíru, které 
poslouží jako ozdoby.

6. Ty se také potom postupně přilepí na stromeček.

7. Krásný stromeček z papírového kuželu a z krepového
papíru je hotový.

Na časopisu spolupracovali: 

Jana Nováková, Michelle Heijting, Natalia Kruczek, Adéla Prchalová, 

Kristýna Velichová, Ema Čechová, Tereza Koláčková, Barbora 

Slováková, Michaela Kutlvašrová pod vedením paní učitelky Pavlíny 

Růžičkové
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok. 
Ať dostanete hodně dárků               
a vrátíte se v pořádku do školy!      


