
Vánoce v naší škole 

Je to docela nedávno, co jsme začali nový školní rok, a už jsou tu 

Vánoce. Při hudební výchově zpíváme koledy, povídáme si o 

Vánocích, třídy zdobíme výkresy a výrobky s vánoční tematikou a 

z nebe poletují první vločky sněhu. Jednotlivé třídy se už zaplňují 

vánočními stromečky jako  další symbol blížících se svátků. 

Sháníme poslední vánoční dárky pro rodinu a maličkosti pro 

kamarády ze školy. Trénujeme na naše vystoupení, tradiční Vánoční 

besídku, která se koná 19.prosince v KD Husinec (8.30 – 10.00 hod.) a na 

které vás tímto chceme všechny srdečně pozvat. Tento poslední školní den 

před vánočními prázdninami pak ve škole zakončíme rozdáváním dárečků ve 

třídách a dojde i na naši další tradici, obsluhování u vánočního oběda žáky 

9.třídy. Takže i na sklonku kalendářního roku se máme stále na co těšit a 

zároveň jsme zvědavi, co nám přinese rok příští :-)  

 

          Lucie Kolafová

 

 
Listopad - Prosinec 2014 

Ten rok zase 

utekl jako voda, 

co?  



Historie a současnost Vánoc 

Vánoce patří mezi křesťanské svátky oslavující narození Ježíše Krista. Začínají 25. prosince a 

končí 6.ledna, v Česku je ale vrcholem tohoto svátku Štědrý den připadající na 24.prosince. 

Většina lidí si asi hned vybaví stromeček ověšený ozdobami a pod ním hromadu dárků, je ale i 

mnoho zvyků, které se udržovaly už od počátku. Dnes o nich ale málokdo z nás ví, natož aby 

je dodržoval. Patří k nim například řetěz obtočený kolem vánočního stolu, symbolizuje totiž 

udržování rodinné lásky, nebo z 

těch nejznámějších krájení jablka, 

pouštění lodiček nebo házení 

střevícem.  

 

Původ Vánoc bychom nalezli ještě 

v pohanské době, kdy byli lidé 

těsně spjati s přírodou a uctívali 

Slunce jako životodárnou sílu.  Do 

této doby také křesťané zasadili 

narození Ježíše. Slavilo se probuzení slunce na jaře, uctívala se největší síla slunce v létě a 

významný svátek byl také v zimě, kdy pozbylo svoji sílu, ale lidé věřili v jeho znovuzrození. 

To bylo v období zimního slunovratu kolem 21.prosince, kdy se začíná prodlužovat den, 

přibývá světla a tepla a znovuzrozené slunce získává sílu. Rané křesťanství se snažilo tyto 

pohanské zvyky vymýtit, proto soustředilo své svátky právě do období pohanských svátků.  

         Magdalena Furišová 

V dnešní době se bohužel Vánoce pro některé lidi stávají symbolem čehosi, co má s původní 

myšlenkou tohoto svátku jen málo společného. Malé vánoční zamyšlení připravila Tereza 

Kolářová: 

Vánoce 

A je tady zase zima. S ní samozřejmě přicházejí i různé svátky. V zimě slavíme náš 

největší křesťanský svátek, Vánoce. Všichni asi ví, že je oslavujeme proto, že se 

narodil Ježíš Kristus. Dříve lidé dodržovali o Vánocích různé tradice a šlo hlavně o to 

přežít svátky ve zdraví a být šťastný s rodinou. Dnes mi připadá, že lidé slaví Vánoce 

jen kvůli dárkům a vůbec si neuvědomují pravou podstatu Vánoc. Já mám Vánoce velmi 

ráda, protože mohu být pohromadě se svou rodinou a  oslavovat s nimi společně. Miluji 

vánoční dny, kdy mohu sledovat filmy a pohádky s vánočním cukrovím a coca-colou v 

ruce, to vše při rozsvíceném vánočním stromečku a s vonnou svíčkou na stole. Ale vím, že jde 

hlavně o to být pohromadě s rodinou. U nás Vánoce slavíme s babičkou, dědou, strýcem, 

Vánoce 

mám 

moc 

rád.. 

těch 

dobrot... 



tetou a sestřenicemi, ale Štědrý večer potom trávíme jen v úzkém kruhu. Aby bylo tradicím 

učiněno zadost, snad jen si hodíme bačkorou a čekáme, jak nám padne a jestli se do roka 

vdám :-) A samozřejmě máme napečené vánoční cukroví, tato tradice nesmí chybět. Také 

zapalujeme svíčky na adventním věnci s očekáváním, kdy už to všechno uteče, než přijde ten 

den D. Vánoce jsou krásné všude, všude dýchá vánoční atmosféra a při svých cestách 

obdivujeme vyzdobená města i vesnice s rozsvícenými stromečky. Jsem velmi šťastná, že 

mohu Vánoce slavit se svou rodinou, a i kdybych pod stromečkem neměla najít jediný dárek, 

tak vím, že jeden dárek (ten největší) už mám. Svou rodinu. A proto si všichni, prosím, 

uvědomte, proč se Vánoce slaví! Ne kvůli dárkům ani kvůli prázdninám, ale kvůli tomu, abyste 

se mohli sejít s vašimi milovanými, protože nikdy nevíte, jestli to není naposledy. 

Všem přeji šťastné a veselé Vánoce, hodně dárků pod stromečkem a především mnoho 

krásných chvil strávených s vašimi blízkými!    Tereza Kolářová 

Exkurze do Techmania Science Center Plzeň  

Dne 10.11. se naše škola zúčastnila exkurze do Plzně (žáci 4.-9. třídy se svými učiteli). Brzy ráno jsme 

odjeli od školy hned dvěma autobusy, mladší spolužáci vyjeli o něco dříve. Naší první a jediné zastávky 

jsme se dočkali v Nepomuku na Benzině, kde jsme se občerstvili. Kolem 9. hodiny jsme natěšení 

dorazili do areálu Škody Plzeň, kde se náš cíl nacházel. Prohlídka planetária měla začínat až v 9:30, 

proto jsme si mohli alespoň chvíli oddychnout po poměrně dlouhé cestě. V planetáriu jsme shlédli 

dokumentární film Zpátky na Měsíc, navždy. Později v druhé (hlavní) 

budově jsme si mohli vyzkoušeli různé chemicko-fyzikální pokusy a 

dozvěděli jsme se různé zajímavosti z přírodovědných oborů. Mohli jsme si 

například změřit, jak daleko doskočíme z místa a přirovnat se k určitému 

zvířeti, oblíbené bylo stanoviště, kde jsme si zkusili změřit, jak moc hlasitě 

umíme zařvat, jakou silou uchopíme padající předmět, jakou silou narazíme 

do věcí apod.  Při naší návštěvě právě probíhal pokus se střelným prachem.  

Zamrzelo nás, že mnohé přístroje při naší návštěvě zrovna nefungovaly a některé dokonce odváželi 

pryč. Techmanii bychom určitě doporučili mladším dětem s rodiči, které by se zde určitě zabavily na 

celý den. My jsme si exkurzi užili výborně po svém :-) Kateřina Smolová, Kateřina 



Gelnarová 

  

  

    

 

 

 

 

   

                                                                                     

                                                                                                                       
 
 

 

 

 
Listopad 
Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad, 
Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.  
(vlastní tvorba L. Kolafov

Listopadové počasí Na 

Nevíte, jestli 

tady pan učitel 

vyrábí vodní vír 

...nebo výr..? 



zahrádce první vločka 

Martinovi se klíží očka.   

Martine, vstaň a sedlej koně, 

rozsypej sníh po záhoně,  

taky na louky a na les, 

potom ke kamnům si zalez. 

Listopadové počasí není 

pro nás žádné překvapení. 

Rozfouká nám po polích 

někde listí, někde sníh. 

 

Prosinec 

Za prosincem končí rok, 

 do nového už jen krok. 

  V prosinci jsou Vánoce, 

                   zase přesně po roce. 

      (vlastní tvorba L. Kolafové) 

 Leden 

Leden, leden, 

přikryl vodu ledem, 

a kde včera byly louže, 

tam to dneska pěkně klouže. 

 

Pranostiky na měsíc prosinec 

Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá. 

                                                         Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří. 

Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se. 

Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu. 

O Vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok. 

Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele. 

Zelené Vánoce, bílé Velikonoce. 

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 

Prosinec nalije a leden zavěje. 

V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu již kraluje. 



Mikulášská 

nadílka  

Ani letos na naší škole nemohla 5. prosince chybět návštěva neobyčejných bytostí, Mikuláše, 

čerta a andělů. Ti, co byli celý rok hodní, měli pěkné známky a ještě dokázali odříkat básničku 

či zazpívat písničku, byli odměněni sladkostí, ti druzí byli pokáráni za své hříchy, někteří 

dokonce skončili v čertovském pytli a byli odvlečeni do říše pekla. Zkrátka, každý podle svých 

zásluh. Nejdůležitější momenty dne přináší naše minifotogalerie. 

 

5. prosince  

hodně dětí bojí se. 

Venku v noci za setmění, 

 

chodí lidi v přesvědčení, 

že Mikuláš, anděl a čert, 

není žádný žert



5.prosince, 

mnoho lidí těší se, 

na nadílku mikulášskou, 

ovoce a cukroví,   

a uhlí pro ty co zlobí 

na nadílku čertovskou.  

 

Vlastní tvorba Lenky Kunové a 

Ádi Podlešákové

 

5.prosince, 

hlasitě křičí se. 

Čerta se každý bojí, 

ani dospělý to před ním neustojí. 

To kdybychom stáli tváří v tvář čertu 

rakouskému, 

Propadli bychom strachu panickému! 

 

 

 

 

 

Nejzajímavější místa 

světa

Opět je tu pravidelná rubrika Nejzajímavější místa 

světa! 

Dnes jsme si pro vás připravili dvě - podíváme do 

největšího akvária ve střední Evropě a do jednoho 

z nejzajímavějších zaniklých měst světa. 

MACHU PICCHU (Peru) 

[vyslov: maču pikču] neboli Starý Vrch jsou označovány 

ruiny předkolumbovského inckého kultovního města 

v peruánských Andách. 

Nacházejí se na horském sedle 400 metrů nad 

řekou Urubamba v nadmořské výšce 2430 m n. m 

 

 Stát  Peru 

 

  

Typ kulturní i přírodní dědictví 

  

  

Oblast Latinská Amerika a Karibik 

 

Takhle vypadá 

pořádný čert!! 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD#Smluvn.C3.AD_st.C3.A1ty_a_jejich_z.C3.A1vazky
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Before_Machu_Picchu.jp
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Peru.sv


Citadela Machu Picchu byla postavena kolem roku 1450 na horském sedle mezi horami na území 

říše Inků. Přibližně o sto let později v roce 1572, byla náhle opuštěna, tedy v době, kdy Španělé kolonizovali 

Jižní Ameriku.Je však možné, že většina obyvatel zemřela na neštovice dříve, než do této oblasti přišli 

španělští dobyvatelé. 

Tropicarium v Budapešti (Maďarsko)                        

Nejen děti, ale i dospělé zcela jistě okouzlí největší mořské 

akvárium ve střední Evropě, jehož součástí je i výjimečná a 

velmi atraktivní tropická zoologická zahrada. 

Rozprostírá se na rozloze 3 000 m2. 

Svým návštěvníkům umožňuje spatřit na vlastní oči 

mnoho exotických zvířat a rostlin. K vidění je asi 400 

druhů zvířat a 100 druhů rostlin nejen z Rudého moře, ale 

i Karibiku a Indického oceánu. 

Naleznete zde akvária a sály s maďarskou faunou, 

mississipskými aligátory, varany, pavouky, žábami, sladkovodními rybami z Afriky, Asie, Jižní Ameriky. 

Nezapomenutelným zážitkem je jistě návštěva pralesa, ve kterém se dokonce v pravidelných intervalech 

patnácti minut začne strašidelně blýskat, zahřmí a spustí se déšť. Hromy, blesky a teplý tropický déšť 

vyvolají atmosféru skutečného pralesa.                                            REDAKČNÍ TIP!!           

Zdroj:cs.wikipedia.org, http://budapest.travel.cz,google.com                                                                                                     

Novinky ze světa techniky 
A je tu zase naše rubrika, ve které sledujeme, co se aktuálně děje na poli techniky. Opět jsme 
pro vás vybrali to nejzajímavější. 

Tři čtvrtiny vytipovaných e-shopů neprošly kontrolou ČOI 
Česká obchodní inspekce (ČOI) udělila ve třetím čtvrtletí roku internetovým prodejcům 191 pokut ve 
výši 1,3 miliónu korun. Zjistila nedostatky u tří čtvrtin vytipovaných e-shopů. ČOI to minulý týden 
oznámila v tiskové zprávě. 

 
Firma Samsung nechce platit Applu odškodné, žádá soud o zrušení verdiktu 

Jihokorejská společnost Samsung Electronics požádala odvolací soud ve Spojených státech, aby zrušil 

nařízení, podle kterého má firma zaplatit americkému konkurentovi Apple odškodné 930 miliónů 

dolarů (přes 20 miliard Kč) za porušování patentů. Firmy Samsung a Apple vedly zhruba tři roky po 

celém světě soudní spory, ve kterých se vzájemně obviňovaly z porušování patentů potřebných pro 

výrobu chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení.  

 

 



Firma Sony bude vyrábět chytré hodinky z elektronického papíru 

Elektronický papír, který je hojně využíván u čteček elektronických knih, najde uplatnění také u 

chytrých hodinek. Tvrdí to alespoň společnost Sony, která již na prototypu takového zařízení pracuje.  

Zdroj: server IDNES a Aktuálně       Tomáš Kováč 

 

 
Zábavný koutek….   

Vánoční křížovka 

 



Malá ukázka z našich školních prací... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



ŠKOLNÍ BULVÁR       2 
Víme, co se děje na naší škole.. Zde se dozvíte ŽHAVÉ  novinky ze 

světa školních celebrit. !  ČTĚTE ještě dnes … 

Všimli jste si ?! 

Šok! Slušely by paní učitelce Štěpánkové brýle? Proč paní 

učitelka dává přednost  kontaktním čočkám ??  Nosí je už  

deset let!!  

Smutný příběh  

Žhavá novinka ! Paní učitelka Filipová se tento školní 

rok bude loučit s její poslední třídou 9.A ...ale 

pravděpodobně podle svých slov ve škole zůstane dále učit jiné třídy cizí 

jazyky. 

Věděli jste, že ?! 

Učí děti, ale svoje nechce !!!  

Desítky dětí, které Pan učitel Jungwirth učí 

každý den mu bohatě stačí a na vlastní děti už 

by neměl čas ! Svěřil se nám o hodině ….. 

 

Vánoční turnaj v basketbalu 

V minulém týdnu se na naší škole uskutečnil tradiční vánoční turnaj v košíkové. Žáci druhého 

stupně soutěžili ve dvou kategoriích – mladší žáci (6., 7.ročník) a starší žáci (8., 9.ročník). Ze 

zápasů, prosycených vysokým sportovním nasazením všech soutěžících, vzešlo jako vítězné 

družstvo mladších žáků družstvo pod vedením Jakuba Heinzla: K. Čermáková, P. Ťápal, V. 

Kunová, Džansu Bedri, A. Mikeš, K. Attendorn a L. Peleška. Družstva starších žáků překonala 

pětice M. Panni, O. Jelínek, A. Podlešáková, J. Zimmerhanzl a E. Kůsová. 



Všem účastníkům děkujeme za maximální sportovní výkon a vítězům blahopřejeme! 

 

 

  

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Správné odpovědi ke 
zvířecí poznávačce: 1.= Delfín, 2.= Housenka, 3.= Výr, 4.= Bobr, 5.= Krtek, 6.= Netopýr 

 

Nashledanou v novém kalendářním roce 2015 se těší autoři  Pírka - 9.tř. pod vedením p.uč. 

Štěpánkové.  

To máme ale 

šikovné sportovce..  


