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Co zde 
najdeme? 

 

Úvodní slovo našeho redaktora 
Michala 

Vítám vás u dalšího dílu našeho nejlepšího časopisu na světě i ve vesmíru. 

Toto číslo bude o svátku jménem Vánoce, který máme všichni rádi. 

Ale vlastně, co jsou to Vánoce?  Samozřejmě vím, že jsou spjaty s Biblí. 

Myslím si však, že si lidé Vánoce trochu zkazili. Vytrácí se pravý smysl a 

my jim dáváme úplně jiný rozměr. My o Vánocích hodně nakupujeme a 

obchody vlastně na tom jen vydělávají. Máme pocit, že pro naše blízké je 

nejlepší dárek jedině z obchodu. 

Ale zkusili jste si nějaké Vánoce nedát dárky a mít jenom ten klid a 

pohodu, dívat se na pohádky v televizi a neřešit, co dostanete a jestli se 

dárek bude líbit? 

A vy, kuchaři, nemusíte se jen starat o to, zda se něco nespálí nebo zda je 

to jedlé? 

Já si myslím, že nejlepší je na Štědrý den nic nedělat a jenom si povídat 

s rodinou, přáteli……..a taky si přečíst náš časopis!!! 

A teď šup, běžte si pročíst všechny články, co na vás netrpělivě čekají 

v tomto čísle! 

 

 

 

Jaká byla vánoční atmosféra u nás ve škole? 

Jaké jsou vánoční tradice ve světě? 

Co si obléct na Vánoce a co naopak na Silvestra? 

Jak si vyrobit vánoční ozdobu? 

A mnoho dalšího! 

 

 



Život na škole 
 

Pingpongový turnaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dne 20.11. 2019  se uskutečnil přátelský 

turnaj v pinpongu na Základní škole 

Kapitána Vajdy. 

Dívky i chlapci byli rozděleni do dvou 

skupin. Hráči se chovali slušně ke 

spoluhráčům i učitelům a hráli „čestně“, i 

přestože byli v zápalu boje. Žáci z naší 

školy se umístili následovně:  

 2. místo získala Natálie 

Nežiková  

 3. místo obsadila Tereza 

Langerová  

 na 4. místě skončila Eliška 

Potocká 

Chlapci se bohužel neumístili na stupni 

vítězů, ale hlavní je, že se zúčastnili a 

nikomu se nic nestalo! 

Eliška P. 

 



Vánoční jarmark 

 

Chcete vědět, jak to probíhalo na Vánočním 

jarmarku, protože jste tam nebyli? Tady máte 

popsáno, jak vše probíhalo. 

Na odpoledních obědech 25.11. bylo vše 

normální jako každý den, i když tam měl být 

za pár hodin jarmark. Po pár hodinách už na 

místo přicházeli učitelé se žáky, aby se 

nachystali. Všichni si s sebou vzali krabice 

s výrobky, které vytvořili buď ve výtvarce, 

nebo v Den pro mou třídu. Některé výrobky 

donesli i žáci z domu.  

Pokud nevíte, co to je Den pro mou třídu, 

vysvětlíme. Den pro mou třídu je dnem, kdy 

se vyrábí věci na Vánoční jarmark. Naše třída 

(6.B) vyráběla na Dni pro mou třídu dřevěné 

placky a tkané náramky. V hodinách s naší 

třídní paní učitelkou jsme ještě vyrobili malé 

deníčky. Ostatní věci jsme dělali ve výtvarce, 

jako např. keramické ozdoby na stromeček 

nebo stromeček z šišky.  

Vánoční jarmark začínal v 16:00 a končil 

v 17:00. Od 16:00 už mohli do jídelny 

návštěvníci. Skoro nikdo nečekal, že lidí 

přijde tak moc. Na vánočním jarmarku se 

podílela také mateřská školka. Devátá třída 

měla na starosti jídlo, např. buchty, dortíčky, 

perníky, slané tyčinky, sladcí šnečci atd. 

Někteří měli i pití, jako např. horký čaj, džus 

atd. 

Vše bylo skvělé až na dvě věci. 

1) Bylo tam hodně lidí. 

2) Byl tam vydýchaný vzduch a bylo tam 

horko. 

Velké výrobky se prodávaly rychle. Ty malé 

šly prodat trochu hůř, ale záleželo na ceně.  

Podle mě byly dobré adventní kalendáře ze 

7.A, dále se mi líbily i kaktusy, ty měly dvě 

třídy. Dala jsem si i dvě buchty. Jedna byla 

od 9.B a druhá byla od 9.A. Obě byly dobré, 

ale za mě byly lepší ty od 9.A.   

V 17:30 už byli skoro všichni pryč, kromě 

žáků s učiteli, kteří museli sklízet výrobky, 

které neprodali. Další dny se zbylé výrobky 

v jednotlivých třídách prodávaly žákům.  

 

Katka M. 



Vánoce  

 

 

Dneska budu povídat o Vánocích. Je to 

období války a krize, a navíc je zima, no 

teda aspoň jako roční období.  

První, co přichází s Vánoci, je propaganda⃰. 

Ta se projevuje především v obchodních 

domech, kde nám říkají, že Vánoce si máme 

užít s rodinou a přáteli a hlavně v klidu a 

míru. Potom začínají říkat, že bude krize. 

To se projevuje tím, že v létě už začínají 

s tvrzením, že bychom měli myslet na 

Vánoce a pomalu objednávat dárky pro své 

blízké.  

Jenže Česká pošta oznámí, že tyto Vánoce 

se bude snažit doručit dárky do jara. Danou 

zprávu sdělují už v létě, abychom se 

připravili. Touto zprávou nás ujistí v tom, 

že dárky budeme objednávat už týden před 

začátkem Vánoc. Tady nám vzniká chyba, 

která je způsobena propagandou. Ovšem v 

tuto chvíli si ještě neuvědomujeme, že je to 

začátek krize. Krizi si uvědomujeme až ve 

chvíli, kdy se nám na internetu po objednání 

dárků ukáže doba doručení do čtrnácti dnů. 

Tím jsme postaveni před dvě možnosti: 

První možnost je, že pod stromeček 

dáme cedulku s nápisem: Toto je 

mikina Gucci, dojde za měsíc. 

Druhou možností je vydat se bojovat do 

nákupního střediska. Tato mise je velice 

nebezpečná, je potřeba mít nervy 

z briliantu, nebo být babičkou s holí a 

kabelkou.  

Když se rozhodneme jít bojovat na frontu, 

tak jediná zbraň, která funguje, je mít 

spoustu peněz. 

Takže moje Vánoce budou klasicky v létě, 

kdy už je všechno, co potřebujeme na 

oslavu Vánoc. Tak vám přeji hezké Vánoce 

a hodně vítězství v obchodních domech.  

 

Slovník Mařky: 

 propaganda =veřejné síření názorů a 

myšlenek s cílem získat přívržence 

 

 

 

 

 

Mařena (Michal M.) 



 

 

Parlament informuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Monika Sekelová 

Čtvrtek 12.12.2019 byl ve znamení 

charitativní činnosti naší školy. Zástupci 

žákovského parlamentu „Má to smysl“ 

předali výtěžek z Vánočního jarmarku do 

rukou organizace sídlící v Ostravě-

Porubě, Nadaci na pomoc zvířatům. 

Věříme, že finanční dar z naší školy 

pomůže zlepšit životní podmínky 

mazlíčkům, k nimž osud nebyl vždy 

přívětivý. Tímto děkujeme všem dětem, 

které se jakýmkoliv způsobem podílely na 

vánočním jarmarku a ukázaly, že jim 

osudy jiných nejsou lhostejny.   

u 

Zároveň zpozorněte všichni ti, kteří 

rádi fotíte. Opět se na naší škole 

uskuteční fotosoutěž! Tentokrát na 

téma „Ostravo, moje milá“.  

 

Parlamentní okénko 



 

 

 

Vánoční koncert:     

 

 

Ahoj! Dneska pro vás mám nabité počtení. Uděláme si rozhovor s jistými lidmi o tom, jak 

prožívali Vánoční koncert, který se uskutečnil 22.11. 2019 v kulturním domě K-Trio. Identitu 

jistých členek pěveckých sborů se dozvíte později! 

Rozhovor s Nikol Kleiberovou, členkou 

sboru Mendíci.  

Ahoj Nikol! Jak se máš? 

Ahoj Terko! No, dobře, ale po zážitku 

z koncertu tak moc dobře ne. 

Aha. Tak jak se ti líbilo na koncertu? 

Na koncertě se mi líbilo, ale moc jsem 

neslyšela zpěv našeho sboru. Také došlo 

k popletení začátku básniček, kdy místo 

toho začala hrát cimbálová muzika.  

Měla jsi trému? 

Docela ano. 

 

Kterou písničku zpíváš ve vašem sboru 

nejraději? 

Hmmm, asi  „Koleda nám nastala“. 

Tak ti děkuju za hezký rozhovor a ahoj. 

Ahoj a také děkuju

Rozhovor s Hedvikou Kornutovou ze 

sboru Čtyřlístek. 

Ahoj! Jak se ti daří? 

Ahoj!No, asi dobře. 

Jak se ti líbil koncert? 

Protože jsem tam zpívala, tak určitě jo. 

 

Měla jsi trému? 

Docela jo. 

Ve kterém hlase zpíváš? 

Ve třetím 

Tak děkuju za rozhovor a ahoj!  

Ahoj! 

Hudební rubrika 



Rozhovor s paní učitelkou Yvonou 

Liškovou.  

Dobrý den paní učitelko. Jak se Vám daří? 

Dobrý den. Dobře, rychle a zběsile. 

 

Mám na Vás pár otázek. Jsou letos ve 

Vašem repertoáru nějaké nové písničky? 

Ano každým rokem, protože by to jinak 

nebavilo mě ani děti. 

 

Líbil se Vám letošní koncert? 

Líbil se mi koncert, ale ten definitivní 

celkový dojem si udělám, jak si pustím 

nahrávku. Resp. už jsem to udělala, když 

jsem si pustila nahrávku od tatínka Mariny 

Ostřanské, který natáčel celý koncert. Tak 

jsem zjistila, co vlastně divák vidí, protože 

já jsem celou dobu za oponou a mám na 

starosti organizaci, otevírání opony, aby 

všichni byli včas nachystaní atd. 

Chtěla byste na Vašem sboru něco změnit? 

Na našem sboru bych chtěla změnit to, 

abychom našli novou sborovou mámu. Od 

odchodu p.uč.Ottové ji už hledáme půl roku 

a moc bychom si ji přáli, a to nejen děti, ale 

i já. Těch organizačních věcí je ve sboru 

opravdu mnoho, takže využiju možnosti 

rozhovoru s časopisem: Kdyby se našla 

nějaká paní učitelka nebo paní asistentka, 

která by chtěla spolupracovat, byli bychom 

moc rádi.  

A poslední otázka. Chtěla byste někomu 

něco vzkázat? 

Chtěla bych popřát všem krásné Vánoce, 

kteří aktivně využívají svůj volný čas. 

Děkujeme vám za příjemný rozhovor a na 

shledanou. 

 

Terka L. a Nikol K. 



      

Rozsvícení vánočního stromečku 

 

 

Dne 25.11. 2019 se u nás na škole uskutečnilo 

rozsvícení vánočního stromečku a vyhlášení 

Nejkrásnější vánoční ozdoby pro první i druhý 

stupeň. 

Přítomny zde byly paní ředitelka s paní 

zástupkyní, které měly proslov a poté 

vyhlašovaly autory vítězných ozdob.  

U rozsvíceného vánočního stromečku nám 

zazpíval školní pěvecký sbor pod vedením paní 

učitelky Zuzany Jírů Šimůnkové a Yvony 

Liškové.  

Autoři nejlepších ozdob byli ocenění sladkou 

odměnou.  

Nasáli jsme vánoční atmosféru i díky tomu, že 

jsme si společně zazpívali vánoční koledy, 

Veselé vánoční hody a Pásli ovce valaši. Moc 

jsme si to užili a už se těšíme na příští rok!  

 

 

A pojďme se podívat, jak soutěž o Nejkrásnější vánoční ozdobu vnímá sama organizátorka 

paní učitelka Dana Kořenková. 

Výtvarná rubrika 



 
 

1. Jak se Vám líbily letošní vánoční ozdoby? 

                  

 

 

Tento rok se mi líbily všechny ozdoby, a byla jsem ráda, že nemusím vybírat ty nejhezčí. Je 

velmi těžké zhodnotit, která je nejhezčí. 

    

2. Který rok byly nejhezčí vánoční ozdoby? 

 

 

Tato soutěž se koná teprve podruhé, takže jediné, co mohu hodnotit, je počet přihlášených 

ozdob. Tento rok jich za druhý stupeň bylo mnohem méně, což je mi velmi líto. 

   

 

 

3. Kolik času strávíte na výrobě dekorací k výzdobě školy? 

   

Každý rok je to s výzdobou trochu jiné. Někdy vyrábím papírové ozdoby do oken, 

jindy papírové závěsy na zeď neb Vánoční koncert, nebo ozdoby do sborovny, či do 

haly. Také se snažím vyrábět věnce na dveře a adventní věnec do sborovny.                                                   

. 

 

 4. Kolik práce Vám dá vyzdobit školu? 

 

Vyzdobit školu mi trvá déle, než bych si přála, ale těší mne to, protože atmosféra Vánoc je 

jedinečná. 

                                                                                                                

 

 Děkuji za rozhovor.  

                                                                                                              

 



Co vás vedlo k tomu uspořádat soutěž o Nejkrásnější 

vánoční ozdobu?  

A co nám k tomu řekla další spoluorganizátorka soutěže, paní učitelka Inge Čechová? 

 

 

 

Zbožňuji Vánoce, jejich až pohádkovou atmosféru, těšení, očekávání, přípravy, zdobení, 

křehkost. O Vánocích a v čase adventním jsou lidé vůči sobě laskavější, empatičtější, 

něžnější. K Vánocům patří i krásně ozdobený vánoční strom. Proto jsme se s paní učitelkou 

Kořenkovou domluvily na konceptu slavnostního rozsvícení vánočního stromu naší školy 

jako symbolu pospolitosti a vzájemnosti všech žáků a učitelů. Jsme-li škola s výtvarným 

zaměřením, tak jedině ručně vyrobené ozdoby mohou být ty nejkrásnější. Zrodila se tedy 

soutěž Nejkrásnější vánoční ozdoba. Podstatou soutěže je angažovanost jednotlivce ve 

prospěch celku. Tvůrce ozdoby může v soutěži vyhrát čokoládový adventní kalendář pro svou 

třídu. Tento moment posiluje sounáležitost mezi žáky třídy a zároveň slovy 

Platóna: "Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní." 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška P. 



Kaligramy 

 

Slyšeli jste už někdy slovo kaligram? Že ne? 

Kaligram je upravená báseň, jejíž písmena 

či slova jsou uspořádána do určitého 

obrazce. 

Kaligramy mohou mít různé obrazce. 

Kaligramy můžete vidět před třídou 9. A. Je 

tam spousta zajímavých obrázků, které vás 

mohou inspirovat. Pokud vás baví kreslit 

nebo psát, je to pro vás to nejlepší. Na 

kaligramy vám stačí jen šikovné ruce a 

černý tenký fix. Někteří lidé, kteří 

s kaligramy začínají, používají i propisku. 

Kaligramy se nejvíce dávají jako dárek ke 

svátku, ke Dni matek či k sv.Valentýnu. 

Samozřejmě je můžete dát i jako dárek 

k narozeninám, nebo jako přáníčko k dárku 

na Vánoce. Zeptala jsem se taky paní 

učitelky Inge Čechové na její zálibu 

v kaligrafii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Odkud znáte kaligramy? 

S kaligramy jsem se poprvé setkala na gymnáziu v literárním kroužku. Mlhavě si vybavuji, že mě 

zaujala Apollinairova sbírka Kaligramy a docela mě tehdy překvapil Jaroslav Seifert svou sbírkou 

na vlnách TSF. U kaligramů mě zaujalo spojení formy a obsahu, hravost, vnímala jsem to jako 

kreslení slovy. 



2) Zkusila jste někdy nakreslit, napsat, nějaký kaligram? 

Ano, pár kaligramů jsem vytvořila, bylo to součástí naší práce v literárním kroužku. Marně si ale 

vzpomínám na témata nebo názvy mých pokusů. Zřejmě to nebyla díla na Nobelovu cenu :-) 

 

3) Líbily se vám kaligramy od žáků? 

Kresby výtvarné skupiny DevítkA jsou pouze inspirovány kaligramy. Nejsou to básně, ale 

zaznamenaný sled volných asociací vyvolaných vizuálně ztvárněným námětem. Každá kresba je 

něčím originální, ve všech se odráží zaujetí autora a preciznost provedení. Z výsledku práce mých 

žáků jsem nadšená.  

   

   

Děkuji za rozhovor, 

Katka M. 

Pojďme se nyní podívat, jak se to výtvarné skupině DevítkA povedlo: 

 

 

  



 

Co si obléct na Vánoce a na Silvestra 

Co si obléknou na Vánoce? 

Většina z nás si nemůže vybrat oblečení na každý den, natož na Vánoce? Achh…, ty Vánoce. Každé 

dítě na světě se určitě těší na ten krásny Štědrý den, kdy rozbaluje všechny ty dárečky společně 

s rodinou. Každý stát nebo kontinent to slaví vždy jinak, např. rozbalují dárky až den druhý od 

sváteční večeře. Ale o tom přeci víme svoje, teď přijde náš styl rozumného oblečení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční ponožky 

Vánoční ponožky se často dávají 

jako dárek pod stromečkem, ať už 

doma či ve škole. V třídě 7. B také 

občas zaslechnete „Vánoční 

ponožky!“, protože tahle třída je nosí 

klidně i v létě (ano, je to šílené).  

 

Vánoční svetr 

 

Vánoční svetr není už tak očekávaný 

jako ponožky, ale hodí se více na zimu. 

Jako dárek ovšem také není špatný. Jako 

motiv na nich můžete mít třeba 

roztomilého soba, tučňáka či jiné zvíře 

spojované se zimou. Jiná možnost je 

třeba vánoční stromeček nebo sněhulák. 

 

Vánoční čepice 

Vánoční čepice je spíš 

symbolem Santa Clause než 

Ježíše Krista, čepice se často 

používá na vánočních 

jarmarcích. 

Módní rubrika 

http://www.obrazky.cz/?q=vanocn%C3%AD+pono%C5%BEky&url=http://www.kupsiponozky.cz/fotografie/foto-1537-500.jpg&imageId=e0c15f30f7cfa56a&data=lgLEED0e161U49D7JZ_jKnKSGafEMCzAqFeTGXGnTIB3HVPoZYOQdg87-SjvYMN83oRiHBafeefFFMsqlyQeiKt82AYqbc5dwsuPxAIa_5PEAm-ExALOZcQCa2g%3D
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1udSI3NXlAhUkxoUKHe7cAUIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lidl-shop.cz/ESMARA-Damsky-vanocni-svetr/p100247493&psig=AOvVaw3zVQfDjSJc5gdTppnaEwQL&ust=1573134252951400
https://www.obrazky.cz/?q=v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD+%C4%8Depice&url=https://www.nejbaby.cz/files/photos/o/f/fbccb6dbdfb3a7524b829bfb361d8494d1049dfc.jpg&imageId=27f61211378695e7&data=lgLEEGHMbNI422VDkdihHcO-Re3EMOE4JFyjufOyfdWSBbZih0sugMlaJ6l0pJflC_eMJVISI_Ld1J9J_18QyG1AcnlfVs5dzAMyxALqp5PEAvZXxAKTRsQC4l8%3D


A co si obléknout na Silvestra? 

Když přejdou Vánoce, prvotní nadšení ze zimy u dětí většinou opadne. Nedlouho po Štědrém dni 

však přijde ještě Silvestr, což je den, kdy můžete zůstat vzhůru dlouho do rána a nikomu to vadit 

nebude. I na tento speciální den je třeba se hezky obléct, proto je zde několik tipů na pěkný outfit*. 

 

 

 

                                                                                                                       

  

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak, to by byly asi všechny naše tipy na oblečení na Vánoce a Silvestr. Užijte si vánoční svátky a 

zkuste se řídit našimi radami- určitě zazáříte! 

*outfit= kompletní model oblečení, např. společenský outfit (sukně a halenka atd.) 

                                                                                                                            Kája K. a Kača B. 

Šaty 

Šaty, to je oblečení, po kterém 

ženy a dívky většinou sáhnou, 

když jdou na nějakou oslavu. A 

proč je nevyužít i na Silvestra? 

Spousta flitrů a výrazných barev, 

to určitě nikdo nepřehlédne! 

 
Boty 

Ty nádherné, třpytivé šaty je 

potřeba doplnit. A čím jiným, než 

nádhernými, třpytivými botami! 

Na výběr je mezi spoustou druhů, 

nejvíc nejspíš zaujmou na 

vysokém podpatku.  

 Škraboška 

Sice je to spíš doplněk, ale dokáže 

dokonale upoutat pozornost okolních 

pohledů. Vybírat můžete z různých 

barev a materiálů, můžou být posety 

třpytkami, flitry, nebo matné… Záleží 

jen na vás, jaké si vyberete.  

 



 

 

 

Škola víl 

Část druhá 

Druhý den ráno jsem šla na snídani. Emilka už byla na svém místě. Sedla jsem si vedle ní. Vzala 

jsem si bílý jogurt a nasypala jsem si do něj müsli se sušenými malinami. Emilka do sebe cpala jednu 

topinku za druhou. Když jsme dosnídaly, šli jsme se převléknout a umýt si zuby. 

Pak nás čekala hodina létání. LÉTÁNÍ!? Copak já mám křídla? Došly jsme na velkou louku za 

hradem. Tam už na nás čekala profesorka Walterová. Rázným hlasem prohlásila, že dnes se ukáže, 

jaká má kdo křídla. Když jsem jela na koni do školy, tancoval mi v břiše takový ten šťastný motýlek, 

znáte to. Teď mě ze stresu bolí břicho. A motýlek? Toho bříško bolí taky. Profesorka řekla: 

„Nejdůležitější je věřit si. Bez toho se vám to nikdy nepovede.“ Snadno se jí to řekne. Ona už to 

umí. „Holky, jste připraveny? Jestli ano, zvedněte ruce a říkejte si v duchu: Chci mít křídla. Po 

chvilce se vám objeví.“  Nedařilo se mi. Všechny ostatní holky už to zvládly. I Emilka. Ta se mě 

snažila povzbudit.  

Konečně! Opravdu mi to vyšlo! Na zádech jsem měla velká modrá motýlí křídla. Byla nádherná. 

Emilka měla světle růžová křídla, která připomínala ta andělská. Profesorka Walterová nám 

oznámila, že si s nimi máme zkusit zamávat. „Křídla ovládejte silou vlastní vůle,“ oznámila 

profesorka. Byl to překrásný pocit. Připadala jsem si jako pravá víla. Užívala jsem si to, když v tom 

profesorka Walterová oznámila, že je konec hodiny a máme jít k lesu. Škoda.  

Když jsme odcházely, všimla jsem si jedné holky. Už od prvního pohledu bylo jasné, že je to první 

zarytá nepřítelkyně. Přišla ke mně a zeptala se, proč se bavím s Emilkou. Emilka je prý hrozná. Když 

odešla, zeptala jsem se Emilky, jestli tu holku zná. Emilka odpověděla: „Jmenuje se Isabella Van 

Peltová a je ve stejné třídě.“ Došly jsme k lesu a vykulily oči. Před námi stál bílý jednorožec!  

V lesklé hřívě měl zapletené fialky, které rostly skoro všude. Isabella řekla velmi nevhodnou 

poznámku o tom, že to stvoření má hnusný roh. Její kamarádky se tomu začaly smát. „Zásada číslo 

jedna: Jednorožce NIKDY neurážejte! Velmi dobře si to zapamatuje a bude se k vám chovat 

rezervovaně,“ řekla profesorka Lynxová. „K jednorožci se chovejte uctivě. Když k němu 

Literární okénko 



přistupujete, říkejte mu kladná slova,“ pokračovala. Pak se zeptala „Kdo si to chce zkusit?“ Všichni 

couvli, jen já tam zůstala stát jako kůl v plotě. „Dobře, slečno Righetti, jděte směrem k Tereze. 

Připomínám, nešetřit kladnými slovy!“ Šla jsem ke klisně se srdcem v krku. Bylo to překrásné 

stvoření, u kterého jsem netušila, co mám očekávat. Začala jsem k ní potichu mluvit. Říkala jsem jí, 

že má překrásnou hřívu. Taky jsem jí řekla, že motýlci, které má na zádi, jsou kouzelní. Už jsem 

u  ní. Už jí hladím po její ušlechtilé hlavě. Profesorka mi řekla, ať na ni nasednu. Pomohla mi 

vyhoupnout se na její rovný hřbet. Ten pocit byl ještě hezčí, než když jsem jela na hnědé klisně. 

Jednorožec je přeci jenom ušlechtilejší. Tereza se bez očekávání rozcválala. Její dlouhá bílá hříva 

poletovala před mým obličejem. Dojely jsme na útes. Snad se chystala skočit?! Odrazila se a letěla. 

Kolem mě poletoval třpytivý prach, s jehož pomocí létala. Dosedli jsme zase na louku u lesa. 

„Výborně, slečno Righetti! Ještě trocha cviku a budete si moct pořídit jednorožce,“ chválila mě 

profesorka Lynxová. Pak nám zadala úkol: „Zapiš vše, co víš o jednorožcích.“  

Po hodině jsme měly volno. Další hodina byla až odpoledne. Sedly jsme si s Emilkou na postel a 

začaly psát úkol. Emilčina svíticí propiska kmitala jako o závod. Moje pero se jen zřídkakdy dotklo 

papíru. Pak jsem se zamyslela a začala psát snad ještě rychleji než Emilka. Napsala jsem o tom, že 

jednorožec je překrásné a citlivé stvoření. Konečně jsem dopsala a natáhla se na postel. Po chvíli 

jsem slyšela cvaknutí Emilčiny propisky.  

Šly jsme se porozhlédnout po okolí. Došly jsme k lesnímu potůčku. U něj pilo stádo koní. Bylo 

stejné, jako to, které jsme viděly včera. Rozběhly jsme se k hradu. Vešly jsme do učebny. Uf! Nebyly 

jsme poslední. Za minutku přišla i profesorka McDonaldová. Na stole byl květináč s uschlou 

květinou. Profesorka utrhla jeden kvítek a přikryla ho druhou dlaní. Když ji zvedla, kvítek jako by 

dostal vláhu tolik potřebnou k životu: „Toto je první kouzlo, které se naučíte.“ Každé z nás podala 

jeden uschlý kvítek. Sevřely jsme ho v dlaních. Najednou jsem pocítila, že v mých sevřených dlaních 

se něco děje. Poletoval u nich zlatavý prach. Když jsem je rozevřela, kvítek rozkvetl. „Výborně, 

slečno Righetti! Toto se vám velmi povedlo!“ 

…pokračování příště 

Káča B. 



 

 

Sníh v očích, jenom sníh, 

celá naše kuchyně zas voní jako líh. 

V obývacím pokoji je už zase strom, 

za chvíli zas Valentýn, 

uteklo to jako hrom. 

 

Rozsvítí se světýlka, 

u nás na náměstí. 

Ach, ty naše Vánoce, 

svátky plné radosti. 

 

 

 

 

Rozkrojit si jablko 

a potichu si přát,  

že příští rok jak vždycky, 

koledy budou hrát.  

Celá naše rodina, 

všichni u jednoho stolu. 

Všechny místní děti 

se valí z kopce dolů. 

 

Mrazíkům navzdory 

chodíme ven. 

Jsme vděční za všechno, 

co dovedlo nás sem. 

Autor básně: Kateřina Nouzáková 

 

  

Autor kresby: Tereza Valderová 



 

 

 

Recenze na film ZLOBA KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 

 
Zloba královna všeho zlého je druhý díl Zloby královny černé magie. Je to docela očekávaný film, 

protože se první díl povedl. Tento film režíroval Joachim Ronning a byl uveden 17. listopadu 

2019. 

 

Jednoduše řečeno, královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její 

kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a 

zkošatěl. Nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela. Svatba mezi princem Filipem z 

království Ulstead a Růženkou ze sousedních Blat je důvodem k radosti a mnozí doufají ve 

spojenectví mezi znesvářenými světy. Avšak nečekaný zvrat událostí a setkání s novými mocnými 

spojenci dostane Růženku a Zlobu na opačné strany Velké války, která podrobí jejich rodinná 

pouta náročné zkoušce. 

 

Ano, tento film zní lákavě, avšak spousty lidí říká, že je to 

větší blbost než první díl. Samozřejmě, že první díl se mi zdál 

povedený, tak jsem vyrazila. Film bych zhodnotila dobře, 

protože se mi až na konec líbil. Na konci tam totiž byla válka 

lidi vs. nadpřirozené osoby, jako je Zloba. Tento film 

doporučuji těm, kteří se rádi dívají na fantasy filmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikol K. 

 

 

Filmová rubrika 



Vánoční filmy do obýváků 

 

Asi každý se někdy nudí, tak proto tu máme správné řešení…  

Chceš si stáhnout nějaký vánoční film? 

Jdeme na to…  

 

Sám doma 

Sám doma je americký rodinný film natočený roku 1990 

režisérem Chrisem Columbem. John Williams byl za film 

nominován na Oscara za nejlepší hudbu, za píseň Somewhere 

In My Memory. Tento film můžete často najit na Štědrý den 

v televizi. Hlavní postava filmu, malý Kevin McCallister 

(Macaulay Culkin), je shodou nešťastných náhod donucen 

sám se postavit dvojici vykutálených zlodějíčků a ochránit 

před nimi vlastní dům. Podaří se mu to? Napálí je, nebo ho 

zloději přechytračí? Vždy, když ten film vidím v televizi, tak 

se na něho prostě musím znova a znova podívat. Rozhodně 

doporučuji dětem, mládeži i dospělým. 

Grinch 

Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší 

všechno a všechny. No a Vánoce?  Ty by nejradši 

zrušil. Ve filmu, který stvořili lidé, co mají na svědomí 

Mimoně, se o to dokonce pokusí. Premiéra tohoto filmu 

proběhla dne  8.11. 2018. Tento film jsem opět viděla 

a určitě ho všem (hlavně dětem) doporučuji. 
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Mrazík 

Mrazík (rusky Морозко, Morozko) je barevný 

sovětský film z roku 1964, v českých 

televizích tradičně vysílaný v době Vánoc. 

Film režíroval Alexander Rou, autorem 

scénáře byl významný dramatik Nikolaj 

Robertovič Erdman. Tento film je v naší zemi 

docela hodně známý, protože je velmi dobře 

nadabovaný. Hlavními postavami jsou 

pohádkový děd Mrazík (děda Mráz), mýtická 

postava slovanské mytologie a zde personifikace zimy, hodná a skromná Nastěnka, kterou 

ztvárnila Natalija Sedychová, a jako její protiklad zlá sestra Marfuša. Dále zde vystupuje také 

hodný (ze začátku pyšný) Ivan a oblíbená čarodějnice neboli baba Jaga bydlící v chaloupce na 

kuří nožce, nadabovaná Františkem Filipovským.   

 

Polární expres 

Polární expres (anglicky The Polar Express) je americký animovaný film z roku 2004, který 

byl vytvořen technikou, kdy skuteční herci zahráli 

postavy a ty byly poté s pomocí počítače převedeny do 

animované podoby. Blíží se Vánoce a děti se těší na 

dárky od Santa Clause. Jenom Chris není nadšený, 

protože pomalu přestává věřit, i když by věřil opravdu 

rád. Jeho sestřička sice pevně věří, ale on si již začíná 

všímat zvláštních poznámek rodičů. V noci 24. 

prosince ho vzbudí jakýsi hluk. Když vyjde před dům, 

uvidí vlak, což ho udiví, protože vlaky tu nikdy 

nejezdily. Chris se seznámí s průvodčím tohoto 

Polárního expresu a po dlouhém váhání do něj 

nastoupí. 

http://www.alougo.com/3/images_pohadky/pohadkove_obrazky/mrazik_16.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://filmserver.cz/polarni-expres-film-58517/&psig=AOvVaw2RpBVdvPJh5A1L-9mGHGw0&ust=1574947890331939


Ledové království 2 

Tato animovaná pohádka není sice moc vánoční, ale je zimní 

a myslím si, že by to bylo fajn ji sem dát. Je tedy v kinech už 

od 21. listopadu a je velice oblíbená pro děti i mládež. Nové 

dobrodružství se odehrává tři roky po prvním příběhu. Elsa je 

královnou a Anna je šťastná, že má kolem sebe všechny, na 

kterých jí záleží (Elsu, Kristoffa, Olafa a Svena). Obavy o 

království ale nekončí. Sestry se budou muset znovu dát do 

boje. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem je 

Elsa nucena vydat se na nebezpečnou pouť do neznámých 

končin začarovaných lesů a temných moří za hranicemi 

království Arandelle. 

  

Vánoce naruby 

Vánoce naruby je rodinný film z roku 2004. Poté, co 

jediná dcera Blair opustila rodinné hnízdo, rozhodli se 

Luther a Nora Krankovi předejít vánočnímu smutku na 

výletní lodi a nadcházející svátky tak vymazat z kalendáře. 

Jejich rozhodnutí bojkotovat tradice ale obrátilo naruby 

celé okolí. Blair se totiž na Štědrý den ozývá a k večeři se 

chystá přivést i nečekaného hosta (svého nového 

snoubence). Krankovi mají pouhých dvanáct hodin, aby se 

jim podařil zázrak - uspořádat společně se svými sousedy 

oslavu, na kterou se nezapomíná. 

 

 

 

 

 

 

Nikol K. 
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Vánoce v Evropě 

 

Vánoce v Německu 

V Německu mají skoro stejné Vánoce jako u 

nás. Vánoční Německá kuchyně se skládá 

z mnoha pokrmů z ryb jako je např. pečená 

štika, candát na roštu, plněný kapr a podobně. 

Nejoblíbenější je ale husa nebo kachna 

s červeným zelím a bramborovým 

knedlíkem, jablkem a slaninou. U  vánočního  

stolu se také podává ovocná mísa.Namísto 

Betléma mají Krušnohorské pyramidy. 

 

Vánoce v Itálii: 

Dárky nosí  Babbo Natale nebo čarodějnice 

Befana. Pro Italy jsou důležitější než 

stromeček jesličky. Jsou symbolem Italských 

svátků. Befana je sice ošklivá ale je to hodná 

čarodějnice. 

 

Vánoce v Polsku 

Vánoční čas počíná v Polsku adventem. V 

Polsku se věří, že Ježíšek opouští o Štědrém 

dni nebe a snáší se na oslíku mezi lidi na zem. 

Proto polské děti chystají pod stromečkem 

pro unavené oslátko trochu sena na 

občerstvení. O půlnoci navštěvují lidé 

pastýřskou mši, nazývanou také Pasterka. Je 

to připomínka noci, kdy pastýři oslavovali 

malého Ježíše. O vánočním večeru dostávají 

dárky i zvířata.  

 

Vánoce v Dánsku 

Dánové jsou národ, který si vánoční čas 

vyloženě užívá. Symbolem dánských svátků, 

je zelený adventní věnec se 4 bílými 

svíčkami. 

V prosinci je tam tma už od půl čtvrté 

odpoledne a svítá v devět hodin ráno. Jinak 

Dánové mají i stromeček, i štědrovečerní 

večeři – není to však kapr. 

Dříve než vůbec nastane onen očekávaný 

večer, „trénuje“ se nálada od prvního pátku v 

listopadu. Tehdy totiž vychází „julebryg“, 

vánoční pivo. 

Svátky se nazývají „jul“. Je to zvláštní 

pojmenování oproti anglosaským Christmas 

čili 



Kristově mši nebo i českému názvu Vánoce 

či německému Weihnachten (tedy svatá noc). 

 

Vánoce ve Francii 

Pro Francouze, stejně jako pro nás, jsou 

Vánoce především o rodinném setkávání, 

dárcích a dobrém jídle. Na rozdíl od nás ale 

dárky malým dětem nosí až v noci z 24. 12. 

na 25. 12. Otec Vánoc (Pere Noël). Je 

zobrazovaný jako starý vousatý muž se 

spoustou dárků a s létajícími saněmi 

taženými soby.  

Vánoční tradice jsou ve Francii vcelku 

odlišné od našich. Například děti 24. prosince 

dávají za dveře domu či bytu mrkvičku pro 

soby, kteří by měli přitáhnout saně s Pere 

Noëlem. Ráno pak děti mrkvičku zkontrolují 

– pokud zmizela, je to neklamné znamení, že 

tu Pere Noël byl a přivezl nadílku. 

Do pokoje se dostává komínem v krbu. 

V některých oblastech tak děti stále dávají ke 

krbu 24. prosince botičky, aby jim do nich 

Pere Noël nadělil dárky. 

 

Vánoce ve Velké Británii 

Vánoce ve Velké Británii začínají dlouho 

před Štědrým dnem. V listopadu se na vás 

začnou odevšad linout libozvučné tóny 

britských vánočních hitů z minulosti jako 

“Do They Know It’s Christmas” nebo “I 

Wish It Could Be Christmas Every Day”. Ale 

oficiálním začátkem Vánoc je rozsvěcování 

vánočních světel, takzvané Christmas Lights 

Switch-On. Britové si zdobí dům i z venku. 

Na Vánoce Britům naděluje sv. Mikuláš 

známý pod jménem Santa Claus.  

 

 

 



 

 

 

Recept na německou vánoční štolu ze Saska 

Potřebujeme 750 g mouky, 150 g másla, 180 g rozinek, 150 g 

sladkých mandlí, 50 g hořkých mandlí, 60 g kandované 

pomerančové kůry, 180 g kandované citronové kůry, 5 polévkových 

lžic rumu, 70 g kvasnic, ¼ l mléka, 50 g másla, 50 g moučkového 

cukru, strouhanou kůru z jednoho citronu, vanilinový cukr, sůl, 

máslo na vymazání plechu. 

Mouku prosejeme do mísy, uvnitř uděláme důlek a do něho vlijeme 

kvasnice rozmíchané ve čtyřech polévkových lžících mléka se 

špetkou cukru. Necháme vykynout. Jakmile kvasnice vzejdou, 

přidáme zbytek vlažného mléka, cukr, vanilinový cukr, sůl, máslo 

nastrouhané na vločky a citronovou kůru. Vařečkou zaděláváme 

těsto tak dlouho, až se na povrchu začnou dělat puchýřky. Přidáme 

kandovanou kůru, oloupané a krájené mandle, rozinky a rum. 

Pečlivě promícháme a necháme na teple 15 minut odpočívat. 

Na pomoučeném vále rozválíme těsto do čtverce o velikosti 30 x 40 

cm. Svineme jej do závinu, přikryjeme utěrkou a necháme patnáct 

minut odpočívat. Do středně vyhřáté trouby vložíme závin a asi 40 až 

50 minut pečeme. Upečený závin ihned polijeme rozpuštěným 

máslem a posypeme moučkovým cukrem. 

 



  



 



 

 



 





4. ročník, 2. číslo, prosinec 2019 

 

 

Šéfredaktorky  

Mgr. Monika Sekelová, Mgr. Barbora Sikorová 

 

 Redaktoři 

 Eliška Potocká, Nikol Kleiberová, Kateřina Bystroňová, Carolina Kobeljaková, Michal Mařík, 

Katka Míčková, Terka Lutková, Martina Hidasiová 

 

Externí přispěvatelé  

Tereza Valderová, Kateřina Nouzáková 

  

Grafická úprava  

Klára Bartošová 

 

Počet výtisků  

10x formát A4  

 

Web  

www.zskrestova.cz – sekce školní časopis  

 

Vydává a tiskne  

ZŠ a MŠ Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace Krestova 1387/36A, 

 700 30 Ostrava – Hrabůvka  

 

Cena  

0 Kč



Veselé Vánoce 
přeje celá redakce 


