
NOVÁ
ÉRA

RADY A TIPY
 

Vánoční outfity, výroba
mydel, tv program.

ZÁBAVA
 

 Novoroční horoskopy,
vánoční osmisměrka.

VÁNOCE
 

Koledy, Vánoce za války,
vánoční tragédie.
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Slova šefredaktorů

Milý čtenáři Nové éry, 
Letošní vánoční číslo je pro nás letos trochu speciální – především
z důvodů, že naše články mohou obohatit rovněž naši ukrajinští
spolužáci (a že si na tom dali někteří opravdu záležet). Samozřejmě
zde nechybí ani naše každoroční klasika typu tradice, recepty          
 a podobně. A proto neváhejte a začtěte se do našeho časopisu, ať
už při čekání na vrátnici, nebo ke zkrácení přestávky. 

Babora Hromádková, VIII. ročník

Milý žáci našeho druhého stupně. Rád bych vás přivítal u našeho
posledního vydání v tomto kalendářním roce. Samozřejmě se naše
redakce tematicky zaměřila na Vánoce. Ať už jde o dekoraci vašich
domovů, něco málo z historie nebo i naši Vánoční osmisměrku.             
Za celou redakci 9.AB vám přejeme krásné prožití Vánočních
svátků plných spousty darů a dobrého jídla.

Nathan Uhlíř 9. B

Zdravím, vítám vás u nového dílu časopisu Nová éra. Nachází se
zde různé zajímavosti, tipy a rady na filmy, pečení, vaření,
dekorace apod. Přeji příjemné čtení, krásné svátky plné radosti,
pohody a hlavně lásky.

Rozálie 0škrdalová, VI. ročník
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Co jsme v poslední době
zažili?

Z E  Ž I V O T A  Š K O L Y

4

Navštívil nás Mikuláš.

Viděli jsme adventní trhy ve Vídni. 



Z E  Ž I V O T A  Š K O L Y
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Přišli jsme do školy ve vánočním oblečení. 

Užili si sníh na školním hřišti. 

Uspořádali jsme vánoční trhy. 
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Z E  Ž I V O T A  Š K O L Y

Vánoce v období komunismu
Vánoce se totiž v dnešní době hodně liší, a to z hodně důvodů. Jeden z důvodů jsou peníze, vše se
mnohonásobně zdražilo. Jako další důvod je, že se samozřejmě změnily i některé tradice. I nabídka věcí
byla méně dostupná a věci byly jiné. A proto jsem pro vás o tom udělal rozhovor s paní učitelkou
Novákovou, která si tuto dobu pamatuje.

Jaké pro vás bylo kupovat vánoční dárky? (jestli jste je kupovala, kolik vás stály atd.)
Já jsem studovala v Ostravě, tak jsem nakupovala tam, abych udělala radost něčím zajímavým,
 protože v obchodech nebyl žádný výběr. Šla jsem na nějakou burzu a tam jsem třeba nakoupila nějaké
kazety do magnetofonu s nahrávkami. Bylo hrozně těžké něco vybrat, protože v těch obchodech nebylo
nic zajímavého a my jsme neměli ani peníze na to, abychom si mohli dopřávat nějaké zvláštnosti, takže
jsme dostávali běžné dárky. Prostě běžné věci, které jsme potřebovali. Třeba jsem dostala teplákovou
bavlněnou soupravu, což byl luxus, protože to nebylo k sehnání vůbec. Jo, fakt jako, zboží se těžko
shánělo. No a v době, kdy jsem byla dítě, tak jsme neměli možnost mít nějaké vlastní penízky. Takže si ani
moc nevybavuji, že bych jako dítě mým rodičům kupovala dárky, tak jak se to dělá třeba dneska. Dárky
jsem začala pořizovat až v době, kdy jsem začala vydělávat, třeba o prázdninách na nějaké brigádě,        
až jsem měla nějaké penízky. Až z toho jsem vlastně mohla něco koupit. 
Jak jste slavila Vánoce? (Vánoční tradice, živý nebo umělý stromek, štědrovečerní jídlo atd.)
Měli jsme většinou klasické Vánoce a živý stromek, který jsme vždycky nějak z lesa získali přes nějaké
známe. Málokdy jsme kupovali, teď by to vypadalo, že jsme kradli, ale tenkrát se to tak nějak neřešilo.
Strejda nám většinou zajistil nějaký živý stromeček. Taky jsme pekli cukroví, ale jen linecké, vanilkové
rohlíčky, octové, kokosky, jen 4 druhy, nic zajímavého. Tenkrát se cukroví peklo z másla a ořechy jsme
sbíraly na podzim kdekoliv. Nekupovali jsme je. Buď jsme je dostali nebo jsme si je šli nasbírat, zatímco
dneska je musím koupit. Pak jsme měli vždycky kapra, kterého jsme kupovali u nás. Já jsem z vesnice, kde
je rybník, takže tam jsme vždycky kupovali živé kapry, které jsme dávali do vany. Vždycky jsme toho
kapříka pojmenovali, vždycky to byl Pepík. No a pak ho taťka picnul. Jednou se mu to nepovedlo a kapřík
nám skákal po cele kuchyni. No a my jsme v tu chvíli byli všude na židličkách, i na stole jsme stáli a taťka
honil kapra po zemi. Pak taťka vařil vždycky rybí polévku, ale byla taková jednoduchá. Byla to v podstatě
hrachovka a do toho dával rybí mas a měli jsme k tomu krutony. Tenkrát se tomu říkalo opečený rohlík,
dnes se tomu říkají krutony. Klasicky jsme měli bramborový salát a snaženého kapra + jahodový kompot,
to byla vždycky vzácnost. Na něj jsem se vždycky těšila. No a pak jsme rozkrajovali jablíčka. A protože
taťka měl možnost někde sehnat olovo, tak jsme třeba nalívali olovo do mísy. Vždycky jsme se druhý
svátek vánoční scházeli u naši Babičky. První svátek vánoční jsme měli moji babičku nebo babičku        
 od mamky a druhy svátek vánoční jsme jezdili k babičce od tatínka. Tam jsme se setkávali v početné
rodině, a tak jsme si vždycky vezli svoje řízky, bramborový salát. A tam jsme to proste jedli, protože
babička neměla na to, aby nás všechny pohostila. Protože měla v podstatě devět synu. Tak        
 aby nachystala pro devět lidi jídlo tak to bylo náročné. 



Z E  Ž I V O T A  Š K O L Y
Dodržujete stejné vánoční tradice jako tehdy?

Ted už nekupuji živého kapra, ale nechám si ho picnout na stánku, ale kapr pořád je + bramborový salát.

Polívka hrachová je pořád, ale už tam nedávám to rybí maso, už mi v tom nechutná. To jsem jako děcko nikdy

neměla ráda. I dál peču cukroví. Ale olovo už neodlíváme. Pamatuji si, že když jsem byla dítě, táta nějakým

záhadným způsobem spustil vánoční koledy a my jsme věděli, že už přišel ježíšek. Teď už se jen pořádně
nacpeme a potom jdeme k vánočnímu stromu, pustíme si koledy a rozdáme si dárečky. A máme zase takovou

tradici, že první svátek vánoční jezdíváme k mé rodině a druhý svátek jezdíváme k rodině manžela.

Rozhodně máme ty Vánoce dnes bohatější. 

Děkuji za rozhovor.                                                                                                                                                            Jiří Krejčí, IX. ročníkVánoce ve škole
Koukali jsme se do našich školních kronik, které se na naší škole zapisují už od roku 1980. Hledali jsme, jestli

se tam náhodou nepíše něco o Vánocích. Nakonec se tam toho moc o Vánocích nepíše. Asi to pro ně nebyl

dostatečně významný svátek. I tak jsme ale aspoň něco málo našli. 

Konala se spousta vánočních koncertů, pěveckých soutěží. Například v prosinci roku 2007 se konal koncert

v Husově sboru koncert pro veřejnost našeho školního sboru, který vedla naše všem známá paní učitelka

Yvona Dvořáková – Školka Kapelka. Poté čekaly na děti z mateřské školky a jejich rodiče vánoční dílny s

vánočními zvyky a tradicemi. Později se konal Den světel. Učitelé z 1. stupně spolu s vychovateli nachystali

vánoční dílny, ve kterých děti vyráběly drobné dárečky, přáníčka a vánoční ozdoby. Tato akce přilákala

spoustu rodičů, kteří si nejen zavzpomínali na jejich školní léta, ale také si s dětmi zazpívali vánoční koledy.

Na lyžařské kurzy se už v té době jezdilo na Bílou.

Bohužel v kronice bylo dvacetkrát víc věcí o komunismu než o Vánocích. V té starší kronice nebylo        

o Vánocích psáno nic zajímavého. Jediné co, tak tam byly různé fotky zachycené při některých dílnách        

a podobně. Nějaké z nich jsme vybrali. Podle nás by se mělo do kronik zaznamenávat více informací        

o Vánocích, protože za posledních 42 let se toho do těch tlustých bichlí moc nenapsalo. Když by náhodou

někdo za pár let dostal stejně krutopřísný nápad jak my, tak by se moc nedočetl, takže prosíme více

záznamů o Vánocích. :-)

                                                                                                                                     Eliška Kornhauserová, Tomáš Kolajta, IX. ročník
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VÁNOČNÍ REKORDY

VÁNOCE
Vánoce se slaví 24. prosince. Připomínají narození Ježíše Krista. Vánoce nejsou uznaným svátkem          
v Číně a v muslimských zemích. Symboly jsou například vánoční stromeček, kapr, betlémská hvězda,
Ježíšek, dárky pod vánočním stromečkem, jmelí a cukroví. Tradice na večeři se jí kapr, zdobí se vánoční
stromeček, peče se cukroví, krájí se jablko a rybí šupina pod talíř.

Ema Matoušková, VI. ročník

V Á N O C E

8

Lidové zvyky
Koleda, vánoční strom, jesličky atd. Dále se dělají různé tradice, někteří si dělají půst na celý den
kromě večera, na slavnostní večeři aby viděli „zlaté prasátko“ nebo dělají skořápkové lodičky,
rozkrajují jablko, jestli tam bude hvězdička nebo křížek atd. A večer bývá slavnostní večeře, nejčastěji
se v ČR na slavnostní večeři jí kapr s bramborovým salátem a někdo má zase čočku atd. O Vánocích se
většinou i jí a peče cukroví jako třeba: Vanilkové rohlíčky, perníčky, atd. Zmínky o Vánocích byly už       
 ve 2. století. Vánoce jsou křesťanského a pohanského druhu/náboženství.

Adam Ben Touzia, VII. ročník

https://www.nabytek-forliving.cz/magazin/ceske-vanoce-tradice-a-zvyky-v-nasich-krajich

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce

JEŽÍŠ KRISTUS

Viktor Kolář, Tom Bracek, VI. ročník

hhttps://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce

https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus

Narodil se asi ve 1 st.  př. n. l.  Měl jmeno  Ježíš Nazaretský nebo Ježíš z Nazareta. Zakladatel
křesťanství. Křesťané Ježíše obvykle nazývají Kristus. Považují ho za Božího syna. Od data Ježíšova
narození, jsou roky našeho letopočtu; a  Velikonoce vznikl jako připomínky začátku a konce Ježíšova
života.
Historická svědectví, která jsou k dispozici, neumožňují určit přesně datum Ježíšova narození a smrti.
Podle Matoušova evangelia se Ježíš narodil se v  městečku Betlémě. Datum oslavy Ježíšova narození
jsou 24. prosinec (Vánoce). K popravě Ježíše došlo za působení Pontia Peláta, v letech 26 až 36  N. L. .
Jednalo se zvláště o potupnému způsobu smrti: ukřižování. 

Boris Korch, Artem Dzoholyk, VI. ročník

Největší vánoční stromek       
 v Česku měřil přes 30 metrů

Největší vánoční baňka        
na světě měřila 4,68
metrů a vážila 1100 kg.
Vytvořily ji ve spojených
Arabských Emirátech

Největší vánoční stromek  
 z láhví v Česku měřil 3
metry. 

Největší sněhulák v Česku
 měřil 8,52 metrů.

Inspirace: https://www.dobryden.cz/rekordy/maxi/nejvetsi-snehulak/ 
hhttps://www.dobryden.cz/rekordy/zvyky-tradice/vanocni-rekordy/nejvetsi-vanocni-stromecek-z-lahvi/ 

 https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-nejvetsi-vanocni-koule-na-svete-vazi-1100-kilo-vystavili-ji-v-dubaji-

https://www.dobryden.cz/rekordy/maxi/nejvetsi-snehulak/
https://www.dobryden.cz/rekordy/maxi/nejvetsi-snehulak/
https://www.dobryden.cz/rekordy/maxi/nejvetsi-snehulak/
https://www.dobryden.cz/rekordy/maxi/nejvetsi-snehulak/
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NEJHORŠÍ 
A NEJVĚTŠÍ VÁNOČNÍ TRAGÉDIE 
        
Vykolejení vlaku

Cyklon Tracy, který během Štědrého dnea Prvního svátku vánočního v roce 1974 zdevastoval
Australské město Darwin. Cyklon zničil víc jak 70 procent domů a zabil kolem 30 tisíc lidí.

Pátrala jsem po internetu a našla jsem tyto největší tragédie, protože si myslím, že by vás zajímalo, jak

strašné věci se mohou stát na tak mírumilovný den jako jsou Vánoce.

Blíží se vánoce, ale byl i Mikuláš. Můžeme se všichni shodnout, že Mikuláš by nebyl Mikulášem            

 bez Krampuse (čerta). Zlobivé děti se velice těžko udržují pod kontrolou, a proto přichází ono stvoření

z pekel, které se nemůže dočkat, až zlobivým dětem zařídí trauma… teda zážitek na celý život. Krampus

je folklórní postava v Rakousku a na jihu Německa. Je to mohutná postava různého vzhledu s velkými

rohy, je podobný čertovi. Přichází na večer 5. prosince jako doprovod svatého Mikuláše. Především se

zaměřuje na zlobivé děti, která následně trestá. Mikuláš rozdává dětem dárky, zatím co krampus

zlobivé děti pojídá. Po 22. prosince se proměňuje na normálního člověka a zapomene na svou

předcházející činnost. Definice Jména Krampus znamená nadpřirozené. Krampus je starověká tradice,

která vznikla v rakouských Alpách. Svátek Krampusů probíhá 5. prosince, ovšem po horských

vesničkách a městech chodí většinou od listopadu až do ledna. Každoročně prochází pochod

Krampusů, kde se pekelní tvorové vždy ukážou v plné své kráse. Bohužel Brněnský pochod byl            

 pro tento rok zrušen. Nejbližší pochod se nachází blízko Olomouce Krampuslauf Čechovice 2022,          

 a proběhl 3.12. Masky pekelných stvůr vyrábí Petr Vlček z Domažlicka, krom toho se ovšem dají

koupit kdekoliv na internetu. Každopádně my vám děkujeme za vaši duši.. teda pozornost a nezlobte.

Cyklon, který podcenili 

Antonín Cittnar, IX. ročník

Zmizení dětské miss
Zmizela v roce 1996. Jmenovala se Jon Benet Ramsey. Její mrtvé tělo bylo nalezeno 26. prosince 1996.
Tato holčička byla jedna z nejkrásnějších dětí na světě. Bohužel dospělosti se nedožila.

Sonia Kazdová, VII. ročník 

V roce 1953 desítky lidí spěchalo domů za rodinou, aby stihly vánoce. Bohužel z 285 cestujících se 151

domů nikdy nevrátilo…Vlak, ve kterém cestovali, vykolejil a zřítil se do řeky.
Masakr v Kongu

Rebelové z Ugandy tehdy zabili 400 civilistů. Lidi usmrtili mačetami, případně je poslali do hořících

budov, kde zaživa uhořeli. Dalším ubližovali tak že jim uřízli uši a rty. Masakr trval od 24. prosince            

 do 27. prosince v roce 2008.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_nehoda_u_%C5%A0akvie 

https://refresher.cz/50257-Nejhorsi-udalosti-ktere-se-staly-presne-na-Vanoce-Vznik-rasistickeho-klanu-zahadna-vrazda-

detske-miss-ci-prirodni-katastrofy

KRAMPUSÁCI 
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Vánoční trhy v minulosti
       

Vánoční stromeček byl v 19. století ještě moc drahý proto si ho někteří lidé nemohli dovolit. 

Děti také rády chodily na vánoční trhy. Na staroměstském náměstí prodávali hračkáři a loutkaři hračky        

a dobroty, ale přijížděli také z Rakouska a Německa. Oblíbené byly hračky, které byly i dobrotou zároveň.

Ty se nejčastěji dělaly ze sušeného ovoce, papíru a špejlí. Od 19. století se daly koupit tzv. Kristovy

stromečky, ty byly vyřezávány z lepenky a barveny na zelenou barvu.

O pobavení lidí se starali kejklíři, žongléři, muzikanti a dokonce i akrobaté. Lidé měli rádi písně pouličních

zpěváků, kteří zpívali lidové a náboženské písně. Během zpěvu jeden ze zpívajících ukazoval na obrázky,

které měly znázornit text. Nějak takhle to v minulosti vypadalo na vánočních trzích.

Martin Bajer, IX. ročník

Vánoční trhy existovaly již ve středověku, trhy začínaly druhou neděli před vánočními svátky. Až do

třicátých let 20. století se na trzích dalo koupit skoro vše např. vykrmená husa a postroj na koně. Prvně se

trhy konalyve větších městech, ale postupem času se trhy objevovaly ve všech městech. Na těchto trzích

se pořizovalo vše potřebné na Vánoce. Také trhy v Praze měly

svou dobrou pověst. Na začátku byl trh jenom                                          

na Staroměstském rynku, ale po pár letech všechny pražské

rynky měly trh. Když se začaly stavět betlémy, začaly se

prodávat figurky k betlémům a i celé betlémy. Šlo koupit            

 i  tzv. chlebové betlémy, které byly vyrobeny ze směsi žitné

mouky, dřevěných pilin a klihové vody. Také jesličky byly v té

době hodně populární, daly se najít skoro v každé domácnosti. 

https://blog.vinogalerie.cz/clanky/vanocni-trhy-v-minulosti/

Vánoce za války: pohled na to,
jak se v Británii slavily Vánoce
během druhé světové války

Populární dárky v té době byly jiné, než na které jsme zvyklí teď. V září

roku 1939 začala druhá světová válka, už od začátku bylo jasné,         

 že na svátky se domů nikdo nevrátí. Děti byly posílány pryč z měst         

ze strachu z bomb. Nikdo nevěděl, co nastane a jak to bude probíhat.

Vojáci na frontě nebo na moři byli daleko od svých rodin. Proto je rodiny         

z okolních měst a vesnic uvítali u nich doma. 

Většina lidí neměla pomyšlení na to, aby kupovali dárky pro svoje děti,

které byly někde jinde než oni. Proto se některým autobusům povolilo, 

aby zavezly rodiče do jiných zemí za svými dětmi. Populárními dárky se staly balíčky pro vojáky         

 a námořníky. Kde se nacházeli hry, sladkosti a vlněné oblečení. 

https://blog.vinogalerie.cz/clanky/vanocni-trhy-v-minulosti/
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Vánoční řetězy byly vyrobeny většinou z novin. Ministerstvo potravin stále vydávalo své

alternativní recepty s „falešným krocanem“ nebo „Murkey“ sestávajícím z uzenin, strouhanky          

 a zeleniny. Výrobci hraček z velké části ukončili nebo obrátili své operace na válečné úsilí. Takže si

lidé hračky začali vyrábět sami ručně ze dřeva. 

Samozřejmě, i když válka skončila, její účinky přetrvávaly až do Vánoc 1945. Rodiny se museli

přizpůsobit svým příbuzným, kteří se vraceli z války.

Anna Křížová, VIII. ročník

Rusko

V Rusku se slaví Vánoce 1. ledna. Dárky pod vánoční stromek, v Rusku nazvaný jolka, dává Děda

Mráz.

Anglie

V Anglii nosí dárky Father Christmas. Cestuje v kočáru taženými soby.

Argentina 

V Argentině se slaví Vánoce 6. ledna. V Argentině je období jara a dárky naděluje kůň Magi.

Holandsko

Má to na starost Sinterklass a roznáší je dárky už 5. prosince.

Brazílie 

Brazílie je dalším státem, ve kterém nosí dárky Ježíšek, ale někteří obyvatelé mají černošského

boha plodnosti. 

Albín Baláž, Denis Müller, VII. ročník

https://damthoitrang.org/cs/v%C3%A1noce-za-v%C3%A1lky-pohled-na-to-jak-se-v-

brit%C3%A1nii-slavily-v%C3%A1noce-b%C4%9Bhem-obou-sv%C4%9Btov%C3%BDch-

v%C3%A1lek/

Kdo naděluje dárky ve světě

http://www.milujivanoce.cz/cs/temata/show/jezisek-santa-claus-a-dalsi/29-kdo-

kde-nosi-darky/ , https://www.horydoly.cz/business/kdo-nosi-darky.html 

Jak se slaví Vánoce v Americe
Vánoce začínají v USA 24. prosince (Chrismas Eve). Spousta lidí si v tento den bere v práci volno, aby

dozdobili dům, pověsili punčochy na krb, dokoupili dárky nebo navštívili rodinu. 

25. prosince (Chrismas day) je v Americe hlavní den Vánoc. Nedočkavé děti brzy ráno vstávají, aby si

rozbalili dárky od Santa Clause. Večer se podává krocan s nádivkou a brusinkovou omáčkou, roastbeef

šunka a puding s ořechy, švestkami nebo zázvorem. Na stole mají také perníčky nebo dýňové koláčky,

candy cane.

Vánoce končí 26. prosince (Day After Chrismas Day).V tento den se rodiny navštěvují a ochutnávají

cukroví.
Jakub Posmýk, VIII. ročník

https://chcidoameriky.cz/jak-se-slavi-vanoce-v-usa

https://blog.vinogalerie.cz/clanky/vanocni-trhy-v-minulosti/
https://blog.vinogalerie.cz/clanky/vanocni-trhy-v-minulosti/
https://blog.vinogalerie.cz/clanky/vanocni-trhy-v-minulosti/
https://blog.vinogalerie.cz/clanky/vanocni-trhy-v-minulosti/
https://blog.vinogalerie.cz/clanky/vanocni-trhy-v-minulosti/
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Vánoční rutina

Itálie 

25.12. - Vstanu v cca 9 ráno a počkám, až celá rodina vstane. Po tom co otevřeme dárky, tak táta začne

připravovat oběd, připraví kapouna (kastrovaný kohout) a na druhý chod ravioli, a na konec panettone

(italský chléb sladké chuti).

Ukrajina

Od 6. 1. večer do 7. 1. ráno - vstanu v 8 ráno a moje mamka nachystá perníky. Celá rodina pak jde         

za babičkou a zabalí tajně dárky. Všechny ženy z rodiny začnou vařit kuťu (pšeničná kaše), tradičně kuťu
vyhodíme na strop. Pak uvaří dalších 12 typu jídel. Po jídle otevřeme dárky a děti začnou zpívat koledy         

(za to dostávají hodně peněz).

Česká Republika

24. 12. – vstanu okolo 10 ráno a počkám do večera bez toho, že bych jedla, abych uviděla zlaté prasátko.

Celý den se koukáme na pohádky. Večer máma upeče kapra a bramborový salát. Pak rozkrájíme jablko         

 a vylosujeme si oříšky, které mají uvnitř papírky, a pak lijeme do vody olovo. Rozbalíme si dárky.

Adéla Přibylová, Bianca Sirtori, Kira Kinč, VIII. ročník

V Á N O C E

Itálie vs. Ukrajina vs. Česko

Novodobé vánoční koledy
1. koleda

Vánoce jsou prý Štědrý den, 

ale já ležím v posteli a cpu se cukrovím jen.

 Zatím Ježíšek chystá dárky,

 ale u toho se dívám na pohádky.

Už slyším zvoneček, jak zvoní,

 jdu do obýváku a tam je kupa obřích dárků.

Zkusili jsme vymyslet nové vánoční koledy. 

2. koleda

Pečeme s mámou cukroví,

 trošku rumu neuškodí, 

čtvereček čokolády do toho 

a bude hotovo.

Už cítím vůni z trouby 

a z okna vidím kroupy, 

utíkám do kuchyňky, 

moje chuťové buňky umírají z té pochutinky.

3. koleda

Dívám se z okna, 

vidím kupu sněhu,

 vyjdu z baráku 

a koukám na hodně sněhuláků.

 Udělám malinkou kouličku, 

roluju po kraji chodníčku.

 Už mám jednu velkou kouli, 

přidám jednu mrkev jako nos, 

dvě kouličky jako nožičky.

4. koleda

Vánoční trhy ty mám ráda, 

beru tam s rodiči svého kamaráda. 

Dáme si tam trdelníky 

a potkáme dva kouzelníky.

 Když odejdou, 

půjdeme si koupit Play doh,

přijde k nám Ježíšek a řekne hou, hou, hou.

Charlotte Benšová, Daniel Petroušek, VI.ročník 
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Tipy na dárky pro rodiče a dospělé
Vánoce se blíží, proto jsme se rozhodli, že vám dáme pár tipů na dárky.

1. tip: ponožky…rodiče z nich budou mít radost a je to užitečné.
2. tip: papuče…jako přezůvky např. do práce.
3. tip: svíčky…přináší vánoční atmosféru a budou dělat radost třeba večer, nebo rovnou plavoucí svíčky
na vodu kvůli vánočním tradicím. Jsou na to super vzpomínky. J
4. tip: psací potřeby do práce, protože se mu můžou hodit při psaní jakýchkoli zápisků. 
5. tip: šampon…každý se potřebuje nějak umýt J (každý to ocení) je to praktické, případně pořídit nějaké
cestovní balení pokud daný člověk rád cestuje
6. tip: fotka rodiny v rámečku… můžete si to dát do práce na stůl, abyste nikdy nezapomněli. Kdyby si         
s tím někdo vyhrál, mohl by udělat album, udělá ještě větší radost. 
7. tip: klíčenka…ozdobí vaše klíče, může být se jménem daného člověka, kterého chcete obdarovat.
Doufáme, že se rodičům dárky budou líbit.

Lukáš Bauer, Štěpán Sýkora, VI. ročník

Tipy na dárky pro děti
Pro kluky:
Rc auto - děti si s autem zablbnou přes různé překážky atd. 
Hodinky - díky hodinkám můžete dětem důvěřovat, že všude budou včas.
Lego - lego baví děti a rozšiřuje fantazii.
Pro holky:
Lampička - pokud má dítě lampičku, nemusí se v noci bát.
Smyvatelná barva na vlasy - pokud se holce barva vlasů nelíbí, tak si je muže nabarvit. 
Kartáček na zuby - děti si s novým kartáčkem budou chtít čistit zuby pečlivěji.

Pavel Bartoš, VI. ročník10 neobvyklých dárků, 
které můžete dostat na Vánoce
Numero 1:  Záchod
Záchod je sice velice neobvyklý dárek, ale kdo by nechtěl 2 záchody v domě?
Numero 2: Léky
Sice jste mladí, ale co si budeme povídat... Léky časem udrží vaše zdraví v pořádku.
Numero 3: Vánoční ozdoby
Jsou užitečné tak maximálně na příští rok.
Numero 4: Zmrzlina
Je super dobrá kdo by neměl rád zmrzlinu, ale na druhou stranu kdo by jedl zmrzlinu v zimě + ještě         
 na Vánoce, kdy se jí kapr nebo řízek od vaší babičky.
Numero 5: Gemy do hry Brawl Stars
Kdybyste žily v dřívějších dobách, byly byste šťastní, ale teď, vzhledem k tomu, že to nikdo nehraje, tak
je vám to na nic.

Phan Tan Dung, Jakub Modlitba, VIII. ročník 
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Protože se blíží Vánoce, připravily jsme si pro vás pár tipů na Vánoční outfity.
Tipy na klučičí outfity: 

Obchod: Reserved

Velikost pyžama:134-140 (8-9let)

Materiál: bavlna, viskóza                  

Cena: 449,- Kč 

Obchod: Reserved 

Velikost trička:134-140( 8-9 let)

Velikost džínů:134-140( 8-9 let)

Materiál trička: bavlna, viskóza  

Materiál džínů: riflovina     

Cena trička: 449,-Kč
Cena džínů: 549,-Kč

Obchod: H&M

Velikost trička:134-140( 8-9 let)       

Velikost kalhot: 134-140( 8-9 let)

Materiál trička: bavlna, viskóza

Materiál kalhot: bavlna, elastan

Cena trička: 79,-Kč
Cena kalhot: 349,-Kč 

Obchod: H&M

Velikost svetru:140-146      

( 10-12 let)      

Velikost kalhot: 140-146 

 ( 10-12 let)

Materiál svetru: vlna

Materiál kalhot: manšestr

Cena svetru: 249,-Kč
Cena kalhot: 599,-Kč
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Tipy na holčičí outfity:                                                                              

Obchod: Primark v Modřicích

Velikost pyžama: 7 – 8 let, 128 cm

Velikost papučí a ponožek: 6 – 8 let

Materiál pyžama: plyš

Materiál papučí a ponožek: bavlna a měkké materiály

Cena pyžama: 340 Kč
Cena papučí: 155 Kč
Cena ponožek: 105 Kč

Obchod: Primark v Modřicích 

Velikost džínů: M (medium)

Velikost bundy: S ( Small )

Materiál džínů: džínovina

Materiál bundy: kůže

Cena džínů: 570 Kč
Cena bundy: 730 Kč

Obchod: Primark v Modřicích

Velikost svetru: XL ( Extra Large )

Velikost džínů: S ( Small )

Velikost čelenky: One size ( jedna velikost )

Materiál svetru: bavlna

Materiál džínů: kůže

Materiál čelenky: padáková šňůra

Cena svetru: 235 Kč 

Cena džínů: 799 Kč
Cena čelenky: 130 Kč

Obchod: Primark v Modřicích

Velikost svetru: S ( Small )

Velikost sukně: S ( Small )

Velikost čelenky: One Size ( jedna velikost)

Materiál svetru: bavlna

Materiál sukně: bavlna

Materiál čelenky: padáková šňůra

Cena svetru: 365 Kč
Cena sukně: 310 Kč
Cena čelenky: 130 Kč

Elena Czajkowska a Ema Peloušková, VI. ročník
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Past první
 

Každý rok se tento muž, který se jmenuje Ježíšek, dostává do domů cizích lidí bez jejich dovolení, tak jsem
se rozhodla tohle zastavit, tím že ho ulovím. Ovšem takový úkol je těžký, jelikož se ani neví, v jaký přesný
čas vstoupí Ježíšek do vašeho či mého domu, a ani ještě nejsou Vánoce, takže nemůžu dané pokusy na to,
jak ho ulovit, provést. Kvůli těmto komplikacím jsem se dostala ke dvěma návrhům, jak ho ulovit. Nápady
jsou následující:

 
Past druhá

 
 

Při hledání této pasti jsem se rozhodla vybrat tu nejvíc efektivní, která je zcela jednoduchá, a pokrok
je ještě jednodušší. Mnoho lidí dává Ježíškovi před tím, než se jim vloupá do domu, nějakou
drobnost. Touto drobností bývají sušenky, jiné malé sladkosti či nějaká malá věc. Vezmeme si
například tu sušenku, jediné, co stačí udělat, je dát do dané sušenky prášek na spaní. Tímto Ježíška
zastavíte před odchodem z vašeho domu a nabízí se vám dvě možnosti. Buď ho můžete nechat            
u vás doma a požadovat po jeho poslíčcích výkupné, čímž by byly dárky, nebo ho můžete předat
policii za to, že se vám vloupal do domu. Pokud ho chcete předat policii, tak se radši nezmiňujte          
o tom, že jste mu dali do té sušenky nějaký lék na spaní, jelikož by vás to mohlo přivést do nějakých
problémů.

Tuto druhou past jsem ovšem musela promyslet více, aby fungovala na sto procent. Kolem vašeho
“Vánočního stromečku” rozlijte ze všech stran silné lepidlo, tím pádem, když k vám Ježíšek dojde            
a bude se snažit tam možná pod ten strom něco dát, tak se přilepí, a vy můžete rychle vběhnout            
do místnosti a chytit Ježíška při činu. Opět se nabízejí ty stejné možnosti, a to buď ho předat policii
či si ho nechat a požadovat výkupné.

Děkuji za to, že jste článek dočetli a snad se vám podaří Ježíška ulovit jedním z těchto způsobů. Přeji vám
krásné Vánoce.

Gabriela Konečná, VIII. ročník

Vánoční mýdla a svíčky 
Dnes vám chceme představit jak, se vyrábí mýdla a svíčky. Ukážeme si přísady a postup. Fotky nafotila
Sophie Kubová. Přejeme dobré čtení.
MÝDLA
PŘÍSADY:  mýdlová hmota, potravinářská barvu, silice (vůně), hrnec, hrnek, formičky.
POSTUP: Do hrnce nalijeme vodu, kterou ohřejeme na sporáku. Do hrnce dáme hrnek, ve kterém
rozpustíme mýdlovou hmotu. Při rozpouštění přidáme barvu a silici. Po té nalijeme hmotu do formy a dáme
do lednice (doporučujeme nenechávat na slunci, jinak barva vybledne). 
             Pak už jen zabalíte do pytlíku a můžete to někomu darovat.



Asi každý se rád koukne na nějakou pohádku zvlášť když jsou ty Vánoce 
1.) Na ČT nám odvysílají
V 17:20 - Dvanáct měsíčků
- Maruška, dívenka, která to nemá v životě lehký. Jednoho dne ale potká chlapce. Oba dva se do sebe
zamilují a dál? Koukněte se na ni.
V 19:00 se můžeme těšit na novou pohádku Tajemství staré bambitky 2:
- Jedná se o příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky (která se stala    
 královnou), trochu nešikovného prince (který se stal králem). Anička s Jakubem (Královna s Králem) mají
dítě princeznu
V 20:30 - Anděl Páně 2
- Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude
vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko
Poznání ale skončí neslavně
2.) Nova 
V 18:55 - Princezna se zlatou hvězdou
- Je tu krásná princezna Lada, jejíž čelo zdobí zlatá hvězda, její otec, hodný, ale poněkud povolný vladař,
zlý král Kazisvět, který vtrhne do království a žádá ruku princezny, moudrá chůva a spravedlivý princ
Radovan. Ale také myší kožíšek, který skryje princezninu krásu při útěku z království.
V 20:30 - Tři oříšky pro Popelku
- Asi taková standardní pohádka, kterou ztvárnila Libuše Šafránková. Podle mě by bez této pohádky
nebyli Vánoce. Tři oříšky skrývají tajemství a Popelce umožní být jednou obratným lukostřelcem v zelené
kamizole, prohánějícím se na koni, jindy neznámou princeznou, před jejíž krásou se i princi tají dech.
Cestičku ke štěstí si Popelka najde s pomocí svých kouzelných oříšků a princ přes všechny nesnáze najde
svou milou díky tak malému střevíčku, který na nožku padne jen Popelce.

                                                                                                                     Monika Vábnová, VIII. ročník 17

T I P Y  A  R A D YSVÍČKY
PŘÍSADY: vosk, potravinářská barva, silice, hrnec, hrnek, sklenice, knot, špejle.
POSTUP: Vodu nalijeme do hrnce a dáme na sporák a ohřejeme. Do hrnečku dáme vosk,       
 který rozpustíme. Do sklenice dáme knot a počkáme, než se vosk rozpustí. Při tom budeme přidávat silici
a barvu. Do sklenice nalijeme vosk a špejlemi přidržíme knot. Pak už jen počkat a je hotovo.
 

Sophie Kubová, 
 

Richard Koláček, VI. ročník

TV program
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TATRY
Článek jsem se rozhodl napsat, protože jsem o velkých prázdninách ve Vysokých Tatrách byl se strýcem.
Vysoké Tatry se nacházejí na hranicích Polska a Slovenska. Ve Vysokých Tatrách si užijete krásnou
přírodu a výhled. Mají rozlohu 341 km2 , jsou dlouhé 26 km a17 km široké. Nejvyšší horou Tater je
Gerlachovský štít. 
Túry, které bych doporučil jsou:
Túra na Svišťoku, Gerlachovský štít nebo Kryváň , též bych doporučil cestu na chatu Zámkovského,
potom pokračovat na Terryho chatu, dále přes příčné sedlo, kde si užijete šplhání po feratech, poté
minete několik horských jezírek (ples) a dostanete se na chatu Zámkovského. Po cestě můžete narazit        
na skupinu horských koz (kamzíků) a užijete si krásný výhled do krajiny.

Ubytování: ubytovat se můžete v pensionu nebo v hotelu 
Pension vám nabízí jeden pokoj na přespání většinou pro tři osoby se skříní na osobní věci, nočními stolky
a policí, jednu koupelnu se sprchou, umyvadlem toaletou dále ručník na osobu. Dále nabízí snídani.
S sebou na túru:
Na túru je třeba být dostatečně vybaven, s sebou je třeba mít dostatek vody a jídla, náhradní oblečení,
dobrou a pevnou obuv, turistické hůlky, pláštěnku a malou lékárničku. Též si vezměte navíc teplé
oblečení, protože i přes to, že je teplo na horách ve velkých výškách je zima a i v létě se tam drží sníh.
Též do Tater můžete jít v zimě lyžovat.

Jan Ptáček, VII. ročník

ZDRAVÍ
Co je to vlastně je to zdraví? Zjednodušeně řečeno, zdraví je stav tělesné, duševní a sociální pohody.
Prostě když je vám dobře a nic vás netrápí.
Duševní a sociální pohoda
Neboli mentální zdraví z anglického slova “mental health”. Je to stav, kdy je člověk emocionálně
vyrovnaný, takže není smutný ale ani veselý je prostě neutrální ke všemu, co je kolem něj. Podle Světové
zdravotnické organizace (WHO) Duševní zdraví zahrnuje i tzv. subjektivní pohodu. Dále uvádí, že
blahobyt u jednotlivců je může dovést k realizaci jejich snů a plánu. Dokážou také lépe zvládat stresové
situace jako např.: přijímací zkoušky, písemné práce nebo nedostatek času na práci atd. 
Tělesné zdraví
Tělesné zdraví je v podstatě vaše kondice. Být tělesně zdravý znamená tedy, že jste uvolnění, máte
dostatek pohybu (i procházky stačí) a také dobrý výběr stravy. Pokud vás tedy stresuje nějaká situace
hlavně se nepřejídejte, ale snažte se to nějak alternativně vyřešit. Jinak se to podepíše na vašem těle a
následně na vašem zdraví i psychice. Ano, každý má občas svůj blbý den, ale problém se nevyřeší s kolou
a kouskem pizzy. 
Jednoduché shrnutí 
Dbejte na své tělesné i duševní zdraví. Jakmile něco zanedbáte, tak se to na vás podepíše. Jezte s mírou,
ale také to nepřežeňte se sportováním. Přeji vám hodně zdaru. :)

 Klára Žižková, Klára Coufalová , VIII. ročník 
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Když rodina McCallisterovi měla odletět na rodinnou dovolenou, tak

jedinou věc, kterou doma zapomněli, byl Kevin. Kevin je hlavní postava           

ve filmu Sám doma a je to kluk ve věku 8 let, kterého zapomněli doma kvůli

velkému počtu osob v rodině. Jak byl doma Kevin sám, tak se mu vše dařilo

do té doby, než se ke Kevinovi domů chtěli vloupat dva lupiči, kteří se

jmenovali: Harry a Marv, kteří si vychytali jeden s nejbohatšího                        

 a nejdražšího domů v bloku. Kevin si je, samozřejmě všimne a vymyslí

dokonalý plán, jak lupiče dostat k policii.

Sám Doma

Grinch je pohádka pro děti, kde je zlý zelený panáček, který nesnáší
Vánoce. Grinch totiž má trauma ze svého dětství kdy chtěl dát své
spolužačce dárek a všichni se mu vysmáli. Žije v jeskyni na vrcholku hory
a chce skončit vánoce jednou pro vždy. Kráde vesničanům emeraldy,
dárky, vánoční stromečky a psi.

Vánoční skřítek 
Vánoční skřítek je film o jednom pánovi, který měl moc rad vánoce a chtěl         

 u ježíška nechat vyrobit dárky pro cele město zadarmo. Ježíšek mu ale řekl,         

že to jenom tak nepůjde, takže Elf musel udělat jeden speciální úkol, který se

mu nepovedl, ale potom si zavolal kamaráda Jerryho, který mu pomohl,         

a potom to společně zvládli a Ježíšek dal všem dárečky zdarma.

Sám Doma 2 Ztracen v New Yorku

Grinch

Filip Suchánek, Filip Šustek , VIII. ročník

Sám doma 2 je pokračování na film Sám doma 1. Rodina se měla vypravit
někam do tepla na dovolenou, ale Kevin nastoupil do blbého letadla       
a odletěl do New Yorku. Samozřejmě to mělo nějaký háček. V New Yorku
utekli z vězení lupiči Harry a Marv. Ti si Kevina všimli a chtěli ho zabít. Ale
Kevin se za tátovu kreditku ubytoval v nejdražším hotelu v New Yorku,
který se jmenoval Hotel Plaza. Kevin se také setkal s bývalým
prezidentem Donaldem Trumpem. Ale Kevin se seznámil s jednou paní       
z Centrál parku a ta mu pomohla utéct před lupiči a Kevin potom koupil
ohňostroj a zavolal policii a policisti se podle ohňostroje vydali do Centrál
parku a zatkli ty dva.
 

VÁNOČNÍ FILMY
Vybrali jsme si pro vás ty nejlepší vánoční filmy, abyste si mohli krásně naladěně užít Vánoce. 

Doufáme, že si filmy užijete a že budete mít krásné vánoční svátky.
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PRINCEZNA ZAKLETÁ 
V ČASE 2     

Pohádka princezna zakletá v čase 2 navazuje na první díl, ale však lehounce se to zvrtlo. Z pohádky se
nám stala fantasie. Hlavní postavou je alchymistka Amélie (Eliška Křenková), znovu se setkáme       
i s princeznou Ellenou (Natalia Germani), princem Janem z Calderonu (Marek Lambora), moudrým
alchymistou Archivaldem (Roman Zach) a dalšími postavami z prvního filmu.
Jednu z nových postav hraje Vojtěch Kotek, který k práci na filmu Právu řekl: „Mé propojení s tímto
projektem sahá až k mým začátkům, kdy jsem zkoušel režírovat a točili jsme s kamarády různé parodie       
na fantasy žánr. Petr Kubík tehdy pracoval s námi, pomáhal nám s triky. Když mi nabídl tento film,
nezaváhal jsem. Celému tvůrčímu týmu fandím, protože jsme se kdysi potkali na amatérské úrovni, a to
nadšení pro žánr i pro to, udělat něco jiného, nového, což v českých podmínkách nebývá zvykem, mu
vydrželo roky. V profesionální sféře je takový zápal nevídaný. Myslím si ostatně, že doba se posouvá, a už
si můžeme dovolit dnešním dětem předložit i něco trochu drsnějšího, než je klasická pohádka.“
Reakce na tuto pohádku jsou rozdílné, ale všichni se shodují na jedné věci, je jim líto, že z klasické
pohádky to sklouzlo do přehnané fantazie.

 Valerie Bártková, VIII. ročník

BREAKING BAD
Recenze + Doporučení   (obsah článku je trochu brutální a morbidní)                                              
Breaking Bad je seriál o vaření pervitinu a jeho distribuci (není doopravdy ukázáno, jak ho vařit).        
 Na začátku Walter (hlavní postava) zjistí, že má rakovinu plic. Odhodlá se to říct své ženě těsně        
před narozením dítěte. Ženě to řekl po měsíci, co se to dozvěděl. Walter chodí k tomu nejlepšímu
doktorovi v novém Mexiku. Walter nemá dostatek peněz na doktora a uživení rodiny. Jednou poprosí
svého švagra, jestli s ním nemůže jít na výjezd (je to protidrogová akce), aby chytili vařiče pervitinu. Wolt
sedí v autě a pozoruje dům a uprostřed akce musí jít do baráku a Wolt zahlídne chlapa, který byl student
na vysoké škole. Potom si vzpomene na jeho adresu, tak za ním přijede. A pak vyjednávají, Wolt řekne,
že když s ním Jessy (druhá hlavní postava) nebude vařit pervitin, tak ho udá. A Jessy  s ním souhlasí. Pár
týdnu se domlouvají,  kde budou vařit. Potom se dohodnou, že budou  vařit v karavanu. Následně jedou
do pouště a tam Wolt ukáže Jessymu, že umí tak dobře vařit pervitin. Pak Jessy jde ke svému známému        
a chce mu prodat. A tak se chvíli domlouvají, ale potom tam přišel Crazy Eight a chtěl ho zmlátit,        
 ale zjistí, že prodává dobrý pervitin a chce to naučit vařit. Tak mu řekne, kde je karavan a jedou tam.
Wolt čeká na Jessyho a vidí ho, jak jede, a tak čeká než, přijede k němu, ale vidí  jak tam je více lidí        
a Jessyho vyhodí na zem. A Wolt vidí, jak je zmlácený a křičí po Woltovi, ať je to naučí vařit, jinak zabijí
Jessyho. Tak jdou do karavanu, Wolt tam udělá chemickou výbušninu a rychle uteče. Tak to tam
vybouchne a Wolt  se tam jde za chvíli podívat (série je obsáhlá a časově náročná a tak jsme nestihly víc).  
Velice se nám to líbilo, protože příběh je velice obsáhly. Má hodně zvratů, a věci, které se stali v první
sérii jsme nevěděli, proč se děly, vysvětlilo se to až na konec. 

Samuel Sedláček David Holuša, VI. Ročník

hhttps://www.novinky.cz/clanek/kultura-princezna-zakleta-v-case-2-je-vic-fantasy-nez-pohadka-

40414871 



Když režisér James Cameron v roce 2009 vydal film Avatar, tak od filmu očekával úspěch,  ale rozhodně
ne takový, jakým se film stal. Avatar je doteď nejvýdělečnějším filmem všech dob  a tak se Cameron          

a 20th Century Studio (v té době 20th Century Fox) rozhodli natočit pokračování. Ale jelikož James

Cameron měl plán na víc než jeden další film, tak začal plánovat rovnou 4 pokračování a některé natáčí

dokonce zároveň. Proto mu tak dlouho trvalo přinést další film na svět - od prvního dílu to je přes 10 let!  

Jak už plyne z názvu, tak druhý Avatar se zaměří na vodní tématiku a na obrázcích z traileru nebo jiných

promo věcích to vypadá vizuálně naprosto nádherně, takže si tvůrci nejspíš zvolili dobře. Ve filmu se

kromě starých postav jako jsou Jack Sully a Neytiri objeví i jejich děti, takže nejspíš časový posun nebyl

jen pro diváky ale i pro postavy z filmu, protože v minulém filmu žádné děti neměly. 

V KINECH  OD 15.PROSINCE.

Marek Hromádka, VII. ročníkhttps://www.google.com/url?

sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.avatar.com%2F&psig=AOvVaw3SEWpeJE4yAfW8vxSLsTI3&ust=1

670061712799000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCODd5cnZ2vsCFQAAAAAdAA

AAABAI
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Zmije rohatá, známa jako zmije saharská,
nebo také zmije pouštní je jedovatý had žijící
v severní Africe. Zmije je světle hnědá,          
 s tmavými pásy skvrn po hřbetě, je šupinatá,
a nad každým okem má jeden výstupek         
 ve tvaru rohu. Dorůstá se až 80 cm a váží
kolem 180 kg.  Její jed je hemotoxický,                 
což znamená, že pokud by někoho zmije
uštkla, jed by začal rozkládat jeho krevní 

Kristýna Nebeská, VIII. ročník

 Zmije rohatá

buňky, a tím začal by hodně krvácet. Taky by její kousnutí způsobilo otoky, nevolnost a zvracení.
Toto zvíře loví tak, že se ukryje v písku, počká až se k ní přiblíží její kořist v podobě hlodavců        
 nebo ještěrek, rychle se vymrští a kořist usmrtí. Loví převážně v noci. Samice jsou mohutnější         
 než samci, ale samci mají někdy větší hlavu a oči.

Inspirace:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cerastes_cerastes

https://www.wikiskripta.eu/w/Diseminovan%C3%A1_intravaskul%C3%A1rn%C3%AD_koagulace

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.avatar.com%2F&psig=AOvVaw3SEWpeJE4yAfW8vxSLsTI3&ust=1670061712799000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCODd5cnZ2vsCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.avatar.com%2F&psig=AOvVaw3SEWpeJE4yAfW8vxSLsTI3&ust=1670061712799000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCODd5cnZ2vsCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.avatar.com%2F&psig=AOvVaw3SEWpeJE4yAfW8vxSLsTI3&ust=1670061712799000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCODd5cnZ2vsCFQAAAAAdAAAAABAI
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pokrmů na počest dvanácti apoštolů. Hlavním a rituálním vánočním jídlem je kutya, což je pšeničná, ječná

nebo rýžová kaše smíchaná s rozinkami, mákem, medem a ořechy.

1.  Kutya

pšenice - 200 g

rozinky - 50 g

mák - 50 g

vlašské ořechy - 50 g

med - 100 g

Jednou z hlavních tradic slavení Vánoc je

Svatý večer. Po uvedení domu do pořádku

Ukrajinci připravují dvanáct slavnostních 

4. Vinihret

Červená řepa - 300 g

Mrkev - 150 g

Brambory - 150 g

Mražený hrášek - 150 g

Bílá cibule - 100 g

Citronová šťáva - 4-5 lžiček

Sůl - 0,25 lžičky

Rostlinný olej - 4-5 polévkových lžic. 

2. Dušené ovoce

Sušená jablka 200 g

Sušené hrušky 300 g

Rozinky 100 g

Sušené švestky 200 g

Med 250 g

Voda 2l
3. Vdolky 

500 g mouky

250 ml teplého mléka

50 g másla

75-100 g cukru (podle toho, jak chcete koblihy

sladké)

2 Čl. l. vodka

4 žloutky

1 vejce

10 g vanilkového cukru

250 g džemu z

1 špetka soli

500 ml slunečnicového oleje (na smažení)

moučkový cukr podle chuti                                            

5. Holubсi

 zelí - 1 ks.

 Mleté maso - 600 g

 Rýže - 0,5 polévkové lžíce.

Vejce - 1 ks.

Cibule - 1-2 ks.

 Mrkev - 1-2 ks.

Zakysaná smetana - 150-200 g

Rajčatová pasta - 1 lžička.

 Olej - 30 g

Mletý černý pepř – špetka

Sůl – podle chuti

6.  Marinovaný sleď
Sleď - 1 ks.

Voda - 1l

Sůl - 100 g

Cukr - 2 polévkové lžíce. l.

Pepřová směs s hráškem - 20 g 

Bobkový list - 4 ks.
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7.  Dušené zelí

bílé zelí 500 g.

Cukr 1/2 polévkové lžíce. l.

 Sůl 1/2 polévkové lžíce. l.

Ocet 1/2 polévkové lžíce. l.

Voda 1/2 šálku

Bobkový list 1 ks

Mletý černý pepř
Ochutnat

Cibule 1 ks

rkve 1 ks

Rostlinný olej 2 Čl. l.

Pšeničná mouka 1/2 polévkové

lžíce. l.

Rajčatová pasta 1 Čl. l.

8. Houbová polévka

Čerstvé houby 500 g

Máslo 50 g

Voda 2 litry

Brambory 5 kusů
Mrkev 2 kusy

Kořen petržele 1 kus

Cibule 1 

Slunečnicový olej 30 ml

Bobkový list 1 kus

Zelena 30 g

9. Pečené brambory s citronem 

 1 kg brambor

pár lžic olivového oleje

2 citrony

1 polévková lžíce mletého koriandru

a sušeného oregana

špetka soli a černého pepře

10. Pečené dorado s citronem

jatečně upravená těla dorado (2 kusy)

listy šalvěje (malá snítka)

1 citron

mořská sůl podle chuti

Černý pepř
rostlinný olej 1-2 lžíce. L

11. Boršč
1 plechovka bílých fazolí 

1,5 litru zeleninového vývaru

řepa (1 velká nebo 2 menší)

5-7 brambor, čtvrtina bílého zelí

1 mrkev, 1 cibule

4 stroužky česneku

2 Čl. l. rajčatová pasta, 

2 polévkové lžíce. l. citronová šťáva

bobkový list, sůl, pepř
12. Houbová polévka 2.0

sušené hříbky - 300 g

1 mrkev, 1 cibule

voda (2 litry)

černý pepř s hráškem, bobkový list

pšeničná mouka - 1 šálek

sůl pepř slunečnicový olej - 2 polévkové lžíce. lžíce

Arsenii Perets, Polina Storozhko, Ariadna Ulihanets, IX. ročník
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Pečení perníků
Pečení perníčků je vánoční tradice, která se tady drží už několik set let, a my jsme se rozhodli podpálit

kuchyni, takže si to také zkusíme. 

Začali jsme tím, že jsme si udělali těsto               

z mouky, vajec, másla, cukru, medu,

perníkového koření. 

Potom jsme si rozváleli

těsto  a začali vykrajovat

různé tvary.  

Potom jsme vše dali        

 do trouby a bylo hotovo. 

Naštěstí jsme nic nerozbili ani jsme

nepodpálili kuchyň, takže bych řekl,     

že úspěšně dokončeno. 
Šimon Černoch, Filip Navrátil VIII. ročník

 Kam v Brně na kluziště?
Věnuji se krasobruslení a je to celkem zábavný, tak jsem našla pár kluzišť, kde si můžete zabruslit.                             

Kluziště Vodova 

Celkem velké kluziště, měří 30 x 60 metrů. K dispozice je půjčovna bruslí. Kluziště je otevřeno           

od listopadu do března. Ve všední dny začátky bruslení vždy v 15:00 a v 18:00, víkendy mají navíc          

 i dopolední bloky se začátky od 9:00 a od 12:00.

Bruslení Za Lužánkami                   

Kluziště je celkem velké, o rozměrech: 47,5 m x 29 m. V blízkosti kluziště se můžete i občerstvit.                                



Lyžování
Lyžování spočívá v tom, že se člověk snaží sjet daný úsek. K lyžování potřebujete lyže, hůlky a nejlépe

helmu. Lyžování je na zimních olympijských hrách. Pro lyžování jsou potřeba lyže (či snowboard), hůlky.

Jednou z českých lyžařek je Ester Ledecká, která zvítězila na olympijských hrách v roce 2018, zvítězila         

 na lyžích i na snowboardu.

Hokej
Hokej je sport, který je na ledě. Hokej se hraje na dvě branky, každé mužstvo musí dat gól do soupeřovy

branky. Zápas má 3 třetiny, každá třetina trvá 20 minut. Pokud´ stav bude vyrovnaný po všech 3 třetinách

tak je prodloužení, a jestli nepadne gól ani po prodloužení tak jsou nájezdy, každý tým má 5 nájezdů. Jestli

po 5. nájezdů je stav stejný, následuje náhlá smrt. Každý rok se koná mistroství světa, nejvíce titulů má

Rusko a Kanada (27). Česko naposledy vyhrálo mistroství světa v roce 2010.  

Biatlon
Biatlon je sport, ve kterém se běhá na lyžích a střílí z malorážné pušky. Biatlon se provozuje hlavně         

 v Evropě. Existuje také letní biatlon, ale tam nahrazuje běh na lyžích jízda na kolečkových bruslích. A teď
vám povíme něco o Vysočina Aréně. Vysočina Aréna má více směrů, Aréna je určen k tréninkové přípravě.

Vysočina Aréna se nachází u Nového Města na Moravě. První závod v biatlonu se uskutečnil v Norsku roku

1767.

 Curling
Curling je týmový olympijský sport, hráči se snaží dopravit kámen co nejpřesněji do vyznačeného prostoru.

Curling je poprvé zmíněn v 16. století kolem dnešního Skotska. Proti sobě hrají dvě čtyřčlenná družstva.

Utkání se hraje na 8 či 10 kol. V roce 1966 vznikla Mezinárodní curlingová federace. Sídlo má ve skotském

Perthu.

Skeleton
Skeleton je zimní sport, který se provozuje na dané trati. Ke skeletonu je důležitá rychlost. Skeleton se čím

dál stává populárním. Jízda na skeletonu se poprvé objevila v roce 1928 ve Svatém Mořici. V letech 1932         

a 1936 skeleton vypadl z olympijských her, ale v roce 1948 se vrátil.         

Bruslení                                     
Bruslení je pohyb po hladkém povrchu pomocí bruslí. Nejznámější bruslení po ledu či inline (kolečkové)

brusle. Bruslení na ledu se provádí díky bruslí, které jsou vybaveny čepelí. První model kolečkových bruslích

měly čtyři kolečka. Později se vyvinuly brusle na inline bruslení, kterou svojí popularitou postupně téměř
vyřadily. 

Adam Žatecký, Vojta Polčák, VI. ročník
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 Zimní sporty

Inspirace: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Zimn%C3%AD_sporty

Kluziště OLYMPIE  

Každý den od prosince od 9:00 do 21:00. Brusle si můžete půjčit. Občerstvení je zajištěno. Kluziště je

umístěno na tradičním místě, a to na parkovišti za centrem  

Dospělí - 100 Kč/hod

Rodinné vstupné - 300 Kč/hod

Děti do 4 let a držitelé ZTP/P - ZDARMA

                                                               

Alona Khripkova, VII. ročník



Hru můžete najít na https: //www.1001hry.cz/ackni/silly-ways-to-die-christmas-party
Hra je o tom, že  vždy musíte splnit úkol v dané minihře, ale nesmíte umřít. Je to skvělá hra,
doporučujeme vám tuto hru. Je velmi zábavná, a zkracuje dlouhé chvíle.
Hodnocení: hodnotíme velmi pozitivně moc nás bavilo 4/5*

Jan Kostaš, Marek Trkan, VI. ročník

SILLY WAYS TO DIE
CHRISTMAS PARTY
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Warzone mobile
Hra je pro mobily bude přístupná na ios a na android. Hra má vyjít v roce 2023. COD neboli Call of Duty
Warzone je střílečka, ve které můžeš hrát sám (solo) nebo s kamarády (duo, trio nebo squady).        
 Na začátku hry se objevíte na ostrově a cvičíte si aim (přesnost), po jedné minutě se objevíte v letadle        
a z letadla skočíte na open mapu. Můžete volně běhat na mapě a otevírat truhly, můžete si koupit zbraně.
Váš úkol je zabít nepřítele. A zůstat poslední. Tato hra nás zaujala z toho důvodu, že je to střílečka, má to
dobrou grafiku. Má předchůdce Call of Duty: Warzone (1) a Call of Duty: Modern Warfare II (2) neboli
Warzone 2 které vyšly na počítač v roce 2022

Ondra Major, Ondra Cenek. 7. ročník

DALŠÍ HRY

Mr Beast plánuje mít svůj vlastní League of Legends team
Mr Beast hodně oblíbený youtuber má aktuálně přes 113 milionů odběratelů, a dokonce
překonal už i Pewdiepie. Navíc se ještě rozhodl, že v budoucnosti chce mýt svůj vlastní
League of Legends team z hodně známých oblíbených týmů. Zatím to plánuje, ale neví
se, jestli to je pravda nebo lež. Hodně lidí si myslí, že je to pravda, protože ve videu říkal,
že to udělá pro fanoušky, aby byl populární a hlavně, aby ho měli rádi. Tak to snad musí
být pravda, ne? Protože lhát svým fanouškům, to snad nikdo nechce. Co myslíte vy?

Šimon Mlejnek, VII. ročníkRECENZE – BULÁNCI
Pokud se vám náhodou nepodařilo tuto éru zažít, tak si nyní díky Bulánkům budete moci vyzkoušet, jaké
to je, hrát s kamarádem, nebo rodinou na jediné klávesnici. Nebo rovnou dvou kouscích bez možnosti
připojit se k hráčům z jiných domácností. Je trošku škoda, že tu zcela schází možnost si namapovat
klávesnici pro jednotlivé hráče, což by jistě všem přítomným usnadnilo značně život.
Jistou formou záchrany se pro vás může stát hra s boty. Těmi lze zaplnit prázdné sloty a tak si v podstatě
užívat hraní bez toho, že by s vámi musel někdo bojovat o místo u klávesnice. Pokud přemýšlíte nad tím,
zda jsou protivníci ovládaní umělou inteligencí konkurenceschopní, dá se říct, že ano. Když jich do
prostoru vložíte dostatek, máte možnost si užít relativně slušnou porci zábavy, které je vyloženě spojená
s tím, že se snažíte vyhýbat kulkám, zatímco kosíte své protivníky.

Max Harvánek, VIII. ročník
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Věděli jste, že si můžete vygenerovat obrázek pomocí umělé inteligence? Dneska vám ukážu různé
vygenerované obrázky a taky návod, jak na to, plus Bonus.

STRÁNKA CRAYON
Jak to  funguje?
Stránka funguje tak, že napíšete slova, která se generují na obrázek.

Tak a na závěr - přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a bohatou nadílku a hlavně zdraví!!!! 

Tady jsem zadal slova: 
christmas, dog

Vybral jsem nejhezčího vánočního psa.

QR CODE na stránku

UMĚLÁ INTELIGENCE,
KTERÁ VYTVÁŘÍ OBRÁZKY

Tady jsem zadal slova: 
christmas, santa

Vybral jsem nejdivnější obrázek.

Tady jsem zadal slova: 
christmas, astronaut

Vybral jsem nejdivnější obrázek.

Tady jsem zadal slova: 
christmas, wreath

Čtyři svíčky představují čtyři
týdny adventu. 

Tady jsem zadal slova: 
christmas, tree

Vánoční stromeček na Vánoce nesmí
u nikoho chybět.

INFORMACE: stránka je bezplatná
Funguje na zařízeních: počítač,

mobil, notebook, tablet
Můžete si svoje vygenerované

obrázky dát na tričko za 577.62 Kč
 

BONUS: INVIDIA Canvas 
Jak to  funguje?
Nakreslíte obrázek, který se generuje na reálný předmět (fotku).

QR CODE na aplikaci

Michal Bartoš, VI. ročníkzdroj obrázku : PDM Productos Digitales Móviles



V tomto článku se budeme zabývat sice jen dvěma, a to Suchojem- 17 a Suchoj- 25

Tak začneme Suchojem-25 (neboli hráběmi). Suchoj – 25 je sovětský jednomístný letoun. Byl určen k přímé

letecké podpoře a ničení pozemních cílů. Byl vyvíjen proti americké stíhačce Fairchild A-10A (thunderbolt).

Byl sestrojen, aby byl lepší. A to se i podařilo. ALE! 

1.  Měl mnohem větší minimální rychlost

2. Mohl nést mnohem méně nálože

3. A jeho 30mm kánon byl oproti americkému konkurentovi 

extrémně nespolehlivý a náročný na údržbu

Výhody: 1.Mohl jako palivo používat normální benzín nebo naftu.

Suchoj Su-17/20/22 (V kódu NATO „Fitter“) je sovětský proudový stíhací bombardér s měnitelnými křídly.

Vyvinutý z Suchoj Su-7. V sovětském a později ruském letectvu se dočkal dlouhé služby a pod označením      

 Su-20 a Su-22 byl ve velkém vyvážen í na blízký východ, dále do zemí jako Angola a Peru. Jde o první

sovětský letoun s měnitelnými křídly.

Letouny sloužily i v československém a později v českém letectvu. 

Poslední stroje byly z české armády vyřazeny roku 2002.

Erik Bártek, Jura Leier,  VII. ročník
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Minule jsem psal o Montgolfiérách dnes budu psát o letounech.

Kluzáky, lidově řečeno větroni jsou bezmotorové letouny. Jejich historie

sahá až do roku 875 před n. l. Zřejmě ho sestrojil arabský učenec.            

 Ale problém kluzáků je, že nemají pohon. To v roce 1903 vyřešili bratři

Wrightovi prvním motorovým letounem. Vynalezli vrtuli, která sloužila

jako pohon letounu. Tento způsob pohonu letouny používaly  do roku 

První letouny

Sovětské stíhačky

1939, kdy se sestrojil první proudový letoun Heinkel He 178. Ale moc proudových letounů nelétalo,

konstruktéři se stále drželi klasických vrtulových letounů. V druhé světové válce prorazil až roku 1944

proudový stíhač Messerschmitt Me 262. Ale byl to jediný typ proudového letounu, který se zapojoval         

 do bojových akcí s britským Gloster Meteor.

Šimon Dillinger, VIII. ročníkInspirace :https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/obrazky/22.jpg

Inspirace: https://cs.wikipedia.org/wiki/Suchoj_Su-25 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Suchoj_Su-17

Galaxie
Galaxie je gravitačně vázaný systém hvězd. Hvězdy se téměř vždy nacházejí ve skupinách. Společně s plyny,

mezihvězdným prachem a temnou hmotou. Galaxie drží pohromadě působení gravitačních sil a jednotlivé

komponenty obíhají kolem společného středu. Existují důkazy, že se ve středu některých nebo dokonce         

i většiny galaxií nacházejí černé díry V pozorovatelné části vesmíru se podle odhadů z roku 2016 nachází

minimálně dva biliony galaxií.

Šárka Pisárová, VIII. ročník
Inspirace: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozorovateln%C3%BD_vesm%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bilion
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie


Jednou na podzim jsem našel na chalupě moped. Dohledal jsem si že je to Babetta 210, tak jsem moped

zpravil a dnes už jezdím po vesnici. Z mých zkušeností s babettou: je to lehký moped, který nejede moc

rychle, a tak se na něm dá dobře naučit jezdit. Na druhou stranu je to veterán, takže jsou nutné základní

znalosti na údržbu. Babetta je moped o objemu válce 50 ccm. Cílem bylo vytvořit malý, robustní a snadno

ovladatelný motocykl, na který v některých zemích nebylo třeba řidičský průkaz. V roce 1983 byl vyvinut

model 210, měl nový design a automatickou dvoustupňovou převodovku. V době výroby pracovalo          

 na mopedech 3500 lidí. Konec výroby v roce 1996. Cíl byl vyrábět stroje speciálně pro výnosný holandský

a německý trh. 
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Je neidentifikovaný (neznámý) létající objekt. Případy těchto objektů byly zaznamenány např. ve Francii,

Velké Británii, USA, Itálii. Další případy zaznamenali např. astronauti.

Astronom jménem  Clyde Tombaugh prý spatřil 6 UFO a tři zelené ohnivé koule, 

potvrdil existenci UFO         a řekl, že vědci, kteří zamítli tento fakt, jsou „nevědečtí“. 

Naopak astronom Andrew Fraknoi zamítl, že UFO je mimozemská kosmická loď.

Prohlášení bílého domu

V roce 2011 zveřejnil oficiální odpověď, ve které žádá USA uznání, že mimozemšťané navštívili naši

planetu, jenže Americká vláda nemá důkazy na to, že je mimo naši planetu nějaký život, nebo že by

mimozemšťané byli v kontaktu s lidskou rasou. V odpovědi také zmínili že se snaží hledat nějaké známky

mimozemského života. Pravděpodobnost života mimo naši planetu je dost vysoká, ale kontakt          

 nebo spojení se s jinačí rasou je extrémně malá, vzhledem k naší vzdálenosti.

Dosud není jasné jestli mimozemšťané existují, a stále se hledají důkazy.

Jarmila Zipserová, VIII. ročník

Oskar Stöger, VIII. ročník

 

 

https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.luE_9zuta6vS1g9I-JONRwHaEK&pid=Api&P=0

https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/first-ever-ufo-sighting-could-6924225

Babetta 210

Technické parametry:

- Motor jednoválcový, dvoudobý

- Objem válce 50 ccm

- Výkon: 1,75 kW

- Nosnost: 134 kg

- Hmotnost vozidla: 51kg

- Rychlost maximální: 40 km/h

- Maximální stoupavost: 25 %

https://en.wikipedia.org/wiki/Clyde_Tombaugh


Světový den pozdravů se slaví 21. listopadu. Tato tradice začala v roce 1973 díky Brianovi a Michaelovi

McCormackovými, dvěma americkými bratrům, kteří se zajímali o záchranu pozdravu jako zvyku.           

Jako studenti Harvardské univerzity sledoval Michael znepokojeně násilí, které byly mezi Izraelem           

 a arabskými zeměmi Egyptem a Sýrií. Společně vymysleli iniciativu k zastavení těchto ozbrojených

konfliktů a k podpoře míru. Dospěli k závěru, že pokud budou všechny národy udržovat srdečný vztah

založený na dialogu a komunikaci, všechny spory a neshody budou vyřešeny mírovým způsobem,           

 a k prospěchu všech lidí. Být začátkem každého rozhovoru jednoduchým pozdravem. Poslali tisíce dopisů
v několika jazycích prezidentům a monarchům zemí po celém světě a požádali je, aby je v této iniciativě
podpořili. Během prvního roku s touto geniální myšlenkou souhlasilo 15 zemí. Tímto způsobem

vzniklo,,World Hello Day", takže svět slaví pozdrav jako výraz a symbol komunikace mezi lidmi. Na

druhou stranu navrhli, jako důvod k oslavě tohoto dne, pozdravit alespoň 10 neznámých lidí a dokonce se

to naučit dělat v jiných jazycích.

Angeline Milián Prieto, VII. ročník

Socha v Karlíně
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Padesáti čtyř letý Pražský umělec David Černý vytvořil novou sochu

na Karlíně. Socha se jmenuje kolos Lilith, má dvacet čtyři metrů         

 a váží šedesát tun. Socha je složena z malých prvků a představuje

lidské buňky, socha má z ptačí perspektivisty představovat ležící

postavu, kterou podpírají jeho výtvory. Bájná Lilith, jejíž jméno socha

nese, se objevuje v mnoha náboženství zejména v judaismu.  Socha 
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Světový den pozdravů 

Inspirace: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rubikova_kostka

Inspirace: ttps://www.idnes.cz/praha/zpravy/karlin-socha-dum-fragment-

trigema-david-cerny-architektura.A221003_090319_praha-zpravy_baky                                                                                           

se opírá o dům invalidovny, jejíž majitel říká, že si ta krásná lokalita o sochu přímo říkala. Výroba sochy

trvala dva roky, plánování začalo v roce 2020 a stavět se začalo v lednu roku 2021. Dům má symbolizovat

lidské společenství a schopnost se podpořit, když je potřeba. Jeřáb k budově připojil nejdříve její tělo         

 a poté až hlavu. Socha ležela na vedlejším pozemku, kde ji dávali dělníci postupně dohromady. První díly

se dovezly letos 18. července a samotná instalace zabrala zhruba čtvrt roku.

Nina Sušilová, Ester Válková, VII. ročník

Rubikova kostka
Rubikova kostka je hlavolam ve tvaru krychle složený z 21 dílků. Najdete na ní 6 barev: bílá, žlutá, zelená,

modrá, červená a oranžová. Cílem je složit hlavolam tak, aby na každé straně byly dílky jen jedné barvy.

Byla vynalezena 19. května 1974 maďarským architektem a sochařem Erno Rubikem. Rubikova kostka se

také dá skládat na čas, existuje také soutěž v co nejrychlejším složení. Soutěž probíhá tak, že všichni dají

svojí kostku ,,scramblerovi´´ a ten ji zamíchá, poté se kostky rozdají zpátky. Každý dostane 5 pokusů ji

složit co nejrychleji dokáže. Nakonec se spočítá průměrný čas a podle toho se vyhlásí výsledky soutěže.

Prvních několik soutěžících postoupí do finále. Soutěží se o první tři místa. Existuje i více tvarů nebo i

větší kostky např. pyramida, 5x5x5, 2x2x2 nebo třeba i 12x12x12.

Jan Hankocy, Nikolas Čermák , VII. ročník

https://www.walmark.cz/
https://www.walmark.cz/
https://www.walmark.cz/


Malta

Evropská výtvarná secese bývá někdy nazývána Le style Mucha podle malíře, grafika a designéra původem

z moravského města Ivančice. Alfons Mucha (24. července 1860 Ivančice – 14. července 1939 Praha) jako

neznámý umělec českého původu žijící v Paříži dosáhl okamžité slávy v prosinci roku 1894, kdy přijal

zakázku vytvořit plakát pro nejslavnější herečku té doby, Sarah Bernhardt. Mucha se narodil 24. července

1860 v moravských Ivančicích. Již od dětství měl rád kreslení a malbu, avšak když si v roce 1878 Mucha

podal přihlášku na pražskou Akademii, byl odmítnut "pro nedostatek talentu". Nicméně kreslířské práce se

nevzdal a přivydělával si malováním kulis pro rozličné divadelní společnosti. Malování kulis se věnoval

i ve Vídni, kam se roku 1879 přestěhoval. O jeho talentu se dozvěděl hrabě KarlaKhuen-Belassi,          

 který vyzval Muchu, aby mu jeho zámek v Hrušovanech nad Jevišovkou vyzdobil freskami podle svého

umu. Hrabě byl jeho prací tak nadšení, že Muchu poslal na studia na malířské akademii v Mnichově. V roce

1887 se Mucha přestěhoval do Paříže, kde pokračoval ve studiích na několika dalších akademiích. Roku

1890 už si založil vlastní ateliér a o rok později se seznámil se slavným Paulem Gauginem, který s Muchou

jeden čas dokonce atelier sdílel. Muchova hvězda začala stoupat od roku 1894, kdy vyhotovil plakát pro

nejslavnější herečku té doby, Sarah Bernhardt. Ta si s Muchou po pracovní stránce "padla do oka"          

a uzavřela s českým umělcem exkluzivní smlouvu na reklamní plakáty k divadelním hrám, návrhy kostýmů
a dokonce šperků nebo kulis. 
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V Maltě Žije přes půl milionů obyvatel. Leží 80 km jižně od Itálie, 284 km východně od Tuniska a 333 km

severně od Libye. Rozloha 316 kilometrů čtverečních z ní činí desátou nejmenší zemí na světě, avšak je

také čtvrtou nejhustěji zalidněnou zemí světa. Strategická poloha Malty ve Středozemním moři z ní

udělala důležitý obchodní uzel. Strategická poloha Malty ve Středozemním moři z ní udělala důležitý

obchodní uzel. V průběhu dějin byla ovládaná Féničany, Kartágem, Římem, Byzantskou říší, Francouzi a

Spojeným královstvím. Nezávislost od Velké Británie získala v roce 1964, stále je však členem

Commonwealthu. Členským státem EU se stala v roce 2004.

Hlavním městem je Valletta. Historickým hlavním městem je Mdina. Úředními jazyky jsou maltština a

angličtina. Dalším rozšířeným jazykem je italština (byla úředním jazykem až do roku 1934). Malta má silnou

křesťanskou identitu, která pramení z jejích dějin. Přes 90 procent obyvatel jsou katolíci a katolicismus je

také státním náboženstvím ukotveným v ústavě země.

Malta se může chlubit dějinami v trvání téměř 7 200 let. Na jejich počátku nacházíme stále ještě dosti

záhadnou civilizaci zvanou megalitická kultura na Maltě. Obyvatelstvo neznámého původu, které Maltu

osídlilo zřejmě ze Sicílie a žilo v matriarchální společnosti, zanechalo zbytky megalitických chrámů. Vznik

těch nejstarších se datuje do období kolem 4100 př. n. l. Je známo asi 45 těchto staveb, ale jen pět jich je

dobře zachovalých: Tarxien, Ħaġar Qim, Mnajdra, Ggantija  (na ostrově Gozo)            

Matyáš Zatloukal, VII. ročníkInspirace: https://cs.wikipedia.org/wiki/Malta

Alfons Mucha – malíř, 
který dal světu nový styl

Líza Sereda, VII. ročník

 
https://www.kudyznudy.cz/ceska-nej/osobnost/alfons-mucha

Foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfons_Mucha



Vánoční příběh
Byly Vánoce a Eva ještě spala. Za to její menší bratříček Adam už dávno hladově čekal na oběd. Tentokrát

neměli snídani, protože maminka vstala později a nestihla jim ji nachystat. Tatínek vešel do kuchyně a zíval

při tom hlasitě jako lev. „Dobré ráno!“ uvítala maminka vesele tatínka. Tatínek se usmál a spěchal          

do koupelny. „Tarááá !!! Oběd hotový!“ prohlásila  maminka. „Hurááá!“ zajásal malý Áďa a chtěl se pustit          

do jídla. „Ne, ne! Nejdřív si umyjruce a nařiď tátovi, ať si pospíší.“ Adam se tedy s otráveným obličejem

loudal do koupelny… Ze všeho nejvíc nesnášel, když ho něco zdrželo před jídlem. 

„Vstávej Evi!“ vykřikla maminka. „Jojo“zabručela Eva z pokoje a po pár sekundách se tam zjevila

rozcuchaná a v pyžamu… Tatínek s Adamem už seděli u stolu a obědvali. Maminka se k nim přidala a Eva     

 po chvíli taky. Po obědě si každý hleděl svého…. Tatínek si například četl noviny, maminka uklízela          

 po obědě, Adámek si hrál s autíčky a Eva si šla pro knížku. Tatínek najednou zbledl jako stěna a utíkal ven.

Áďa se koukl z okna, kam to tatínek jde a postřehl, že jede někam pryč autem. Nevšímal si toho a hrál si dál. 

O pár hodin později, když se tatínek ještě neukázal, měla maminka strach, že se mu něco stalo. „Co se děje

mami?“ zeptala se Eva, když si všimla, že je maminka nějak nervózní. „Mám strach o tátu“ vydechla ze sebe

maminka. Adámek se po ní ohlédl a pospíchal k ní. „Neboj se mami! Viděl jsem ho odcházet ven s autem..

Určitě mu nic není.“ „No nemůžeme vědět…“ zabručela maminka smutně. Když už bylo devět hodin večer a

tatínek se ještě nevrátil, rozhodla se maminka, že zavolá policii. Není to zbytečné, maminko? Zeptal se

Adámek a smutnýma očima se podíval na jeho starší sestru, které se v očích dělaly slzy… Maminka smutně
pohlédla na svoje děti a nakonec si sedla. Hned po tom se ozývaly hlasité kroky a bouchání do dveří.

Adámek se lekl a s vykulenýma očima se ohlédl po mamce. Maminka s odhodlaným obličejem šla otevřít.

Byl to tatínek a v ruce držel obří vánoční stromeček. Adam s Evou běželi obejmout tatínka a pomoc mu

odnést stromeček do obývacího pokoje. Tatínek se na maminku zamračil a poté se usmál a řekl nahlas:

„Vůbec tu necítím bramborový salááát“. Maminka zrudla jako její červené šaty, které si naschvál vzala na

Vánoce.  „Ale né!“ vykřikla „úplně jsem na něj zapomněla.“ „To nevadí,“ vykřikla Eva s radostí „pomůžeme ti

mami“. „Jóóó,“ zajásal Adam, „jídlo já miluju!“ „Jenomže tentokrát ho nebudeš jenom jíst, ale i vařit“

prohlásil tatínek. 

Když už jídlo dokončili a tatínek se vykoupal,  začali si nabírat velké porce bramborového salátu a ryby.          

A samozřejmě na konec to nejlepší! Dárky! Po rozbalení dárků se celá rodina namačkala na jejich malou

pohovku a dívali se na televizi. Asi tak ve dvanáct hodin šli spát. „Hezké sny“ popřála maminka dětem          

 a taky si šla lehnout. „Dneska byl náročný den“ prohlásila maminka. 

Petra Vu, VI. ročník 
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33 Oleksandra Mandrychenko,  Yehor Zeinalov, VI. ročník

 



Novoroční horoskopy

Beran: Budete mít dobré známky z fyziky.

Také se ale zhoršíte v angličtině                                   

a v informatice vám vyhoří počítač, pan/í

učitel/ka vás pochválí.

Býk: Spadne vám talíř ve školní jídelně, a tím

začnou vaše šťastné časy. Začnete také lépe

kreslit ve výtvarné výchově.

Blíženci: Hodně se skamarádíte s nějakým

učitelem, který vás naučí předmět, který vám

nejde. Najdete na zemi 1 korunu.

Rak: Začnete více sportovat, a pan učitel/ka

vás bude hodně chválit. Začnete se ale                 

 s hodně lidmi hádat, protože vám ostatní

budou závidět.

Lev: Jste pilný žák a skvělý prospěch všechno

se změní vaším osudovým dnem kdy vás        

 do ruky kousne magnetky ryby v kabinetu

přírodopisu a matematiky na ledničce.

Začnete krvácet a za zády uslyšíte jaký je

vzoreček pro objem kvádru, protože píšete

čtvrtletní písemnou práci a ty ji píšeš tak                

i když si málem vykrvácel  a ztratil jsi 2,5 litru

krve. A stejně to ještě nekončí v hudební

výuce se málem udusíte flétnou a spolužák tě
umlátí zpěvníkem.  A ty se probudíš a zjistíš, že

jsou letní prázdniny a vše byl jenom sen nebo

ne.

Panna: U vás to bude lehká jízda z kopce bude

se vám dařit ve známkách, vaše třídní vás

začne mít za velkého oblíbence ve třídě                

a přestanete být tolik zmatený, jako skoro

každý den. Zdemolujete celou malou

tělocvičnu, ale chytnete simulantózu na celý

rok a to nebude zrovna štěstí. Ale z více

pohledů se vám bude dařit dobře, snad.
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Váhy: Daří se vám ve všech předmětech.

Doufáte, že tomu bude tak na dále, ale je to

jen představa realita je zdánlivě jiná. Velmi se

zhoršíte v prospěchu a brzy dostanete dvojku

z chování kvůli rozbitému oknu,       ale vy jste

nic nerozbily. A ani o tom nic nevíte a ještě
dostanete od rodičů zaracha na celý rok.

Štír: Ve fyzice vás pan učitel bude učit volný

pád a spolužák navrhne, abychom si to

vyzkoušeli a ty abys šel jako první. A tak to

dopadne zemětřesením po celé škole, ale

dostanete jedničku za skvělý příklad. Budete

moc rádi, když váš úspěšný příklad

pokračovat nebude nebo si tu vitrínu budu

uklízet sám. A platit se svých úspor.

Střelec: Budete lepší v přehazovaná,                   

a vyberou vás do volejbalového týmu. Budete

ale mít horší známky z informatiky a budete            

z ní propadat.

Kozoroh: Spadne vám na hlavu cihla, protože

se dodělávala malá tělocvična. Zmenší se vám

vaše IQ.

Vodnář: Budete si umývat ruce v umyvadle,

když se porouchá a budete celí mokří. Budete

mít zrovna fyziku, takže moc pochváleni

nebudete.

Ryby: budete zrovna krmit ryby v akváriu,

když vás jedna kousne.

Budete mít dobré známky z přírodopisu,

hlavně z ryb.

Jestli vás něco vyděsilo, zůstaňte v klidu.

Všechno jsou jen naše předpovědi, a navíc

víte, jak to s těmi horoskopy vychází, spíš

teda nevychází. ;-) 

Co vás čeká příští školní rok to bych chtěl vědět každý tak vás aspoň na jemný základ připravíme.

 Martina Mitášová, Vítek Drastich, Tomáš Hladký, VII. ročník

 



Z Á B A V A

35

                                                                                                                   Ema Kostelníková, Nikola Sabo, IX. ročník

 

VTIPY
„Miláčku, kde jsi?"

 „Ve fitness centru.“

 „Oooo, ty moje sportovkyně.“

 „A kde jsi ty?“

 „V McDonalds, dvě místa v řadě za tebou...“

Průvodce hradu upozorňuje návštěvníky: „Dávejte

pozor, následují strmé schody-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy!!!“

                                                                                                                  

Michal Sedlář,  VIII. ročník

 

Inspirace:  https://www.alik.cz/v/vsechny/3

                                                    

OSMISMĚRKA

„Haló, dovolal jsem se do pojišťovny?“

 „Ano, dovolal.“

 „Jsem pojištěn na srážku se zvířetem?“

 „Ano, jste, jaké zvíře jste srazil?“

 „Rybu...“

https://www.walmark.cz/
https://www.walmark.cz/
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