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Školní časopis žáků MZŠ Ždánice 
 

2. číslo                                         prosinec 2010                        
 

 

Sněhové vločky k zemi se snáší,           Stromek se těší na nový kabát,                                                      

mráz si s okny pohrává,                    do něhož se zahalí.  

chybí jen pár stran v kalendáři,         Co bude pod ním? 

vánoční čas nastává.                        To smíme hádat, 

                                                   než se dárky rozbalí 
 

 

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánořních 

svátkř, v novém roce pevné zdraví a mnoho štřstí a spokojenosti. 

                                                         redakřní rada řasopisu Kuliořko 
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   Mrazík 
 

    V pátek 12.11 2010 jsme se vydali na lední muzikální show Mrazík do Brna. Představení se konalo 

v hale Rondo a bylo zcela vyprodáno. 

    Ruskou filmovou pohádku Mrazík zná u nás asi každý. Každoročně přiláká k televizním 

obrazovkám miliony našich dětí a jejich rodičů. Obrovská popularita této pohádky se tak stala 

inspirací přepracování do podoby muzikálu na ledě. 

Prvně u nás proběhlo turné v letech 1998-2000. To jsme byli ještě 

malí nebo právě narození, a tak muzikál mohli zhlédnout naši 

rodiče a starší sourozenci. I pro ně byl bezesporu tenkrát 

obrovským zážitkem. Nyní jsme se konečně dočkali i my. 

Představení doznalo díky vývoji techniky a technologií mnoha 

změn. Byla přidána řada nových jevištních efektů. Baba Jaga, ta 

skončila opravdu v peci, dědeček Hříbeček se schoval Ivanovi 

opravdu v lese. Nejvíce se nám líbili asi loupežníci, přestože 

nespadly palice z nebe (chybička se vloudila). 

    V muzikálu účinkovali naši přední zpěváci např. Karel Gott, 

Iveta Bartošová, Věra Špinarová, Vilém Čok, Petr Janda, herec Martin Dejdar, exkluzivní hosté 

z Ukrajiny a 80 nejlepších bruslařů z České a Slovenské republiky. 

    Co říci závěrem? Muzikál se nám všem moc líbil a jeho ztvárnění na ledě v nás zanechalo opravdu 

kouzelný a nezapomenutelný zážitek, na který budeme ještě dlouho vzpomínat.   

                                        
                                                                                                                           Josef Havlík a Nikola Blatná (6. B)                                                                                   

    

 Zachránily jsme životy 
     Jak je to možné? V kroužku Tvoření jsme se zapojily do projektu „Panenka“ Dětského fondu OSN 

Unicef. Projekt běží po celém světě od roku 1988. Podpořit jej lze dvěma způsoby: vytvořením 

panenky nebo zakoupením panenky. My, děti, moc peněz nemáme, ale šikovné ručky ano. Tím, že 

jsme od začátku školního roku vytvořily celkem 14 panenek, zachráníme 14 dětí ve světě. Každou 

panenku, kterou zástupci Českého výboru Unicef  v Praze obdrží, prodají za 600 Kč, což je cena za 

očkování proti 6 smrtelným nemocem pro jedno dítě v některé ze zemí, kde nefunguje základní 

zdravotnický systém tak, jak jsme zvyklí u nás. Každá panenka představuje některé zachráněné dítě, je 

opatřena „rodným listem“, který obsahuje údaje o panence (jméno, národnost, výšku, barvu vlasů) a o 

tvůrci panenky. Těm po zakoupení pošlou noví majitelé panenky – tedy „adoptivní“ rodiče jednoho 

potřebného dítěte – pohled a oznámení o tom, že panenka/dítě našla svůj domov. Panenky lze zakoupit 

a bližší informace lze nalézt na www. unicef.cz. 

     Panenky tvořily ze druhé třídy Anička Grešová, Viktorka Selucká, Denisa Jandorová, Valerie 

Kopečná, Lucie Vincentová, Ivona Pospíšilová ze třetí třídy Kristýna Pechová,  Anička Málková, 

Klára Pavková, Eva Horáková, Natálie Mouková, ze čtvrté třídy Pamela Valášková a z páté třídy 

Katka Selucká.  Nápadem a realizací přispěla, panenky zabalila a poslala Dagmar Selucká 

 

                                    
                                                                                                                                                 Mgr. Dagmar  Selucká  
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     USA 

    Vánoční sezóna v USA začíná po Dni díkůvzdání, který se slaví vždy čtvrtý listopadový čtvrtek. Vánoční 

stromeček se zdobí již dva nebo tři týdny před Štědrým dnem. Na Štědrý den se normálně chodí do práce, 

alespoň na půl dne. K večeři se pak každý oblékne do něčeho pohodlného a začnou se podávat oblíbená rodinná 

jídla. Často je to krocan se šunkou, jinde ale i mořské plody  nebo třeba pizza. Téměř nikde nechybí americký  

koláč, většinou jablečný. Vánoce se však slaví hlavně 25. prosince, kdy je 

státní svátek. 

    U nás nosí vánoční dárky Ježíšek, v USA  Santa Claus. Ten sídlí na 

severním pólu, v jeho dílně pracují skřítkové a vyrábějí hračky, které 

potom Santa a sob Rudolf rozvážejí. 

    Velká Británie 

    Anglický Ježíšek se jmenuje Father Christmas (Otec Vánoc). Nosí dlouhý oblek červené nebo zelené barvy.   

Na Štědrý večer chodí dům od domu a rozdává dárky. Děti věší punčochy na krb nebo prázdný povlak od 

polštářů na rohy postelí. Ráno se 

probouzejí a doufají, že právě jim tam 

zanechal spoustu dárků. Děti píšou Otci 

Vánoc dopisy, které vhodí do krbu. 

Jedině tak mohou vzlétnout a dostat se 

až na severní pól, kde jejich přání bude 

vyslyšeno. Pokud však dopis shoří, musí 

se napsat znovu. 

    Ráno 25. prosince rodina společně 

rozbaluje dárky a poté se připravuje 

slavnostní hostina. Ta bývá podávána 

přesně v poledne. Stůl, na němž se 

obědvá, se doslova blýská vším 

zřídkakdy používaným porcelánem a 

křišťálovým sklem. Oběd se skládá z 

pečeného krocana plněného  

kaštanovou nádivkou se zeleninou a 

omáčkou. Nabídka dezertů je hodně 

pestrá. Oblíbený je například švestkový 

puding polévaný brandy a mnoho 

dalších pochoutek. 

 

    

 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nd03.jxs.cz/379/962/5b2c367e4e_55274741_o2.gif&imgrefurl=http://vanocni-informace.beta.blog.cz/0910/dve-pekne-animace-santa-clause&usg=__ErRjPqb4GFtc14wF_6ns2nQoYT4=&h=250&w=400&sz=148&hl=cs&start=15&zoom=1&tbnid=Gq7yxV8i9rdA_M:&tbnh=151&tbnw=230&prev=/images?q=Santa+Claus+animace&hl=cs&biw=1148&bih=612&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=547&ei=BwT9TJaKFsaSswbUk_iTBA&oei=AAT9TMPjHY-v8QOzzPX0Bg&esq=2&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:15&tx=126&ty=87
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 Rusko 

         V předvečer Vánoc koledníci obcházejí rodiny a zpívají písně o narození Krista, tím 

přinášejí  do domu přání  štěstí, hojnosti a bohaté úrody. V každé rodině stojí ozdobený a 

osvětlený vánoční stromeček (ёлка = jolka), který představuje strom života. Svíčky jsou 

duchovním světlem a plody (jablka, sušené ovoce, ořechy) jsou znamením věčného 

království hojnosti. Pod nazdobený stromeček přináší dárečky děda Mráz (Дед Мороз, 

náš Ježíšek). Přijíždí z Čukotky na saních s trojspřežím a jeho pomocnicí je Sněhurka 

oblečená do sněhově bílého kožíšku ušitého z hranostajů.  

Ještě na počátku 20. století dostávaly děti dárečky pod polštář, ale dnes se už celá rodina 

schází u jolky, pod níž jsou dárečky položené a společně zpívají koledy a tancují. Než se 

usedne k prostřenému vánočnímu stolu, což bývá po vysvitnutí první hvězdy, scházejí se 

lidé na bohoslužbě, kde zpívají žalmy a vánoční písně. 

                                                                                                                     Jana Dolínková, Petra Duroňová (6.A) 

 

 

 
 
 

V dřívější době lidé daleko více udržovali starodávné zvyky a rituály, které se předávaly z generace na 

generaci. V dnešní době je řada z nich pozapomenuta. Připomeňme si alespoň některé z nich, které se 

pojí se Štědrým dnem.    

 

půst – Až do večera se zachovával přísný půst. Dětem, které se nemohly dočkat, se slibovalo, že uvidí   

zlaté prasátko.           
 

rozkrojování jablíček - Hvězdička znamenala zdraví a dlouhý život, křížek signalizoval smrt nebo 

krátký život.    

    

večeře - Kdo si před večeří stoupl bosou nohou na položenou sekeru, toho by neměly v příštím roce 

bolet nohy.  

K večeři se usedalo, když vyšla první hvězda. 

Nohy stolu se omotávaly řetězem proti zlodějům na poli. Řetěz měl symbolizovat také soudržnost 

rodiny. 

Pod talíře se dávaly mince nebo rybí šupiny, aby se v příštím roce držely lidí peníze. 

Dokud všichni nedojedli, nesměl nikdo odejít od stolu. Jinak by se příští rok nesešla rodina celá.  

Drobky a zbytky od večeře se házely na zahradě pod stromy, aby se v příštím roce urodilo hodně 

ovoce. Doporučovalo se také jimi zatřást, aby se včas na jaře probudily ze zimního spánku.  

 

starost o domácí zvířata – Nesměly se čistit stáje a chlévy, aby dobytek nekulhal. 

Slepicím se sypalo zrní s trochou máku, aby hodně snášely. Kravám se dávala vánočka, aby dobře 

dojily a houserům česnek, aby bránili housata. Pes dostal také česnek, aby dobře hlídal a byl zlý na 

zloděje. 

 

předpovídání budoucnosti – pouštění lodiček, lití olova nebo vosku do vody, podle kouře ze 

sfouknuté svíce, házení papučí apod.                                                                           
                                                                                                                                        Martin Duroň (6.A) 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nd03.jxs.cz/031/871/d6b04b85f6_57742443_o2.jpg&imgrefurl=http://malkiel.blog.cz/0912/pohled-do-historie-dedy-mraze&usg=__Vvujee2S0Jc45Y0nlRuNDwJWccA=&h=360&w=227&sz=16&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=Sngm9oH2Ffz5hM:&tbnh=153&tbnw=103&prev=/images?q=d%C4%9Bda+mr%C3%A1z%C3%ADk&hl=cs&biw=1148&bih=612&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=838&vpy=234&dur=750&hovh=283&hovw=178&tx=84&ty=195&ei=nwX9TMjHOsGs8gOh9YTpBg&oei=nwX9TMjHOsGs8gOh9YTpBg&esq=1&page=1&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:0
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Kde se vzal vánoční stromeček? 

    V 16. století po celé Evropě před Štědrým dnem zdobily děti pouze větve jehličnanů. Jako 

ozdoby jim posloužily různé pentle, papírové růže a obrázky. 

    První zmínka o osvětleném vánočním stromečku je zapsána v kronice zvané ,,brémská“ a 

pochází z roku 1570. Tím prvním stromečkem byla jedle, kterou navíc zdobily datle a 

sladkosti. Tuto jedličku cechovní mistři nazdobili pro radost svým dětem  v cechovní budově. 

    Od té doby se zvyk vánočního stromečku šířil dále po Evropě. V Čechách první vánoční 

stromeček ozdobil roku 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich pro 

své přátele. Tato tradice se prosazovala pozvolna. I když se z Německa dovážely umělé 

stromky vyřezávané z kartonu nebo tenkých prken, nebyl o ně velký zájem. Větší zájem byl o 

,,živé“ stromky, které děti zdobily sladkým pečivem, perníkem a především ovocem (jablka, 

hrušky, rozinky, mandle). V dnešní době si stromeček neumíme představit bez blikajících 

barevných světýlek.  V Čechách se poprvé rozzářily na 

vánočním stromečku lojové svíčky až v roce 1860. Takový 

stromeček se nesměl nechat bez dozoru, jinak by celá vánoční 

paráda mohla shořet. 

    K masovému rozšíření vánočního stromku do českých 

domácností přispěla i tradice charitativních vánočních stromů, ty 

stavěli na náměstích různé dobročinné spolky. Smyslem 

vánočních stromků byla vždy nějaká dobročinná sbírka, kdy pod 

vánočním stromem byla pokaždé pokladnička s nápisem, na co 

se vybírá. První takový stromek byl vztyčen a rozsvícen v Brně 

na náměstí Svobody roku 1924. Počátky této tradice položil 

moravský spisovatel Rudolf Těsnohlídek, který našel 22. 

prosince 1919 v lesním údolí odložené, mrazem promodralé 

nemluvně – sedmnáctiměsíční holčičku. Výletníci nalezenečka 

odnesli na četnickou stanici a zanedlouho bylo miminko adoptováno manžely z Brna. 

Holčička dostala jméno Liduška. Rudolf Těsnohlídek se po této události začal více zajímat o 

osudy odložených dětí a nakonec se pro ně rozhodl uspořádat vánoční sbírku pod vánočním 

stromem. Inspirací mu byla podobná akce, která se konala v Kodani. Na Mikuláše v roce 

1924 nechal slavný spisovatel pokácet v bílovickém lese statný smrk a na svátek Lucie byl na 

náměstí Svobody vztyčen a slavnostně rozsvícen. V roce 1929 splnily vánoční stromy svůj cíl 

a v Brně-Žabovřeskách byl otevřen Dětský domov Dagmar pro opuštěné děti. 

 
                                                                                                                        Dominik Šmíd (6.A) 
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Pro naše nejmenší 
    

    

HVĚZDIČKA 
Hvězdička stříbrná                                    Hvězdička stříbrná                                                                   
dopadla na zem.                                            na okno zaťuká.                      

A všechno kolem nás                                     Jaká má tajemství 

mění se rázem.                                             pro holku, pro kluka? 
 

Hvězdička stříbrná                                         Hvězdička stříbrná 
jehličím zavoní.                                             nám zase po roce 

V zavřeném pokoji                                         přináší stromeček, 
zvoneček zazvoní.                                         přináší Vánoce. 

 

!!! POZOR !!!   VELKÁ  SOUTĚŽ PRO 1. – 4. TŘÍDU  POKRAČUJE !!!:  

Když vyškrtáš stejná písmena v tabulce, vyjde ti tajenka. Tajenku čti po řádcích 
zleva doprava. 

D I L F Á 

B R M S P 

G Z E F I 

Č L S G K 

M Z P Y B 

 

 TAJENKA: Když budeš hodný(á), dostaneš na Vánoce……………………………… 

Znáš-li správnou tajenku, napiš ji na lístek papíru. K ní připiš ještě své jméno, příjmení a 

třídu a lístek vhoď do krabičky, kterou najdeš ve vestibulu školy.  

A nakonec tu máme výherce z minulé soutěže.                                                        

Jsou to: Tereza Holečková (1.B), Viktorie Selucká (2.tř.) a Simona Slivková (3.tř.)                                                                   

                                                                             Lenka Mašindová, Karolína Kopečná (6. B)                   



8 

 

 
 

 

 

Vánoce už jsou za dveřmi a vy se určitě těšíte na pečení cukroví, 

rozbalování dárků, na pohádky, na koledy…  I  naši učitelé se pečlivě 

připravují!  A my jsme se rozhodly trošičku vyzpovídat paní učitelku 

Horňákovou, paní učitelku Bekerovou a pana učitele Neužila. 

 

Jaký dárek si přejete na Vánoce? 

1. p. uč. Horňáková: ,,Aby se všichni měli rádi, aby byli všichni šťastni a aby si  navzájem pomáhali.“ 

2. p. uč. Bekerová: ,,Parfém.“ 

3. p. uč. Neužil: ,,Samozřejmě jako každý člověk i já mám tajná přání. Jelikož jsem  již výdělečně 

činný, můžu si svá přání ,,splnit sám“ A mé hlavní přání je zdraví a spokojenost v rodinném kruhu.“ 

 

Jakou koledu máte nejraději ? 

1. p .uč. Horňáková: ,,Narodil se Kristus Pán.“ 

2. p. uč. Bekerová: ,,Půjdem  spolu do Betléma.“ 

3. p. uč. Neužil: ,,Bohužel má oblíbená skupina Iron Maiden žádnou 

vánoční koledu nenazpívala! Ale jinak jsou koledy krásné a patří  

k vánočním svátkům.“ 

 

 

Jakou máte nejraději vánoční pohádku?                                       

1. p .uč.Horňáková: ,,Tři oříšky pro Popelku.“ 

2. p. uč. Bekerová: ,, Tři oříšky pro Popelku.“ 

3. p .uč. Neužil: ,,Pohádku? To je  docela obtížné odpovědět! Spíše než pohádky mám rád české filmy 

z 80. let.“ 

 

Jakým způsobem se připravujete na Vánoce? 

1. p .uč. Horňáková: ,,Pečení, uklízení, vyzdobování domu, nákup dárků.“ 

2. p. uč. Bekerová: ,,Jako všichni - pečení, uklízení, vyzdobování domu, nákup dárků.“ 

3. p. uč. Neužil: ,,Standardně jako každý – stromeček atd. Jen si navíc dám do pořádku sportovní 

vybavení. Protože je mezi svátky mnoho času, věnuji se i sportu.“ 

 

Jaký dárek na Vánoce vám kdy udělal největší radost? 

1. p. uč. Horňáková: ,,V pěti letech jsem dostala dětskou promítačku.“ 

2. p. uč. Bekerová : ,,Lyžařská přilba.“ 

3. p .uč. Neužil: ,,To si i moc dobře nevzpomínám - ani nejde přesně stanovit pořadí těch dárků,které 

jsem v dětství dostal. Z každého dárku má člověk radost, ať je větší či menší.“ 

 

Pečete cukroví ?  Jaké? 
1. p. uč. Horňáková: ,,Klasické, 15 druhů.“ 

2. p .uč. Bekerová: „Například perníčky, kokosovou roládu, vanilkové rohlíčky.“ 

3. p .uč. Neužil: ,,Jako vždycky 15 druhů  Teď vážně - bohužel jsem si zničil svou speciální zástěru 

na vaření a mám pod stromeček dostat novou, takže budu péct až za rok.“ 

 

 

 
                                                                                                              Kamila Konečná a Tereza Boháčková (6. A) 
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Hádanky: 

 

Víš, kolikrát se policisté smějí vtipu?    (Čtyřikrát: - Poprvé, když 

ho slyší. - Podruhé, když jim ho někdo vysvětlí. - Potřetí, když ho 

vyprávějí ostatním. - Počtvrté, když jej pochopí.) 

 

Víš, které čtyři roky jsou nejhorší v životě policisty?     (První 

třída.) 

 

Víš, co je největší neštěstí pro vegetariána ?      (Když ho pohřbí 

do masového hrobu.) 

 

Víš, kdo vymyslel první mobilní telefon?      (Mach a Šebestová.) 

                                                                                                                                

Víš, co je to maximální šilhavost?      (Když ti slzy tečou po 

zádech.) 

 

Víš, co je to maximální hluk?   (Když buldozer skáče přes švihadlo na plechové střeše.) 

 

 Víš, co je vrchol hygieny?    (Umývat si ruce v rukavicích, aby se nezašpinila voda.) 
 

 

 

Vtipy: 

 

Jarda se ve škole chlubí učitelce, že jeho sestra má žloutenku. Učitelka ho pošle 
domů, aby to děti nedostaly. Za týden ho potká a ptá se: „Tak co, Jardo, jak se daří 
sestře?“ 
 „Jó, to já nevím, paní učitelko. To víte, než sem dojde z Austrálie další dopis, tak to 
chvíli potrvá." 

 

 

 Veverka sedí na stromě a louská oříšky. První oříšek: stříbrné šaty, druhý oříšek: zlaté šaty, 

třetí oříšek:  diamantové šaty. Veverka se rozpláče, schoulí se na  větvičku a naříká: „Já se asi 

kvůli té pitomé pohádce nikdy nenažeru.“ 

 

„Tělesa se teplem roztahují a zimou smršťují,“ vysvětluje paní učitelka. „ Pepíčku, dej 
nám nějaký příklad.“ 
„Tak třeba prázdniny, v létě jsou dva měsíce a v zimě jen týden.     

 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže: „Za co jste 

tady?“ 

„Za předčasné vánoční nákupy.“ 

„To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?“ 

„Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.“ 
                                                                                                                                           Stanislav Stodůlka (7. tř.) 
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VÁNOČNÍ  KŘÍŽOVKA 

1. K večeři jíme bramborový……… (vodorovně) 

1. Máme nazdobený……….(svisle) 

2. Ježíšek zazvoní na ……… 

3. Nade dveřmi nám visí…… 

4. Nosí dárky……. 

5. Pro štěstí si z ryby necháme ……… 

6. Ve vaně nám plave…….. 

7. Ježíškovi napíšeme ……. 

8. U stromečku si zazpíváme…… 

9. Pod stromečkem určitě najdeme….. 

10. Vzkaz pro Ježíška dáváme za ……  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políčka s puntíkem tvoří tajenku. Pokus se vyluštěná písmena 

dosadit na správné místo tajenky: 

O VÁNOCÍCH JSME VŠICHNI 
 

 
                                                                                                             

                                                                                                                  Markéta Horáková, Jana Dolínková (6.A) 

         


