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Školní časopis žáků MZŠ Ždánice 

2. číslo                                             prosinec 2013                              

Štědrý večer už je tady, 

sníh se snáší do zahrady, 

na stromečku svítí svíčky,  

vyhlížíme andělíčky. 

Mají sáně s párem koní, 

rolničky jim pěkně zvoní. 

Uhánějí bílou plání, 

vezou všechna lidská přání: 

pytel štěstí, náruč lásky,  

žádný stesk a žádné vrásky. 

                              

Veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů 

v novém roce 2014 přeje čtenářům Kuliočka redakce časopisu. 



Okénko do školy 

Ve středu 20. 11. 2013 se uskutečnila exkurze do planetária 

v Brně s názvem „Astronaut“ . Zúčastnili se jí žáci 5. a 6. třídy.  V 

planetáriu jsme se dozvěděli hodně o kosmonautech, o jejich 

výcviku před cestou do vesmíru a poznali jsme, že život v kosmu 

rozhodně není tak jednoduchý a romantický, jak jsme si ho 

představovali.   

 

 

  

 

 

Dne 26. 11. 2013 se v Kyjově v kulturním domě uskutečnilo 

vystoupení pro postižené. Se svými skladbami se tam představil 

kroužek Aerobicu. Všem se akce velmi líbila a naše vystoupení 

sklidilo bouřlivý potlesk. 

 

Prvním rokem jsme se zúčastnili  školské futsalové ligy. První 

kolo se hrálo u nás ve ždánické škole 20. 11. 2013. Nejdříve 

jsme se střetli s „ostřílenými borci“ z Veselí nad Moravou. Ti 

předváděli velmi pěknou hru plnou pohybu, měli i dost šancí, 

nás však neskutečně držel ve hře svými zákroky brankář 

Michal Zapletal. Přesto jsme nakonec prohráli těsně 1:2. 

Se Strážnicí jsme zvítězili 5:3, proto pojedeme v prosinci 

na druhé kolo. Sestava ždánického týmu: M. Zapletal, 

K. Štipčák, R. Klíč, J. Čadílek, O. Koutný, T. Uhýrek, 

M. Duroň, 

J. Havlík, 

R. Moleš, 

D. Štipčák,  

P. Gunár.  

  

 

 

Simona Slivková (6. B)  

 



Světci v době adventní 
 

Svatá Barbora (4. prosince) 

    Svatá Barbora patří k svatým, které lidé vzývali v nejtěžších chvílích, např. při morových 
epidemiích. 
    Podle legendy byla krásnou dcerou bohatého kupce a žila na počátku 3. století v oblasti 
dnešního Turecka. Její otec byl velký nepřítel křesťanů. Aby svou dceru uchránil před vlivy 
světa a nápadníky, věznil ji ve věži vedle jejich domu. Přesto jeden ze sloužících - tajný 
křesťan - obrátil Barboru na víru. Když se o tom otec dozvěděl, chtěl, aby se dcera víry 
zřekla. Když odmítla, ze vzteku jí uťal hlavu mečem.  

    Barbora patří k nejuctívanějším světcům, což dokládají stovky kostelů a kaplí jí zasvěcených. Byly jí také 
zasvěceny mnohé kostelní zvony. 
    Svatá Barbora je patronkou mnoha řemesel a povolání, z nichž nejvýznamnější jsou horníci, kteří jí zasvětili 
mnoho kostelů, kaplí a oltářů (nejvýznamnější u nás je chrám sv. Barbory v Kutné Hoře - městě stříbrných dolů). 
V dolech horníci nechávali tento den hořet ve štolách přes noc kahany na ochranu před smrtí a úrazy - Barbořino 
světlo 
    Sv. Barbora je patronkou horníků, slévačů, stavebních dělníků, pokrývačů, tesařů i architektů, dále kameníků, 
kuchařů a řezníků. Dále je uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, proti bouřím a požárům a je patronkou 
umírajících. 
    Ke svátku sv. Barbory se též váže hezký zvyk: svobodné dívky si v ten den dávaly do vody nařezané třešňové 
větvičky. Jestliže do Štědrého dne rozkvetly, dívka se do roka provdala.  

 

Svatý Mikuláš (6. prosince) 

    Svatý Mikuláš se narodil kolem roku 270 v Řecku. Kolem roku 300 se stal biskupem 
biskupem v Myře (Turecko). Za pronásledování křesťanů kolem se dostal do zajetí a byl 
v žaláři těžce trýzněn.  Více se o jeho životě a působení s jistotou neví. Je známo až 
přibližné datum biskupova úmrtí: 6. prosinec mezi roky 345 a 351. 
    Dnes si jméno Mikuláše spojujeme se štědrostí. 
    K biskupu Mikuláši se vztahuje legenda o obdarování tří dcer zadluženého otce, který 
se rozhodl prodat své dcery do nevěstince. Když se o tom dozvěděl sv. Mikuláš, 
vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek tři noci za sebou peníze, jimiž jejich otec 

nejen splatil dluhy, ale ještě zbylo na věno. Z této legendy vychází i typické znázorňování sv. Mikuláše se třemi 
zlatými jablky na knize. 
Sv. Mikuláš (St. Nicolaus, odvozeně Santa Claus) naděluje dětem dárky o vánocích v Anglii, USA, Švédsku a v 
dalších zemích. Ke spojení postavy sv. Mikuláše s vánoční nadílkou však ve střední Evropě nedošlo. V české 
tradici se mikulášská nadílka odbývala vždy v předvečer světcova svátku.  
Sv. Mikuláš je patronem dětí poutníků, cestujících, obchodníků a právníků. Dále je patronem lékárníků, hasičů, 
hostinských, řezníků a zajatců. Též je vzýván jako ochránce proti zlodějům.   

Svatá Lucie (13. prosince) 

    Lucie pocházela z bohaté rodiny, narodila se roku 286 v Syrakusách, kde prožila celý 
svůj život. Od dětství byla tajnou křesťankou. Když jí matka chtěla vdát za pohana, uprosila 
ji na odklad svatby. Matka se v této době roznemohla a Lucie ji přesvědčila, aby se vydala 
ke hrobu svaté Agáty. Matka se zde zázrakem uzdravila a za to, že jí dívka tak dobře 
poradila, slíbila jí splnit jakékoli přání. Lucie si vyprosila zrušení svatby. Matka svolila, 
avšak uražený mladík udal dívku místodržícímu císaře Diokleciána, který nechal Lucii velmi 
krutě mučit, až ji nechal usmrtit dýkou nebo setnout. Zde se legendy rozcházejí. 
    Podle jiné pověsti mladíkovi, který si jí chtěl vzít a jenž si zamiloval její krásu, především její oči, poslala své 
oči, které si předtím vydloubla. Mladík byl uražený a dal ji mučit, až jí nakonec podříznul sám hrdlo. 
     Lucie byla usmrcena 13. prosince.  
    Je uctívána především v Itálii, kde se konají každoročně slavnosti s průvody nebo procesím se zapálenými 
světly, stala se symbolem čistoty a patří k nejuznávanějším světicím. 
Sv. Lucie je patronkou velkého množství profesí a řemesel. Např. sedláků, sklářů, sedlářů, krejčích, švadlen, 
tkalců, kočích, písařů, notářů. V Anglii je patronkou advokátů, podomních obchodníků, spisovatelů a služek. Lidé 
se k ní modlili proti očním nemocem, bolestem v krku, krvácením a úplavici. Je ochránkyní dětí a slepců.                                

                                                                                                                                        Simona Slivková (6. B)  a Zuzana Příkopová (5.tř)                 

                          



    Vánoční kvíz 

1) Kašpar je:                                                                                 2) Tři králové jsou: 

 a) jeden ze tří králů                                                                         a) Kašpar, Melichar, Baltazar 

 b) člen rokové skupiny                                                                    b) Karel, Michal, Zbyněk 

c) český spisovatel                                                                           c) Konrád, Milan, Mikuláš  

 

3 ) Píseň Tichá noc je:                                                                 4) Koleda je: 

a) koleda                                                                                             a) operní árie  

b) hip hopová písnička                                                                     b) vánoční píseň 

c) dechovka                                                                                       c) písnička k táboráku  

 

5 ) Adventní věnec zdobí:                                                         6) Na Vánoce plave ve vaně:    

a) čtyři svíčky a nějaké ozdoby                                                      a) žralok 

b) šlehačka a jedna svíčka                                                             b)  kapr 

c) dort  s čokoládou                                                                        c) kachna                                                               

 

7 ) Mezi vánoční pečivo patří:                                              8 ) Na Vánoce zdobíme: 

a) bábovka                                                                                    a) dort 

b) vánočka                                                                                   b) stromeček 

c) dortíky                                                                                      c) velikonoční vejce 

 

9 ) Vánoční stromeček zdobíme                                            10 ) Na Vánoce pečeme:  

 a) velikonočními vejci                                                                a) dorty 

b) svíčkami na narozeninový dort                                            b) cukroví 

c) baňkami a svíčkami                                                               c) bábovku 

Správné odpovědi najdeš na poslední straně.                                   Veronika Maňová 7. B 

 



Proč se říká ... 

Na Štěpána není pána 

„Na Štěpána není pána" -  tvrdilo staré pořekadlo. Na tento 

den totiž kdysi začínal rok a měnila se i služba vesnické 

chasy. Veselí souviselo s tím, že se vyplácela celoroční 

odměna, což byly kromě peněz i naturálie, šaty a dary - 

například pěkná vánočka. Dary dostával i dobytek. Pro 

krávy a koně to byly oplatky se zapečeným lístkem 

petržele, trocha medu, chleba, ovoce i sůl. Slepice dostaly zrní, které bylo při 

štědrovečerní večeři pod ubrusem, houser i kohout byli poděleni česnekem. 

Hospodáři obdarovávali i stromy, mlynáři házeli zbytky mlýnu a pile. 

 

Zlaté prasátko 

Původ této tradice je u prastarých pohanů. Dávní pohané slavili v tomto období 

jeden ze svých obvyklých svátků - zimní slunovrat. Od tohoto okamžiku se 

všechno obrací a dny se začínají stále prodlužovat. Pohané 

oslavují tímto svátkem narození slunečního Boha a s ním 

přicházející další úrodné období. Zlaté prasátko bylo pro ně 

tedy symbolem Boha slunce a zároveň prosperity a 

hojnosti. Věřili, že pokrmem z vepřového masa i oni 

přijmou něco ze síly Slunce. Odměnou za celodenní půst jim 

tak byla dozlatova upečená pečeně, která jim dodala sílu a energii. Křesťané 

přijali tuto tradici za svou. Na Štědrý den církev přikazovala půst. Kvůli dětem se v 

této souvislosti ujal slib, že když vydrží celý den o hladu, uvidí zlaté prasátko. Z 

historie jsou známé i případy, kdy rodiče vyřezali pro své děti obrys prasátka a 

pak jej pomocí světla promítali na zdi, aby tak svým dětem udělali radost. 

 

Lucie noci upije                                                                                                                                                                        

Jistě každý z vás slyšel pranostiku „Svatá Lucie, noci upije, ale 

dne nepřidá”. Tím bylo řečeno, že od tohoto dne by se měl začít 

den prodlužovat a noc zkracovat.  Správně se ovšem Slunce má 

začít vracet od zimního slunovratu. Jak lze tedy tuto nesrovnalost 

vysvětlit?  Ve středověku (ve 14. až 15. století) svátek sv. Lucie 

opravdu připadal na den zimního slunovratu. Papež Řehoř VIII. 

však v roce 1582 provedl reformu kalendáře a posunul nový kalendář o 10 dnů 

dopředu, a tak svátek svaté Lucie nepřipadl na 23. prosince, ale na 13. prosince. 

Pořekadlo se nám přesto zachovalo dodnes.                                                          Viktorie Novotná (7. B)     

 



Něco pro nejmenší 

Vybarvi si sněhuláky.                   Vyškrtej z osmisměrky tato slova a zjistíš, 

    co znamená slovo advent. 

                

 VÁNOCE 

Ty radostné Vánoce 

jsou tu zase po roce. 

Postíme se nakrátko, 

uvidíme prasátko. 

 

Rozsvítíme stromeček, 

rozbalíme dáreček. 

Budeme se radovat, 

nepůjdeme vůbec spát.   

SOUTĚŽ!!! 

Pokud jsi vyluštil osmisměrku, napiš tajenku na lísteček a ten vhoď do krabičky 

Kuliočka ve vestibulu školy. 

Výherci z minulého čísla: Marie Vetchá – 2. třída, Denisa Nováková – 2. třída,                                                                                         

Liliana Kozáková – 5. třída                                                         Barbora Doupovcová (6. B) 
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Vánoční rozhovory 
Tentokrát jsme vyzpovídali tak trochu netradičně prvňáky, deváťáky a učitele. Ptali 

jsme se, co by rádi našli pod vánočním stromečkem. 

Žáci 1. třídy:  

 Kristýna Plachá– koník k barbie panence 

 Ema Vachutová – zpívající koník, panenka a petshopáci 

 Klára Rybková – panenky Winx 

 Valentýna Němcová – plyšové hračky - koník 

 Kristýna Strmisková – hračka koně 

 Zdeněk Provazník – ovládací tank 

 Marek Zelinka – ovládací tank 

 Adam Jandora - tablet 

 Jakub Marhefka – auto na ovládání 

 

 

                   Žáci 9. třídy: 

 Nikola Pokojová – Peníze, abych si mohla koupit letadlo, a ponožky. (Kuliočko: Chceš 

emigrovat na severní pól? ) 

 Nikola Blatná – Mobil, knížky a ponožky se hodí vždycky.  

 Luboš Jedovnický – Chtěl bych černé piano. 

 Lenka Mašindová –  A já bych si zase přála bílé křídlo, knížku a mobil. 

 Rostislav Drozd – Chci se nechat překvapit. 

 Michal Procházka – Nevím, všechno důležité už mám, ale hodily by se mi nějaké košile. 

 Pepa Havlík – Pořádný bedny! (Kuliočko: A přineseš je, Pepo, zase do školy??? ) 

 Tereza Boháčková – Já nevím, asi mobil iPhone a lístky na fotbal AC Sparty. 

 Simona Tomancová – Já také  iPhone a lístky na fotbal Zbrojovky Brno. 

 

 

                Učitelé:  

 p. uč. Smetanová - Mám ráda překvapení, konkrétní přání nemám.  

 p. uč. Halačková - Potěšila by mě pěkná kniha, parfém a nějaké 

drobné překvapení – například cesta kolem světa.    

 p. uč. Procházková - Od Ježíška? Letos bych nechtěla žádný hmotný 

dárek, ale aby se nás vyvarovaly nemoci a my byli všichni zdraví. 

 p. uč. Freiwaldová - Co já bych tak na Vánoce chtěla? Asi hodinky 

s vodotryskem.   

Viktorie Novotná (7. B) 

 

 

 



 

Vylušti tajenku, hledej vánoční výrazy:                                          Projdeš bludištěm? 

                                    Zkus to! 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

Tajenka : dopis……………….                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                               

Hádanky  

1. Ve dne malá jako myš,                     

v noci všechno přerostu,    

 když mě vidíš, nevidíš.          Je to………… 

2.  Když se setmí, krásně svítí, tiše pluje po nebi, 

někdy je ho jenom půlka, jindy koule nad zemí. 

Odráží se nad hladinou, čirou jako zrcadlo, 

co myslíte, že to bude? Koho už to napadlo?    Je to………       

                                                                                          

Básnička – Klára Pavková                                            

Zkus spojit:                                                                                                                                                                                                              

Krásné svátky vánoční,                                                                                                                                                                                                                                                                              

pěknou cestu z půlnoční.                                                                    

Pod stromečkem dárků dosti,                                                            

pozor však na rybí kosti.  

Na Silvestra pevný krok 

a pak šťastný celý rok. 

 

 

Zkus vyřešit přesmyčky: 

Vácone……………                    dráky…………..                                                                                              

Jeíšekž…..……….                    mečkestro………… 

krap  ……………..                     eímjl……..…….                                                                                      

šupani ……………..               zélat paser……….…                                                                          

Správné řešení najdeš na poslední straně časopisu.                                                   Klára Pavková (6. B)    

 



Vylušti rébusy:                                                                     Spoj si medvídka a vybarvi. 
                                                                                          

    
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               

   

 

 

                                                  

 

 

                                       

 

 

 

 

 

Vyzkoušej si svůj postřeh: 

 

 

 

 

Zima 

  
Venku krásně chumelí, 
v sobotu i v neděli. 
Vytáhneme lyže, boty, 
dokud padá sníh z oblohy. 
 
Pojedeme z kopce dolů, 
než budeme mít zas školu. 
Postavím si sněhuláka 

bambulatého bambuláka 
  
 

                                                                 

 

 

Michaela Rubanová (6. B) 

 

 

https://sites.google.com/site/vlnyskolnicasopis/jarni-cislo-2010/medv%C4%9Bd.bmp?attredirects=0
https://sites.google.com/site/vlnyskolnicasopis/podzimni-cislo-2010/kapr-bludi%C5%A1t%C4%9B.bmp?attredirects=0


Vtipy pro sváteční chvíle 

„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?” 

„Pokud můžu soudit podle původu dárků, tak asi z Číny.” 

 

 „Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, čerstvě uříznuté jedličky, vánočního cukroví...” 

„Cítím, cítím - sousedi se ale maj!” 

 

 „Děti, přece jenom bude k večeři ten kapr!” oznamuje na Vánoce 

maminka. 

 „Ale vždyť ho snad šel tatínek pustit do rybníka, ne?” zamračí se 

Filípek.  

Maminka vysvětluje, jak se to událo: „Tatínek šel kapra skutečně 

pustit do rybníka, ale když ho tam házel, nevšiml si, že je zamrzlý a 

chudáka kapra zabil!” 

 

 „Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?” ptá se Pepík táty. 

„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?” 

„No, že celej den stojí nějakej chlápek u domovních dveří a chce třetí splátku.” 

 

Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a dnes? 

Před 15 lety člověk přemýšlel: „Budou dárky, nebudou dárky?” 

Dneska přemýšlí: „Bude na dárky, nebude na dárky?” 

 

Jenda píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, mám malé kapesné, a proto mi přines pod stromeček bubínek, 

trumpetku a pistoli na vodu. Dědeček mi dá peníze, abych nebubnoval, starší sestra, abych netroubil, 

a náš Mourek, abych ho nepoléval vodou.” 

                                                                                                                                                               Hana Šemorová (7. B) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Správné odpovědi ze strany 4: Vánoční kvíz – 1. a, 2. a, 3. a, 4. b, 5.a, 6. b, 7. b, 8. b, 9. c, 10. b 

Správné odpovědi ze strany 8: tajenka – Ježíškovi 

                                                        hádanky – tma, měsíc 

                                                         přesmyčky – Vánoce, Ježíšek, kapr, šupiny, dárky, stromeček, jmelí, zlaté prase   

 

Správné odpovědi ze strany 9: rébusy – vánočka, půlnoční, cukroví, koleda   

          


