KULIOČKO
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
2. číslo

prosinec 2014

Ředitel školy
V minulém vydání Kuliočka jsem popisoval činnosti žáků a učitelů v době mimo vyučování,
sumarizoval uskutečněné akce a připomínal, že ne v každé škole je jejich pořádání zavedeným
pravidlem. Je sice doba předvánoční, ve které se spíše zaměřujeme na rozjímání, očekávání a
prožívání, neuškodí však doplnit minulý článek o číselné údaje. Ty nejlépe dokládají, že
učitelé školy nejenom vyučují, ale že si najdou i čas na organizaci volnočasových aktivit.
V tabulce jsou uvedeny akce, které proběhly mimo vyučování od začátku školního roku.
Kromě toho se uskutečnilo ještě dalších 22 volnočasových programů.
p. učitelka, učitel
Horňáková, Netopilová,
Fraj, Lysoněk, Neužil
20. 9.
Divadelní představení „Došková pohádka“ v KD Drozdová, Maříková,
Lovčice
Selucká
24. 9.
Exkurze Žďár nad Sázavou – Zelená Hora, Muzeum Halačková, Fraj
knihy
24. 9.
Výlet „U Huberta“
Ševčíková, Neužil
10. 10.
Divadlo Radost – „Bylo nás pět“
Horňáková, Klečková,
Netopilová, Selucká
10. 10.
Noc ve škole
Slivková, Smetanová
20. 10.
Plavecký bazén Bučovice
Horňáková, Klečková
Maříková, Netopilová,
23. 10.
Aquapark Uherské Hradiště
Halačková, Fraj
7. 11.
Noc ve škole
Lungová
14. 11.
Filmové představení „Mrňouskové“ Panorama Kyjov Horňáková, Klečková
Maříková, Netopilová
2. 12.
Divadelní představení „Splašené nůžky“ - Městské
Lungová, Procházková,
divadlo Zlín
Neužil
2. 12.
Mikulášský turnaj v kopané
Horňáková, Klečková
Maříková, Netopilová
11. 12.
Vánoční Brno
Halačková, Fraj
Uvedený výčet je docela výmluvný. Je jenom škoda, že se nezúčastňují celé třídy a že učitelé
mnohdy musí skoro přemlouvat své žáky k účasti. Mám pak někdy dojem, že si někteří žáci
řeknou: „Když tedy jinak nedáte, tak do toho autobusu nastoupím, ať máte radost“. Zde je
třeba dodat, že na dopravu přispíváme finančně z pokladny rodičovského sdružení.
Připravit jakoukoliv akci dá přitom hodně přemýšlení a vyřizování. Při jejím uskutečňování
pak na sebe organizátoři berou odpovědnost, aby se nikomu nic nestalo. Za vše uvedené proto
patří učitelům uznání a poděkování.
Vánoce se už opravdu přiblížily. Zde by se mohla opakovat slova o nejkrásnějších svátcích
roku, o míru, klidu, zdraví, pohodě. Věřím, že dojdou naplnění i ve vašich rodinách. Dobré
vztahy mezi lidmi by však měly platit nejenom o svátcích, ale po celý rok. Vím, že se nedají
nikomu přikázat. Můžeme se však pokusit o předsevzetí a následnou nápravu našich projevů –
zlepšit vztahy ke spolužákům, učitelům, dospělým, starým lidem, … Zkusit naslouchat,
projevit ochotu, nabídnout pomoc, být ohleduplný, neubližovat zlým slovem, špatným činem.
Přeji všem žákům a zaměstnancům školy do roku 2015 kromě zdraví i naplnění alespoň
některých uvedených výzev.
F. Markus
Datum
9. 9.

Akce
Cyklistický výlet Ždánickým lesem
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Okénko do školy

Coca-cola cup
Coca-cola cup je fotbalový turnaj, jehož se mohou zúčastnit nejen hoši, ale i dívky z celé naší
vlasti. Stejně jako v předchozích ročnících čeká na vítězný tým mimořádná výhra-exkluzivní
fotbalový zážitek. V minulosti se vítězné týmy podívaly na londýnské olympijské finále
ve fotbale, trénovaly v italském Turíně s trenéry Juventusu apod. Naše MZŠ Ždánice se do
bojů o mety nejvyšší zapojuje již tradičně. První kolo se odehrálo v Kobylí, kde jsme vyhráli a
postoupili do 2. kola. To se odehrálo v Kyjové. Bohužel, i když náš tým dělal, co mohl, na víc
než na 3. místo to nestačilo…

Lékaři bez hranic
Nikdo z nás si asi neumí představit extrémní podmínky, v nichž žijí lidé v jedné z nejchudších
oblastí Afriky – v Jižním Súdánu. Právě sem v rámci projektu Lékaři bez hranic přijel pomáhat
MUDr. Petr Kozmon, rodák ze Slavkova. Tento lékař přijel 24. října 2014 na besedu do naší
školy a prostřednictvím poutavého vyprávění spojeného s prezentací fotografií nás seznámil
s úplně jiným způsobem života, než na jaký jsme zvyklí. Přenesli jsme se do světa bez
elektřiny, kde umí číst a psát zhruba každý dvacátý člověk. Naše peníze jsou pro ně krávy.
Nahlédli jsme do práce lékařů, kteří zde dobrovolně ošetřují nemocné tuberkulózou,
zápalem plic, malárií, žloutenkou, chorobou AIDS apod., a to ve velmi extrémních
podmínkách. Snad jsme si i uvědomili, že životní úroveň, kterou máme my, není zdaleka pro
všechny lidi na světě samozřejmá.

Školská futsalová liga
Letos se již podruhé zapojily „borci“ z naší školy také do Školské futsalové ligy. Její 1.
dějství se odehrálo ve Veselí nad Moravou, na půdě největšího regionálního favorita.
Naše mužstvo ale mělo svůj den a postupně porazilo všechny své soupeře. 2. kolo jsme
pak pořádali u nás ve Ždánicích a ani zde jsme se neztratili. V rozhodujícím zápase, který
nás mohl nasměrovat k historické účasti v divizi, nám Veselí vrátilo porážku z 1. kola a
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zaslouženě postoupilo do dalších bojů. Naši hoši ale podali v dané situaci svoje
maximum, za což jim patří dík.

Příběhy bezpráví
V rámci tohoto projektu jsme si letos připomněli dobu před 25 lety, sametovou revoluci
a další události s tím spojené. Po filmu jsme besedovali s pamětníkem, panem Josefem
Medřickým.

Taktické cvičení PO
Koncem listopadu se u nás uskutečnilo požárnícvičení, na které dorazily zásahové
jednotky ze Ždánic, Kyjova, Lovčic a Archlebova. Zároveň proběhla evakuace školní
budovy č. 18.

Divadlo Zlín a Splašené nůžky
První prosincové úterý se žáci 8. a 9. ročníku vydali do Zlína na divadelní představení
Splašené nůžky. Velmi vtipná, téměř 180 minutová hra se odehrávala v kadeřnickém
salonu, kde se stala vražda. Poté byli zúčastnění diváci přímo vtaženi do děje a
vyšetřování, neboť pomáhali dopadnout toho správného pachatele. Počasí sice cestování
moc nepřálo, zato představení mělo spád a všem se moc líbilo.

Mikulášská obchůzka
Jako každý rok i letos chodil 5. prosince po škole Mikuláš se svými pomocníky. Chtěl
vědět, zda byly děti hodné, jestli se dobře učí a mají-li udělané všechny domácí úkoly. Na
prvním stupni nachystaly paní učitelky svým žáčkům „Čertí školu“, ve které se děti celý
den učily jako opravdové nadpozemské bytosti. Na druhém stupni si Mikuláš vyslechl
písně od zlobivých žáků a andílci odměnili hodné děti.
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Vánoční tradice a zvyky v Česku
Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí velmi
mladou. Poprvé se v českých zemích objevil vánoční stromeček počátkem
předminulého století, v roce 1812. Na vesnicích se zpravidla zavěšoval nad
štědrovečerní stůl špičkou dolů a zdobil se převážně jablky, ořechy, později i
perníčky.
Jmelí
Další „vánoční rostlinou“ je jmelí. Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji
připevňují na lustr, případně nad dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jmelím má muž právo políbit
jakoukoli dívku či ženu.
Kapr
Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je též zvykem velice mladým. Ryby se totiž na stolech našich
předků v tento den prakticky nevyskytovaly. Na jejich stolech jste mohli vidět čočkovou polévku a
luštěninová jídla. Ryby byly nejprve záležitostí bohatých měšťanů, na stolech vesničanů se objevily až
ve 20. století.
Rozkrojené jablíčko
Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko, napříč, tedy kolmo na
stopku. Kdo ve svém jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých jadérek,
může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec
červavý, může se bát nemoci. A když místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka
uspořádána do tvaru křížku, hrozí nejhorší.
Skořápkové lodičky
Zvyk, který upoutá nejen děti, ale i dospělé, je pouštění lodiček. Několik vlašských ořechů se rozpůlí a
do vyprázdněných polovin skořápek se připevní maličká svíčka - nejsnáze pomocí nakapaného
vosku. Ořechová lodička se zapálenou svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba
předznamenává životní dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a
šťastný.
Ježíšek
Po štědrovečerní večeři nastává okamžik, na který se mnohé české děti těší celý rok.
Rodina se shromáždí kolem rozsvíceného vánočního stromečku, pod nímž se kupí
zabalené dárky. Podle tradice je sem nepozorovaně přinesl Ježíšek. Na rozdíl třeba
od Santa Clause tato postava nemá žádnou ustálenou podobu. Také způsob, jakým
k dětem přichází, zůstává obestřen tajemstvím. Ježíšek je zdrobnělinou pro Ježíše
Krista, jehož narození je o Vánocích zdůrazňováno.
Lití olova
Na přípravu náročnější, zato významově bohatší je staročeský zvyk lití olova. Nad plamenem nebo na
kamnech se roztaví kousek olova, které se potom najednou vylije do nádoby s vodou. Podle tvaru, do
kterého olovo ve vodě ztuhne, přítomní usuzují, co dotyčného čeká.

Simona Slivková (7. B)
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Vánoční rozhovory
Tentokrát jsme položili pár otázek paní učitelkám Ševčíkové, Smetanové a Selucké na téma
Vánoce. Zjišťovali jsme, jak svátky slaví, jaké dodržují zvyky a co by si přály od Ježíška.

1. Jak vypadá vaše štědrovečerní večeře?
p. uč. Smetanová: V životě jsem zažila už několik druhů štědrovečerních večeří. Ta
tradiční - u rodičů se vždycky skládala a dodnes ještě skládá z vánočních oplatků
podávaných s medem, kyselice, řízků z kapra a nějaké mořské ryby a bramborového salátu.
K pití se podává víno. Na Slovensku je štědrovečerní večeře obdobná, oplatky, ryba a salát,
pouze polévka je zde kapustnica. Ve Spojených státech jsou Vánoce spojené s krocanem,
ke kterému je nepřeberné množství příloh, tradiční je mac and cheese (zapékané těstoviny
se sýrem) a dýňový nebo jablečný koláč (pumpkin pie, apple pie).
p. uč. Ševčíková: Klasika – vývar s krutonkama, erteple na kostičky do salátu, kapr a
přípitek.
p. uč. Selucká: Tradičně – rybí polévka, bramborový salát, smažený kapr.

2. Jaký nejkurióznější a nejlepší dárek jste na Vánoce dostala?
p. uč. Smetanová: Nejkurióznější dárek jsem bezesporu dostala někdy v sedmé třídě
základní školy. Tehdy jsme si se sestrou přály dostat každá „proložku kinder vajíček“. O to
větší vzrušení a napětí nastalo, když jsme pod stromečkem každá našla dárek odpovídající
velikosti. Po rozbalení jsme se ale nestačily divit. Uvnitř se nacházely dvě proložky na
vajíčka, mezi nimi se krčilo jedno originální kinder vajíčko a společně s nimi i balíček
želatinových delfínů, protože delfíni měli být uvnitř vajíček. Originální zdůvodnění tohoto
dárku? Dostaly jsme proložku, vajíčko, čokoládu i delfíny a navíc bylo splněno i hlavní
motto na vajíčku, že je to SURPRISE! A nejlepší dárek byl v době mého dětství
bezkonkurenčně domeček pro panenky Barbie.
p. uč. Ševčíková: 4 metry plyšový had a dubový sud.
p. uč. Selucká: Nejlepší – rozzářená očka těch nejmenších. A když jsem byla malá, tak
mrkací a chodící panenka. Nejkurióznější – kromě baňky, kterou jsem si měla najít na
stromečku mě nic kurióznějšího nenapadá.

3. Jaké zvyky dodržujete?
p. uč. Smetanová: V posledních letech se mi nedaří dodržovat žádné tradice. Dříve jsem
se snažila držet půst, abych večer uviděla „zlaté prasátko“. Nyní, když trávím Vánoce v
zahraničí, se snažíme dodržet alespoň tradici štědrovečerní večeře v podobě ryby a
brambor.
p. uč. Ševčíková: Žádné speciální, stromeček, večeře, dárky…
p. uč. Selucká: Stromeček, dárky, zpíváme koledy u stromečku, stavíme betlém, jdeme
do kostela.

4. Jaké dárky podle Vás udělají na Vánoce radost?
p. uč. Smetanová: Podle mě to záleží na věku dotyčné osoby. Dětem udělají největší
radost hračky, starším elektronika. Já osobně nepotřebuji ke štěstí žádné dárky, ráda
dělám radost druhým a užívám si vánoční pohody s blízkými.
p. uč. Ševčíková: Ty z lásky darované.
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p. uč. Selucká: Upřímné! Od dětí - určitě ty vyrobené.

5. Jaká nejvtipnější historka se Vám na Vánoce stala?
p. uč. Smetanová: Nejvtipnější historka je spojená s nejkurióznějším dárkem.
p. uč. Ševčíková:Ježíšek zapomněl dárek ve skříni, takže jsem šálu dostala až v létě.
p. uč. Selucká: Kdysi dávno jsem hasila a uhasila hořící adventní věnec vyžehleným
pyžamem, protože bylo první po ruce.

6. Co si letos vy přejete od Ježíška?
p. uč. Smetanová: To se přece neříká! Jinak by se to nesplnilo!!!
p. uč. Ševčíková: Já nic, jen klid. Taky usnout jako medvěd a probudit se až na jaře.
p. uč. Selucká: Sníh.

Viktorie Novotná (8. B)

Vánoční recepty
Vánočka z Vysočiny
Recept na 1 vánočku:
250g polohrubé mouky, 250g hladké mouky00, 11dkg tuku (máslo, hera),11dkgcukru
krupice, 2žloutky, 3dkg droždí, 0,20litru vlažného mléka, citronová kůra, vanilkový cukr polovina sáčku, rozinky, mandle, 0,5dkg soli-špetku, vejce na potření
Postup: vše dát do robotu – nejdříve sypký materiál, pak nadrobit kvasnice, vlažné mléko,
žloutky, udělat těsto----poté z robotu do mísy, přidat rozinky a mandle, rukou dokončit
těsto, nechat kynout cca 2-3hodiny, poté těsto rozdělit na 9 dílů - 4 větší, 3 menší, 2
navrch, uplést vánočku, na závěr potřít vajíčkem a posypat nastrouhanými mandlemi

Staročeský Kuba
Suroviny: kroupy č. 10 (0,5kilogramu), sušené houby, česnek, sůl, sádlo
Postup: Do velké nádoby (hrnce) nasypeme den dopředu namočené kroupy, vypereme je a
v téže vodě vaříme (kolik krup, tolik vody), nemícháme – stále musí být voda, ať kroupy
nepřipálíme.
Vypereme houby, ty dopředu také namočíme, vaříme, současně utřeme česnek a
rozpustíme sádlo. Měkké kroupy smícháme s uvařenými a nasekanými houbami, přidáme
utřený česnek, osolíme a omastíme sádlem, podáváme s kyselými okurkami.

Zkuste, určitě neprohloupíte! Dobrou chuť!

Mgr. Pavel Fraj
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Vánoce v jiných zemích
Tradiční české vánoční zvyky a obyčeje zná už snad každý, ale říkali jste si někdy, jaké
zvyky a tradice mají o Vánocích v jiných zemích? Tak tady máte pár z nich.
Anglie, Kanada, USA
V Anglii a v Severní Americe jsou Vánoce slaveny v duchu náboženské tradice, spojené s
obdarováváním bližních dárky, jež jsou rozbalovány 25. prosince ráno. V domácnostech
nesmí chybět vánoční stromek, v USA je též oblíbené venkovní zdobení domů vánoční
výzdobou, především osvětlením.
Tradičním štědrovečerním pokrmem je nadívaný krocan, případně jiná drůbež. Podává
se s pečenými bramborami, zeleninou a brusinkovou omáčkou. Tradičním je i vánoční
pudink. Jelikož v USA je nadívaný krocan obvyklým pokrmem též na Den díkůvzdání,
bývá zde v některých oblastech u štědrovečerní večeře nahrazován jiným pokrmem.
Dárky v anglosaských zemích roznáší starší mužská postava jménem Santa
Claus (ve Velké Británii, Austrálii a jinde též nazývaný Father Christmas, tj. Otec Vánoc),
který vozí dárky na saních, v některých podáních tažených soby.
Belgie a Nizozemsko
V Belgii, podobně jako v sousedním Nizozemsku, děti prožívají více svátek Sv.
Mikuláše než Vánoce. Tehdy totiž ty hodnější dostávají dárky od Sinterklaase (ve
Vlámsku) nebo Saint Nicholase (ve Valonsku). Těm zlobivějším pak hrozí, že si je odnese
Černý Petr, prý do Španělska. Vánoční svátky jsou tradičně zasvěceny spíše setkávání
rodin a přátel namísto rozdávání dárků. V posledních letech však i Belgie podléhá
komerčním vlivům a Santa Claus obvykle pod vánoční stromek či do punčoch
zavěšených u krbu něco nadělí Nejtypičtější pochoutkou vyhrazenou jen pro vánoční
tabuli je sladké „vánoční poleno“. Jedná se o měkkou, pěnovitou roládu naplněnou
krémem a ozdobenou čokoládou tak, že opravdu připomíná poleno.
Švédsko
Prvním vánočním svátkem ve Švédsku je 13. prosinec - Den sv. Lucie. Tento svátek se
podobá českému Mikuláši. Mladí lidé se v převlečení za anděly a na hlavě ozdobení
korunou s hořícími svíčkami vydávají nadělovat dětem cukroví. Typickou vánoční
ozdobou je různě veliká slaměná postavička kozla, která se později na Tři krále hází do
ohně. Hlavním chodem sváteční večeře je sušená treska s bílou omáčkou, dalším
tradičním pokrmem je vörtbröt – kořeněný chléb s hřebíčky a zázvorem. Po večeři
přichází nadělovat dárky dědeček - Jultomten (Vánoční muž) za pomoci
skřítků Julnissarů. Bývá zvykem na dárky místo jména obdarovaného napsat
krátký veršík charakterizující danou osobu, která se má podle toho o svůj dárek sama
přihlásit.

Jaroslav Duroň (7. A)
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Vánoční pohádkový kvíz nejen pro nejmenší:

1. Obušku, z pytle…
a) huš … b) ven … c) pryč

2. Honza málem…
a) králem … b) ševcem … c) bubeníkem

3. Jak se budí…
a) medvědi … b) trpaslíci … c) princezny

4. Hrátky s…
a) zvířátky … b) kašpárkem … c) čertem

5. Šíleně smutná…
a) žába … b) princezna … c) kuchtička

6. Princové jsou…
a) stateční … b) na draka … c) daleko

7. S čerty nejsou…
a) kšefty … b) žerty … c) koláče

8. Z pekla…
a) štěstí … b) smůla … c) trápení

9. Tři oříšky pro…
a) veverku … b) čiperku … c) Popelku

10. Tři
a) medvědi … b) bratři … c) trpaslíci

Kristýna Pechová (7. A)
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Vánoční omalovánka

Vánoční vtípky
Vrátí se pán z vánočního nákupu, hledá peněženku a najde místo ní jen
kartičku: „Veselé Vánoce přejí kapsáři!“
Maminka řekne synovi: „Pepíčku, běž zapálit vánoční stromeček."
Pepíček za chvíli přijde a povídá: „ A svíčky taky, mami?"
,,Mami, můžu mít na Vánoce psa?“ „Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako
ostatní.“

Kristýna Pechová (7. A)
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Básničky žáků 3. ročníku

O rybičce
Adam Valenta

Mrak

Na rybníku skáče rybka,

Jakub Hartl

Jmenuje se Cimprlinka.

Na obloze velký mrak,

Skáče sem a skáče tam,

pod ním letí malý drak.

Umí skákat dál a dál.

Lekla se ho veverka,
utekla i ještěrka.

Tulipán
Kryštof Volša

Veverka

Vyrostl nám tulipán,

Viktorie Chudá

voněl jako marcipán.

Byla jedna veverka,

Ucítil ho pelikán,

Jmenovala se ještěrka.

přiletěl jak hurikán.

Byla u ní babička,
sežrala ji kočička.

Hurikán
Ágnes Bednaříková

Veverka

Jednou šel mladý pán,

Vojtěch Vrbík

nesl paní tulipán.

Uviděl jsem veverku,

Potom přilítl pelikán,

která měla zástěrku.

měl v zobáku marcipán.

Na ní pěknou ještěrku,

V tom se strhl hurikán,

jak se hřeje na štěrku.

A už nebyl marcipán ani tulipán.
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Něco pro nejmenší
Vyluštěte si křížovku:

Tajenku můžete vhodit do krabičky Kuliočka, která se nachází ve vestibulu obou budov školy. Pozor, soutěže
se mohou zúčastnit jen žáci 1. - 5. třídy. Vítěze zveřejníme v následujícím čísle a oceníme.

Vymalujte si obrázek:

Výherci z minulého čísla:
Terezie Skoumalová, Viktorie Havlíková,
Klára Rybková (všechny z 2. třídy)

Sára Klimková (6. A), Simona Slivková (7. B)
12

