KULIOČKO
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
2. číslo
prosinec 2019

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se vánoční stromeček,
malé i velké dárky rozbalte si a hlavně na všechny blízké vzpomeňte si.
Pak vykročte rovným krokem za tím šťastným a veselým novým rokem!
Krásné vánoční svátky, hodně zdraví a školních úspěchů v novém roce
Vám přeje redakce časopisu.
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Ředitel školy
Předvánoční, postaru adventní čas je dobou příprav, zamyšlení a rozjímání. Je také vhodným
okamžikem pro hodnocení a bilancování pomalu končícího kalendářního roku. Dle mého proběhl
velice rychle. Zdá se mi, že jsem do prosincového vydání školního časopisu psal nedávno. Dnešní
životní tempo je opravdu překotné, všechno probíhá velice rychle, nezbývá mnoho času prožít si hezké
okamžiky. To platí i pro vánoční svátky, kterým předchází usilovné shánění dárků za každou cenu a
především ve vysokých cenách. Trochu se tím popírá původní smysl Vánoc. Tím byla oslava narození
Ježíše Krista. Adventní čas pak představoval přípravu na tuto oslavu. Lidé se měli zklidnit, ukončit
hospodářský rok, odpočinout si po celoroční usilovné práci. V pohanských časech pak nabízel
možnost prožívat zvláštní astronomické období zimního slunovratu. Pohanům i křesťanům dával
naději do nového ročního období. Čas se však nedá zastavit, i my bychom se nechtěli vrátit do doby
bez elektřiny, všech technických vymožeností, zvláště ICT, facebooků, twiterů, …
Přesto však i v dnešní přetechnizované současnosti můžeme najít klidnou chvilku na návrat
k původnímu smyslu adventu a Vánoc – tedy k zastavení, zamyšlení, bilancování, následně pak
k novoročnímu předsevzetí. Právě uváděné možnosti jsou záležitosti soukromé, bilancovat školní
činnosti za uplynulé 3 měsíce však mohu veřejně. Činím tak rád, protože řada z nich byla úspěšných.
Učitelé školy se doslova překonávají v přípravě a následném zorganizování mimovyučovacích akcí.
Od začátku školního roku jich proběhlo už 26, od vycházek do okolní přírody až k návštěvám
divadelních představení. Další, ještě náročnější, přibudou ve II. pololetí – lyžařský kurz, plavecký
výcvik, vodácký kurz. Učitelé je pořádají ve svém volném čase, bez nároku na finanční ohodnocení.
Žáci a jejich rodiče v mnoha případech berou jejich uspořádání jako samozřejmost. Na mnoha školách
tomu tak není. A to už se ani nezmiňuji o vedení zájmových kroužků, které jsou na většině škol
zpoplatněné.
Ocenit musím také předvánoční dílny, které proběhly 11. prosince. Jejich příprava byla stejně náročná
časově i po materiální stránce. Výsledky však stály za to. Většina výtvorů by se mohla bez obav
objevit na předvánočních prodejních trzích. Je třeba ocenit nejen samotné výrobky, ale především
skutečnost, že si je mohli žáci sami zhotovit a vyzkoušet si svoji zručnost.
Škola je však především vyučování a z něho následné výstupy a výsledky. Ty se zhodnocují nejvíce
v závěru povinné školní docházky při přijímacím řízení. Od školního roku 2000/2001 se zapojujeme
do celostátního testování Scio, které je takovou generální zkouškou na samotné „přijímačky“. Letošní
deváťáci v nich byli opět úspěšní. Každý žák si mohl najít na internetu své výsledky, hodnocení i
doporučení pro další přípravu ke zkouškám. Zapojené školy (v ČR jich bylo 621, žáků se zúčastnilo
18 814) obdržely analytickou zprávu, která obsahovala umístění na pomyslném žebříčku. Uvádím
jenom finální hodnocení naší školy:
MATEMATIKA: Výsledky vašich žáků řadí školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování v ČR.
Zjistili jsme, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván dobře. Výsledky žáků
jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé s nimi velmi
dobře zacházejí a žáci pracují nad své možnosti.
ČESKÝ JAZYK: Výsledky vašich žáků řadí školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování v ČR.
Zjistili jsme, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně. Výsledky
žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Přeji žákům i zaměstnancům školy hezké svátky, pohodu a klid. Do nového roku hodně zdraví a
úspěšné výsledky ve školní práci, jež vyústí v hodnocení výše uváděném.
F. Markus
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VÁNOČNÍ TRADICE
Vánoce patří k nejvýznamnějším svátkům v roce - křesťané slaví narození Ježíše Krista a my
všichni se setkáváme se svými příbuznými.
Dnešní Vánoce se podstatně liší od těch v historii. Jejich současná podoba sahá zhruba do19.
století. Dříve jinak slavili Vánoce chudí, jinak bohatí. První betlém v Čechách připravili
jezuité v kostele sv. Klimenta v Praze v roce 1560 a odtud se zvyk stavět jesličky šířil dál.
První vánoční stromek postavil v roce 1812 tehdejší ředitel Stavovského divadlo v Praze Jan
Karel Leibich u sebe doma. Postupně se rozšiřoval dál. Často visíval zavěšený u stropu
z důvodu šetření místa. Dárky se o Vánocích dávaly vždy. Děti chodící po koledě dostávali
ořechy, jablka, křížaly apod.
Zvláštní tradicí bylo hledání cizích věcí v domě, aby se do konce roku vrátily původním
majitelům. Z toho se možná vyvinul vánoční úklid. Důležitý byl také půst, kdy očistou mělo
projít nejenom tělo, ale i duše.
V poslední době je nejdůležitějším vánočním svátkem Štědrý den, ale přitom by to měl být až
25. prosinec- den narození Krista.

Některé vánoční zvyky a tradice:
Stíny
Když se rozsvítí, dívají se všichni po stěnách, čí stín nemá hlavu, ten do roka zemře.
Klepání na kurník
Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se slepice, dívka zůstane svobodná. Pokud
se ale ozve kohout, brzy se vdá.
Zápalky
Svobodná dívka zapíchne do jablka 3 zápalky. Každá z nich musí symbolizovat jednoho
nápadníka. Všechny zápalky současně zapálí. Ta, která hoří nejdéle, představuje toho, za
kterého se má dívka vdát.
Jablečné kouzlo
12 jadérek dáme do misky s vodou. Kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude v příštím roce
suchých měsíců.

Zpracoval: Matěj Holešinský, 8. B
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Pohádky
Zakleté pírko: Premiéra bude 2. 1. 2020. Režisérem je Zdeněk Troška. A bude tam taky hrát
komik Lukáš Pavlásek. Pohádka se točila v jižních a západních Čechách a vypráví o chudé
dívce, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince. Režisér se při psaní trošku
inspiroval známou pohádkou Popelka.

Hodinářův učeň: Je filmová pohádka z roku 2019, kterou režírovala Jitka Rudolfová. Točila
se v jihomoravské Lednici. Premiéra proběhla 15. srpna 2019. Mistra hodináře si v této
pohádce zahrál Viktor Preiss.

Kouzelník Žito: Je český pohádkový film natočený režisérem Zdeňkem Zelenkou v roce
2018 na motivy pověsti o kouzelníkovi Žito. V téhle pohádce si hlavní roli kouzelníka Žita
zahrál Denis Šafařík a princeznu Adélku ztvárnila Anna Kadeřávková.

Čertí brko: Je koprodukční česko-slovenská filmová pohádka od režiséra Marka Najbrta.
Premiéra byla 29. listopadu 2018. V pohádce je peklo jako úřad, mají své centrum a jemu
podřízené množství místních podpekel. V centrálním pekle žije Lucifer, Podlucifer i ostatní
čerti.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký: Pohádka se začne natáčet v létě 2020. Režisér Jiří Strach
bude natáčet podle předlohy knihy Karla Jaromíra Erbena. Pohádka se objeví na filmových
plátnech v roce 2021. Jednu z hlavních rolí si zahraje Ivan Trojan.

Vytvořil: Slavoj Krulíček, 5.tř.
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Víte, že …? - Vánoce & zima
Víte, že v prosinci je naše planeta nejblíže ke Slunci?
Víte, že největší sněhulák měřil téměř 30m?
Víte, že nejnižší naměřená teplota na našem území byla -42,2°C?
Víte, že čokoládové figurky na stromečku jsou českým ,,vynálezem”?
Víte, že barvy Santy Clause byly původně modrá a zelená? (až ve 30.
letech 20. století získal barvu červenou díky reklamě společnosti
Coca-Cola?)
Víte, že v zimě můžete z USA do Ruska dojít pěšky?
Víte, že se asijské střechy v rozích „kroutí?“ Protože v zimě mají poskytnout více
světla do oken – a v létě naopak více stínu.
Víte, že první koledy byly vytvořeny ve 13. století?
Víte, že v roce 400 př. n. l. Peršané vyvinuli typ budovy, která v
zimě vyrábí led a ukládá jej na léto.
Víte, že nejdelší sjezdovka je ve Francii a měří 17km, výškový rozdíl
činí 2288m?
Víte, že nejstrmější sjezdovka má 78 stupňů?
Víte, že nejnižší teplota vůbec byla naměřena v Antarktidě na polární stanici
Vostok. 21. ledna 1983 zde teploměr naměřil hrozivých -98,2 stupňů!!!
Víte, že každou zimu musí Rusko „bombardovat“ své řeky, aby zabránilo
nebezpečným povodním způsobeným ledovými přehradami?
Víte, že váš dech může doopravdy zmrznout, stačí, aby teploty skočily pod -40
stupňů.
Víte, že když se čmelák v zimě chystá k letu, pravidelně se protahuje a provádí
zahřívací i silová cvičení.

Vytvořili: Jan Medřický, Vojtěch Vrbík, 8. B
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Muffiny
Po slaném pokrmu (langoše) jsme se rozhodli, že na další schůzce kroužku vaření připravíme
něco sladkého. Vyhráli čokoládové muffiny, které má rád téměř každý. Tentokrát se ukázalo,
kdo už má nějaké zkušenosti s pečením cukroví. Někteří z nás byli při přípravě bezradní, jiní
se tak snažili, že měli těsto až za ušima. Naštěstí výsledek byl poživatelný. Samozřejmě, že
těsto a výsledný produkt připravovaný paní učitelkou na ukázku, byl dokonalý. Ale ani za
naše prvodílka jsme se nemuseli stydět. Že byli muffiny opravdu dobré, svědčily prázdné
talíře. No, a kdo by si je chtěl také připravit, může využít přiložený recept.
Těsto:
200 g hladké mouky
100 g cukr krupice
2 kávové lžičky prášku do pečiva
1 balíček vanilkového cukru
2 vejce
120 ml mléka
150 ml oleje
1 ks čokolády na vaření
kakao
Postup:
Nejdříve smícháme sypké suroviny, přidáme vejce a přilijeme mléko. Poté vše
smícháme dohromady, a pak přimixujeme olej. Nakonec přidáme rozsekanou
čokoládu. Naplníme formičku asi do ½, na těsto dáme ½ malé lžičky nutely a opět
přidáme stejné množství těsta. Pečeme 15-20 min při teplotě 200℃

Sepsaly: Terezie Skoumalová, Tereza Konečná, 7. tř.
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Loga
Poznej značky oblečení a obuvi:

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Zpracovala: Skoumalová Terezie, 7. tř.
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Slohové práce ,,páťáků“
Výlet do Lešné
Slavoj Krulíček
Jednou se Pepík a jeho rodiče Novákovi rozhodli vyrazit na výlet do zoo. Domluvili se, že
pojedou autem do Zoo Lešná.
Cesta trvala dlouho, protože rodina bydlí v Jihlavě. Když dorazili na místo, zjistili, že
pokladní má polední pauzu. A tak šli do restaurace, která byla hned vedle. Po jídle si koupili
vstupenky a vydali se na prohlídku mezi výběhy, klece a terária se zvířaty. Pepík se zdržel u
terária s hady. Rodiče si toho nevšimli a pokračovali dál.
Některý z pracovníků jedno špatně zavřel a Pepíkovi dovnitř spadla peněženka. Najednou se u
něj objevil kamarád ze školy, Franta. Oba přemýšleli, co dělat. Než stihli provést některý
z Frantových nebezpečných nápadů, vrátili se rodiče. Požádali o pomoc chovatele, který jim
peněženku vytáhl.
Všichni měli velkou radost, poděkovali a bez dalších nehod si prohlédli zbytek zoo.

Nedělní výlet do Zoo
Václav Baldík
V rádiu hlásili, že se v Zoo Hodonín narodila bílá lvíčata, a tak byl nedělní výlet jasný. Jeli
jsme do Zoo. Rodiče svolili, že se mnou může jet můj nejlepší kamarád Pavel, takže jsem se
na výlet moc těšil. Cesta byla krátká a rychlá, celou cestu jsme si povídali vtipy. Hned u
vstupu Zoo jsme se my kluci a rodiče rozdělili, sraz byl za dvě hodiny u zmrzliny. Nasmáli
jsme se opicím, obdivovali jsme ryby a nekonečně dlouho jsme stáli u bílých lvíčat. Dvě
hodiny utekly jako voda. Rodiče u stánku se zmrzlinou ještě nestáli, tak jsme si čekání na ně
chtěli zkrátit „zmrzkou.“ Než jsme si zmrzlinu stačili objednat, ležela před námi cizí
peněženka. Pavel ji vzal do ruky, podíval se do ní a pošeptal mi, že je v ní dost peněz na
suvenýry pro oba. Ale hned druhou větou dodal, že to byl vtip a začali jsme řešit, co
s peněženkou uděláme. V tom přišli rodiče, peněženku si vzali a odnesli ji na pokladnu. Tam
už pobíhal nešťastný pán, který peněženku hledal. Za vrácenou peněženku byl moc rád za to,
že mám čestného a poctivého kamaráda. A za své čestné jednání jsme si nakonec i ty
suvenýry přece jen koupili.

Zpracoval: Slavoj Krulíček, 5. tř.
8

Vánoční křížovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

5.

6.

8.
7.

4.

2.

3.

Tajenka: __ __ __ __ __ __ __ __
Zpracovala: Skoumalová Terezie, 7. tř.
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Můj domácí mazlíček
Můj domácí mazlíček se jmenuje Adéla. Jméno Adéla dostala podle filmu Adéla ještě
nevečeřela. Je to had, přesněji řečeno užovka červená. Všechno to začalo přibližně před třemi
lety v červenci, kdy jsme si ji přivezli od strýce z Kyjova. Tehdy byla malinká jako žížala a
my byli přesvědčeni o tom, že si vezeme samičku, což nám asi po roce chovu vyvrátil jiný
chovatel. Od té doby jí, tedy jemu říkáme Adélák. Jeho barva je světle oranžová se sytě
oranžovými skvrnami, břicho je bílé. Patří mezi nejedovaté, neškodné hady, pochází ze
Severní Ameriky a může se dožít až 18 let.
Pro, tehdy Adélu, jsme zakoupili terárium, do kterého jsme na dno nasypali písek, vložili jsme
tam nějaké větve, vyhřívací kameny a misku na vodu. Adéla se tam brzy velmi dobře
zabydlela, ale líbí se jí také, když si ji občas vytáhneme ven a pohrajeme se s ní. Terárium
máme v obývacím pokoji, takže Adélák nám dělá společnost stále.
Většinou se o něj starám já popř. maminka. Každý pátek u nás probíhá krmení, což je velmi
zajímavá podívaná. Obvykle si pochutná na dvou myších, které kupujeme ve zverimexu. Za
podívanou ovšem stojí i svlékání z kůže. Taky musíme průběžně terárium čistit od výkalů a
asi jedenkrát měsíčně všechen písek vybereme a nahradíme ho novým. Péče o takové zvířátko
zabere jistě spoustu času, ale nám to nevadí, jelikož jsme všichni milovníci zvířat. My máme
totiž doma ještě hroznýše královského a pražského krysaříka kříženého s jorkšírem a
k Vánocům bychom si chtěli ještě pořídit čistokrevného pražského krysaříka. Ale o nich až
příště.

Napsala: Tereza Konečná, 7. tř.
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Kvíz o České republice
1. V kterém roce byl korunován Karel IV. českým králem?
a) 1350
b) 1346
c) 1400
2. Kdo byl prvním českým prezidentem?
a) Václav Havel
b) Miloš Zeman
c) Václav Klaus
3. Kterým dvěma sportům se věnuje Ester Ledecká?
a) fotbal a alpské lyžování
b) alpské lyžování a snowboarding
c) lední hokej a alpské lyžování
4. Kdo je nejznámější český youtuber?
a) Jirka Král
b) ViralBrothers
c) Stejk
5. V kterém roce proběhla sametová revoluce?
a) 1988
b) 1999
c) 1989
6. Který český komiks je nejznámější?
a) Simpsnovi
b) Batman
c) Čtyřlístek
Vytvořil: Slavoj Krulíček, 5. tř.
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Domaluj vánoční stromeček

Vtipy
„Heč, vím, co jsi dostal letos na Vánoce.” „A co jsem teda dostal?” „Nic, letos Vánoce
ještě nebyly.”
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” Za chvíli
přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?”
„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” „V žádném případě, budeš mít kapra jako ostatní!”
Vytvořila: Tereza Konečná, 7. tř.
Řešení – Kvíz o ČR: 1b, 2a, 3b, 4b, 5c, 6c
Řešení - Loga: 1. Nike 2. Adidas 3. Calvin Klein 4. Tommy Hilfiger 5. Gucci 6. Louis Vuitton 7. Puma 8. Reebok
9. Lacoste 10. Under Armour
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