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Dnes vám představujeme třídu… 
4. A 

V této třídě se téměř každý pracovní den schází 29 dětí, z toho 16 
chlapců a 13 dívek. Chlapci jsou trošku v přesile a jsou velmi sportovně 
založení. Ať je to fotbal nebo florbal, volejbal, běh nebo plavání, do všeho se 
vrhají se zápalem. Dívky zase cvičí aerobic, věnují se gymnastice, volejbalu a 
dramatickému kroužku. Ve třídě rádi hrajeme hry a soutěžíme v přírodovědě, 
vlastivědě, českém jazyku i matematice. A aby nám učivo šlo lépe do hlavy, tak 
si ho zpíváme. Ať je to abeceda, vyjmenovaná slova, násobilka nebo skloňování 
– na všechno máme písničku. O přestávkách se snažíme dělat neplechu, ale 
některé paní učitelky nám naši snahu kazí. Rádi také podnikáme různé výlety.  
V loňském roce jsme navštívili CHKO Bílé Karpaty, kde jsme se učili poznávat 
bylinky a vařit z nich čaje. Zúčastnili jsme se předvánoční akce v muzeu, kde 
jsme si vyráběli zvonečky a svíčky z vosku, gelové svíčky,… Navštívili jsme také 

program ZUŠ ve Veselí 
nad Moravou, kde jsme 
si vyzkoušeli něco z 
oboru výtvarného, 
hudebního i tanečního a 
nakonec zhlédli zajímavé 
divadlo. Školní výlet do 
Rožnova pod 
Radhoštěm byl také 
zajímavý. Navštívili jsme 
Skanzen a lanový park 
„Tarzánie“, kde si každý 
z nás mohl zkusit projít 
některou z tras (žlutou, 

červenou, zelenou nebo černou – podle obtížnosti) vysoko ve stromech. 
Někteří chlapci se v autobuse připravovali možná i na nejtěžší trasu, při 

pohledu zblízka se však rozhodli, že jim postačí malý lanový park Tarzánek. 
Ale našli se i odvážlivci, kteří si s trasami hravě poradili. Klobouk dolů! 

V letošním roce se pomalu rozkoukáváme a těšíme se, co nového nám 
přinese.                                     (4. A a Mgr. Irena Mikesková, třídní učitelka) 
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     9. A 

 

     Třídní učitelkou 9. A je Mgr. Marie Vrablcová. Třídu navštěvuje 17 

žáků, z toho osm holek a devět kluků. Tak jako každá třída má své 

rebely, komiky či 

baviče, chytré 

hlavičky, drzouny, 

zamlklé a nevýrazné 

studenty, tak rovněž 

naše třída se pyšní 

směsicí nejrůznějších 

typů lidí. Každý žák je 

v něčem dobrý. Např. 

Vašek M. vyniká v hokeji, Míša Š.  hraje skvěle na klavír, Simona Š. se 

dostala do okresního kola olympiády z českého jazyka, a hlavně 

nesmíme zapomenout na JMK Production, která natočila 2 úspěšná 

videa. Jsme celkem sportovně založená třída. U holek převládá Sokol a u 

kluků spíše posilovna. Většina třídy nacvičuje polonézu, kterou odtančí 

na školním plese, jenž se uskuteční 3. února. Více než polovina žáků se 

také bude připravovat na přijímací zkoušky, jež je čekají v dubnu příštího 

roku. Jenom jednoho žáka čekají už v lednu talentové zkoušky. Jsme 

celkem dobrý kolektiv.   

                                                                              kolektiv 9. A společně 
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Anketa 
Abychom byli celý den fit, musíme se ráno dobře nasnídat. Jak to 

vypadá s vámi: 

○  Snídám pravidelně:    155 žáků 

○  Snídám jen o víkendu:     34 žáků 

○  První jídlo jím až v 8.30 hod.          8 žáků  

                                 v 9.30 hod.        19 žáků 

                                 v 13.15 hod.          4 žáci 

○ Jen když mi to někdo nachystá, když stíhám 5 žáků 

Vcelku tedy asi 75 procent žáků ráno doma snídá 

před tím, než se vypraví do školy. 

 

Ankety se zúčastnilo 206 žáků, děkujeme všem žákům, kteří 

se ankety zúčastnili, i všem učitelům, kteří na anketě 

spolupracovali. 
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Sport 
REPREZENTACE V POLSKU 

     I letos, jak už jste jistě slyšeli, putovala skupinka vybraných žáků 
během podzimních prázdnin do Polska, do družebního města Nowy Dvór 
Gdaňski, reprezentovat naši školu na sportovních kláních.  
     Tento rok se sportovalo ve dvou disciplínách: ve fotbalu st. chlapců a 
volejbalu st. děvčat. Nominováni byli Dominik Rybnikář,Tomáš Frola, 
Martin Mičulka, Milan Mikeska, Alena Kolníková, Jiřina Světlíková, 
Kristýna Pavlincová a Dominika Fojtíková. Cesta trvala dvanáct hodin, 
ubytovaní jsme byli u Baltského moře. Počasí se vydařilo, svítilo sluníčko 
a bylo poměrně teplo. 
Po příjezdu a 
ubytování nás čekala 
snídaně a první výlet. 
Cílem byl maják, ze 
kterého jsme viděli 
neobvykle daleko.  
 
V sousedním Muzeu 
ústí řeky Wisly nás 
zaujaly předměty, 
které používali 
námořníci v různých dobách, kluci se zajímali o vázání uzlů. 

      
Odpoledne nás čekal 
výlet do Gdaňsku. 
Prohlídka historického 
centra byla velmi 
zajímavá a zbyl čas i na 
nákupy. Nastávající den 
byl den D. To se hrála 
všechna utkání. 
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      Ve volejbalu se nám 
moc nedařilo, my holky 
jsme obsadily čtvrté místo. 
Kluci se zase naopak 
probojovali na stříbrnou 
pozici. Byly to nervy. 
Poslední den nás čekala hra 
po městě. Skupinky dětí 
dostaly mapu s pěti 
stanovišti, museli jsme je 

vyhledat a zodpovídat 
otázky. 
Potom následovaly 
různé hry, v nich 
obsadili Poláci první 
místo, my druhé místo a 
třetí místo připadlo 
Němcům. Také jsme 
měli možnost navštívit 
obchody a nakoupit si. 
Nakonec nám zahrála 
kapela a předvedli nám 

svá vystoupení. Navečer jsme se rozloučili a vyrazili směr domov. Určitě 
mohu říci za všechny, že to byl bezva zážitek, nikomu se nechtělo domů.    

Jiřina Světlíková, 8.B  
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NOVÝ ZÁBLESK VELICKÉ ATLETIKY 
 

   Po počátečním tréninku v rámci hodin tělesné výchovy se čtyři 
družstva školy zúčastnila  okresního kola Poháru rozhlasu v Kyjově. 
Zvlášť pro mladší žáky to bylo spíše sbírání dojmů a trénink na další 
závody. obě družstva mladších žáků a žákyň, ale i starší dívky se 
letos umístily v půli startovního pole, které letos čítalo okolo 14 
týmů ze základních škol našeho okresu v každé kategorii. Lze zde 
ale zmínit štafetu na 4 x 60 metrů, která byla tvořena sedmáky 
Martinem Mičulkou, Milanem Mikeskou, Dominikem Rybnikářem 
a Tomášem Sivákem. Ta měla nejlepší čas ze všech. Martin Mičulka 
pak byl ze všech sprinterů nejrychlejší, když vyhrál individuální 
závod výkonem 8,OO s (ručně měřeno).  

 
   Jiná situace v 
celkovém pořadí 
byla ale u starších 
žáků. Těm se 
podařilo ve své 
kategorii zvítězit 
a tím vybojovat 
postup na krajský 
přebor, který 
proběhl 24. 
května v Břeclavi. 

A ani tady se Veličané neztratili. V konkurenci osmi nejlepších 
týmů kraje obsadili 3. místo a tak mohli zdvihnout nad hlavu pohár.  
   Doufejme, že letošní úspěch starších žáků není jen ojedinělou 
vlaštovkou. Pokud se v příštích letech zapojí do závodění všichni 
talentovaní žáci, je v jejich silách na úspěch navázat 
Informace o jednotlivých výsledcích si lze přečíst na internetové 
adrese www. atletika. cz  
                                                              Radovan Lano, tělesná výchova 
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SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD 
 

     V pátek 4. listopadu proběhl v naší obci „SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD“.  

Byla to akce pro děti školní a předškolní, ale také pro jejich rodiče a 

prarodiče, kteří se přišli podívat jak dětem září očka a lampiony. 

  Také na náměstí ve Velké nad Veličkou se rozhodla uložit 

ke spánku trojice medvědů. Ptáte se: „Co to bylo za medvědy?“ Přece 

Vojta, Kuba a Matěj - medvědi ze známého večerníčku. (Protože skuteční 

medvědi by asi vzbudili trochu větší rozruch, nahradily je děti z 

dramatického kroužku.) A aby se našim medvědům lépe ukládalo k 

zimnímu spánku, přišlo jim k tomu 

usínání posvítit asi 150 světlušek 

(dětí s lampiony).  

 Odvážné světlušky se nedaly 

odradit zimou ani větrem a 

shromáždily se na školním dvoře. 

Odtud vyrazily v pět hodin  

odpoledního času a za veselého 

vyhrávání dětských písniček  se 

vydaly k hlavní křižovatce, kolem 

pekárny a potom už na náměstí. Na 

kratičkou dobu se zastavil provoz na 

hlavní komunikaci procházející 

skrze Velkou, ale to víte, než „přeletí 

„tolik světlušek a jejich doprovodů, 

to nějakou chvíli trvá. 

 Na náměstí už čekali unavení medvědi. Každou světlušku, která 

jim přišla posvítit, odměnili malou sladkostí a pak už se za vyhrávání 

písně „Brum, brum, brum, o čem se zdá medvědům..“ uložili do svých 

pelíšků a usnuli tvrdým zimním spánkem. Snad už ani nezahlédli 

ohňostroj, který ukončil „SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD“.  
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 Dobrou noc, 

medvědi! Dobrou noc, 

milé malé světlušky!  Už 

se můžete těšit na příští 

uspávání medvídků. 

                                       

 

(text a foto: Mgr. Irena 

Mikesková, učitelka 

MZŠ) 

 

                                                                        VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

Vánoční výstava už se blíží 

a korálky se školou šíří. 

Kdejaká holka už hvězdičky dělá 

a už je z toho hotová celá. 

My vyrábíme ostošest, 

aby se lidi měli na co 
dívat 

a nemuseli doma nudou 
zívat. 

                  

 

Katarína Trýsková,                                                                        
Aneta Hozáková 6.B 
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Co se děje ve třídách 

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ 
 
     I letos se vypravila počátkem října skupinka deváťáků do Hodonína, 
aby zde získali přehled o tom, co by mohli 
studovat po základní škole. A bylo z čeho 
vybírat, nabídku předložilo 72 středních 
škol a učilišť. Nejvíce zaujaly ukázky 
pracovní zručnosti- vytváření moderních 
účesů, líčení, práce barmanů. Střední škola 
oděvní přilákala zájemce módní 
přehlídkou. Při cestě domů už měl každý 
představu, co by ho v budoucnu bavilo. 

(Děvčata  z 9. A) 

 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA  

Rozhovor s naší bývalou žákyní, v současné době žákyní SOŠ a SOU 

oděvní Strážnice Monikou Zlomkovou.   

Kdy ses dostala k módním přehlídkám? 

     V prvním ročníku. Vedoucí modelingu Jana Karasová spolu se 

staršími modelkami pořádají každoročně konkurz pro prvňačky a 

druhačky. 

 

 Dostal by se na konkurz každý, nebo si řádně vybírají? 
     Na konkurzu nevybírají jen podle vzhledu. Každá z uchazeček musí 

procházet okolo poroty v podpatcích a porota postupně zužuje výběr. 

Hodnotí celkový výraz, chůzi a držení těla. Starší modelky při zúženém 

výběru naučí uchazečky jednoduchou sestavu, a to trojúhelník. Většinu 

holek ale porota vybere, některé jsou schopny jít zrovna na molo, jiné 

mohou navštěvovat kroužek modelingu a zdokonalovat se. 
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Předvádíte spíše sportovní oblečení nebo společenské? 
     Předvádíme hlavně modely, které navrhnou a později s učiteli 

odborného výcviku sami vytvoří žáci. Každé pololetí škola vyhlašuje 

„návrh modelu pololetí“, který mají tzv. švadleny u nás na škole povinný. 

Návrhářky většinou navrhnou několik modelů na dané téma, jako loni 

třeba „Rok 3000“ a učitelé pak nejlepší vyberou. Vybrané návrhy se pak 

zpracovávají několik měsíců, aby mohly zastupovat naši školu a návrháře 

v mnoha soutěžích po celé republice. Již několik let je naše škola 

celkovým vítězem soutěže Mladého módního tvůrce, která se každoročně 

koná v Jihlavě. 

 

 Líbí se ti modely,  které předvádíte,  nebo bys něco změnila? 
     Jak které, některé jsou až moc nahé, jiné zase moc navlečené. 

Většinou si však každá odchodíme, co musíme. Před vstupem na molo se 

většinou musíme vysmát, abychom si na molu udržely kamennou tvář, to 

se povede ale málokdy. Některé modely jsou spíše komické, většina 

modelů je „normální“. Letos v těch komických frčí tzv. „kuřata“ alias 

Crazy party. 

                                                                        ↓↓↓↓↓ 

                                              

Předvádíte i vlastní modely?  

    My grafici modely nenavrhujeme,  

mnoho lidí si myslí, že jsme všichni 

„švadleny“, ale málo kdo ví, že na 

Oděvní škole nemusí být jenom 

oděvnictví a návrhářství. 

Jaký styl se ti nejvíc líbí?     

     Většina holek u nás chodí 

v lodičkách, s kabelkami, nosí sukně 

a jsou takové dámy. Já mám ale 

nejraději rifle, tričko a košili. Na 

vzhledu mi ve škole zas tak nezáleží, 

chodím se tam přece jenom učit a ve 

škole se chci cítit pohodlně. 



 Str. 13 

 

Kam všude jezdíte na přehlídky? 
     Začátkem šk. roku projíždíme veletrhy vzdělávání v Hodoníně, 

Břeclavi, Brně, pak nás začátkem prosince čeká velká přehlídka ve 

Strážnici, v lednu velká přehlídka ve Veselí nad Moravou, následuje 

Mladý módní tvůrce v Jihlavě a spousty jiných soutěží, v kterých se 

většinou umístíme na nejvyšších příčkách. Dva roky zpět měly holky to 

potěšení předvádět před samotným prezidentem Václavem Klausem. 

 

 Dostáváte za to nějaké odměny? 

     Škola nám většinou proplatí svačinu. Na velkých přehlídkách 

dostaneme svačinu, obrovskou bagetu, pití, nějaké sladkosti a nějaké 

peníze. Když jedeme na soutěž, tak nám taky proplácí svačiny a od 

našeho řidiče autobusu vždy dostaneme suvenýry, naposled to byly 

Eiffelovy věže na klíče. 

  

Proč sis vybrala zrovna tuto školu? 
     Nejbližší střední škola s oborem Grafického designu. 

 

Co tě na této škole nejvíc baví? 
     Ve škole mě asi nejvíc baví figurální kreslení, někdy i výtvarka, když 

máme úkoly na počítačích v programu Corel Draw. 

 

Čím by si chtěla být v budoucnu? 
     Tak studuji grafický design, takže vlastně budu grafik a designér, 

později se však chci věnovat bytovému designu. 
                                        

 
 
Děkuji za rozhovor a přeji úspěchy v modeligu i ve studiu. 
 

                                                                Ptala se Barbora  Plešová 
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Omlouváme se za delší článek, reportérkám se zdál zajímavý, 

proto tentokrát porušily stanovenou délku článku. Snad zaujme toto téma 

i vás a nebudete se nudit… 

 

Smějte se s námi… 

Profesor zkouší ze zoologie: „Co je to za ptáka?" a ukáže 

 ze zakrytého tvora jen nohy. 

„Nevím", odpovídá student. 

„Tak je to za pět, jak se jmenujete?" konstatuje profesor. 

Student si vyhrne nohavice: „Můžete také hádat!" 

 

Adventní věnce děvčat z kroužku ručních prací 

 

Grombířová, Hozáková, Trýsková 6. třída 
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ŠESŤÁCI V PRAVĚKU 

     V rámci hodiny dějepisu si vyzkoušeli šesťáci těžký život lovců 

mamutů. Muži si zhotovovali zbraně a bojovali.  

     

Ženy tkaly a mlely 

obilí pomocí kamenů.  

 

 

Své místo měli i 

šamani, kteří kresbami vyčarovali dostatek zvěře.  
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PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 

     V říjnu byl u nás ve škole klokan. Pod dohledem p. uč. Šáchy a p. 

uč. Vrablcové se pokusilo 27 žáků osmých a devátých tříd zvítězit 

nad přírodovědou, fyzikou a jinými záludnostmi. Vítězem se stal 

DAVID VORÁČ, žák 8. B třídy. Na paty mu šlapali Tomáš Bančák a  

Daniela Procházková, rovněž osmáci. Všem blahopřejeme.  

 

JANÁČKOVO DIVADLO BRNO 
 

     V úterý 25. října se žáci sedmých, osmých a devátých tříd vypravili 

do Brna. Cíl cesty byl jasný - baletní představení Carmen. 

Plni očekávání jsme zasedli krátce před sedmou hodinou do pohodlných 

křesel divadla a čekali, co přijde. Na začátku nás pobavili dva „baleťáci“ 

se svým výrazovým tancem. Ze začátku sice nikdo z nás nechápal, jestli 

už začal ten slíbený balet, nebo co to tam ti dva předvádí, ale po čase nás 

dění na jevišti začalo bavit. Jak jsme se později dověděli, dostali jsme 

jako diváci bonus ve formě „motýlího tance“. Nastala krátká přestávka, 

kterou jsme využili k občerstvení a my k mnohonásobnému 

vyfotografování se na schodech, u zrcadla, při korzování…Jiné velické 

děti chodily po chodbách s červeným kobercem sem a tam s chlebíčkem 

a pitím anebo sem tam bez chlebíčku a pití. A pak KONEČNĚ začal 

všemi očekávaný balet CARMEN! Na představení jsme se většinou dost 
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těšili, neboť si myslíme, že mnozí z nás balet ještě neviděli. Po deseti 

minutách hraní nás tanec na pódiu doslova pohltil. Položili jsme si 

otázku: Ti lidé jsou z gumy? Pohyby, choreografie a veškeré provedení 

bylo perfektně propracováno. Nejvíce se nám osobně líbilo, když pány 

spustili do děr hlavami dolů a pod nimi přebíhala tanečnice, která 

působila jako japonský šaman. Tanečníci jsou opravdu úžasní. 

Představení se nám snad všem velice líbilo a těšíme se na další! Příště to 

bude opera! 

 

Článek napsaly: Klára Štefánková, Simona Pešková a Tereza Mikesková 
9.B 
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Vánoce se blíží 

Málokteré období v běžném roce je opředeno tolika pověrami, zvyky a 

tradicemi jako jsou právě Vánoce, některé tradice zanikají a jiné naopak 

vznikají. (fotografie v následujícím textu zachycují loňskou vánoční 

výstavu) 

     Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí 

velmi mladou.  Poprvé se v českých zemích objevil počátkem 

předminulého století, v roce 1812. Ve 

svém bytě v Praze-Libni jej v salonu 

nazdobil ředitel Stavovského divadla Jan 

Karel Leibich. Štědrovečernímu stolu, k 

němuž pozval herce a jejich manželky, 

vévodila jedle s ozdobami a svíčk ami. 

Vzbudil opravdu velkou pozornost a 

pověst o něm se rozeběhla celou Prahou. 

Již příští rok se objevil v mnoha 

měšťanských domácnostech. Na 

vesnici se začal šířit až téměř o sto let 

později, kdy první zmínky jsou z 

počátku dvacátého století z Valašska.  

Ovšem ještě stále to nebyl stromek 

takový, jaký ho známe dnes. 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. Nebo proto, že „kdo se pod jmelím políbí, 

druhému se zalíbí.“ 
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Kapr - pojídání ryb k štědrovečerní večeři je též zvykem velice mladým. 

Ryby se totiž na stolech našich předků v tento den prakticky 

nevyskytovaly. Jedly se především polévky a luštěninová jídla. 

Například hrách, hrachová polévka či "pučálka" což je jídlo z 

naklíčeného hrachu, se hojně vyskytovala, protože prý zaručovala 

strávníkům hojnost na celý příští rok. Dále jste na stolech mohli vidět 

houbové omáčky, čočku, "kubu", sušené a vařené ovoce, krupičné a 

kukuřičné kaše polité medem nebo sirupem. Ryby byly nejprve 

záležitostí bohatých měšťanů, na vesnici opět začaly pronikat až ve 20. 

století. Dnes je kapr stále častěji vytlačován sumci, štikami, pstruhy, ale 

také lososem, mořskými rybami či plody moře. 

Štědrovečerní čarování - přes den nesmíte zametat a vynášet z domu 

odpadky a smetí, protože byte si vynesli 

štěstí z domu. Při samotné večeři počet 

strávníků musí být vždy sudý, pokud 

není, dává se talíř navíc pro nečekaného 

hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, 

které si pak každý dá do své peněženky a 

ty zajistí dostatek financí na celý příští 

rok. A také se nesmí zapomenout, že se 

od svátečného stolu nesmí vstávat a 

odcházet až do skončení večeře.  

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. Podobnou informaci jako 

jablka podle tradice ukrývají i vlašské 

ořechy.   
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Lití olova - na přípravu náročnější, zato významově bohatší je 

staročeský zvyk lití olova. Nad plamenem či na kamnech se roztaví 

kousek olova, které se posléze najednou vylije do nádoby s vodou. Podle 

tvaru, do kterého olovo ve vodě ztuhne, přítomní usuzují, co dotyčného 

čeká  

Tvary: 

 Ovál - sňatek z lásky 

 Dva kruhy - sňatek 

 Dva porušené kruhy - rozchod, 

rozvod  

 Kruh - kolo - (uzavřený) - 

znamená dědictví nebo finanční přínos 

 Kruh porušený - věstí špatnou finanční situaci, zklamání, ale 

rovněž chatrné zdraví 

 Čtverec - harmonie ve vztahu i v životě 

 Trojúhelník(y) - úspěch a štěstí v podnikání, v zaměstnání 

 Čáry - rovné - spokojený život 

 Zvlněné - cestování, ale také nejasnosti a chaos 

 Linky do půlkruhu - čeká nás rozchod, zrada, faleš 

 Zvíře (jakékoliv) - výzva k milosrdenství 

 Had(i) - přijde zrada, nepřátelství  

 Strom(y) - dlouhý život 

 Květina(y) - rodinné štěstí, láska 

 Hvězda(y) - úspěch 

 Znaky kříže - smrt v rodině nebo přítel 

 Dva kříže - stáří bez finančních problémů (Zdroj 

www.zbynekmlcoch.cz) 

Skořápkové lodičky - poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je 

pouštění lodiček z ořechových skořápek. 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 
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život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný 

se vydá na cesty, drží-li se při břehu, zůstane doma.  

 Házení střevíce - na Štědrý den 

se svobodné dívky mohou svého 

osudu zeptat, čeká-li je v příštím 

roce svatba. Dívka hází střevícem 

přes hlavu. Jestliže dopadne patou 

ke dveřím, zůstane i nadále doma. 

Pokud ale bota zamíří špičkou ze 

dveří ven, čekají dotyčnou vdavky 

a odchod od rodičů.  

 

Třesení stromkem - tedy nikoliv 

vaším vánočním stromkem, ale 

nejčastěji mladou jabloní či 

zlatým deštěm na zahradě. Děvče 

si vyběhlo po večeři na zahradu, 

zatřáslo stromkem, a odkud se 

první ozval pes, odtud měl přijít 

slečně ženich. Tedy z buďto přímo 

z toho domu, či alespoň z toho 

směru. 

 

Rozkvetlá Barborka - svobodná 

dívka si na svátek sv. Barbory 

utrhne větvičku třešně nebo 

zlatého deště. Pokud jí snítka 

rozkvete do Štědrého dne, příští 

rok se vdá. 
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Koleda - tradice koledování sahá v českých zemích až do středověku a 

ještě v nedávné době byl tento zvyk 

součástí především venkovského 

prostředí. Koledníci obcházeli stavení, 

zpívali písně a za přání všeho dobrého 

dostávali od hospodářů výslužku. 

Hlavní dobou koledování bylo období 

mezi Štědrým dnem a svátkem Tří 

králů. S tradiční vánoční koledou je 

spojen například svátek sv. Štěpána. 

Verše Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, 

upad sem s ní na ledu, znají i děti, které se koledovat už nevydávají. 

Koledy se dnes zpívají jen u vánočního stromečku a i ty jsou stále častěji 

nahrazovány spíše pouštěním vánoční hudby. 

 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 

vizuální podobu. Také způsob, jakým k 

dětem přichází, zůstává obestřen 

tajemstvím.  Ježíšek je zdrobnělinou 

pro Ježíše Krista, jehož dětství je o 

Vánocích zdůrazňováno. Děti 

Ježíškovi před Vánoci posílají dopis, 

ve kterém ho prosí o to, co by si přály 

pod stromečkem nalézt. Původně v 

českých zemích nosíval dárky sv. Mikuláš, postava Ježíška sem pronikla 

až v devatenáctém století z Německa. České děti z obou tradic vytěžily 

maximum: dárky jim nosí jak Mikuláš, tak Ježíšek. 
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 Zábava 

Zkus si něco nového, nauč se a možná i vyhraješ: 

ŠIFROVÁNÍ 

Posun písmen 

Každé písmeno se posune o zadaný počet pozic. Pokud je zadán posun o 

jednu pozici, pak písmeno A se posunuje na B, B na C, ... a Z zpátky na 

A. 

 

Př. auto    =       bvup 

 

Úkol pro  děti z prvního stupně: 

Rozšifruj následující vzkaz: wbopdf tf cmjaj 

(Nápověda: napiš si abecedu bez čárek a háčků a posuň 

písmena z šifry o jedno místo) 

 

Vyluštěnou šifru odevzdej do 15. 12. některé z našich redaktorek, nebo ji 

podepsanou vhoď do schránky důvěry.  Tři úspěšní luštitelé obdrží 

drobné dárky. 
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Posun může být i o více písmen, šifrovat můžeme i obrácenou abecedou 

z-a  

Úkol pro děti z druhého stupně: 

Rozšifruj následující vzkaz: ezmlxv mzh kivpezkr fa az 

pizgpb xzh, 

                                              Whv vh 

(Nápověda: jsou použity obě varianty, každý řádek je jinou 

šifrou) 

Vyluštěnou šifru odevzdej do 15. 12. A. Brablcové, nebo ji vhoď 

podepsanou do schránky důvěry.  Tři úspěšní luštitelé obdrží drobné 

dárky.  

 

 

Zasmějte se s námi 

 

 
Hezká mladá blondýnka přejela křižovatku na červenou. Za chvíli ji 
 
 dohoní policista a říká: „Neslyšela jste, jak na vás pískám?“ „Slyšela,  
 
ale já už kluka mám!“  
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 ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Předkládáme druhé číslo našeho školního časopisu. Budeme 

rádi, když vyjádříte své názory a postřehy, které povedou ke 

zkvalitnění časopisu. Můžete rozšířit náš tým jako stálí 

redaktoři, nebo jako dopisovatelé.  Obracejte se na členky 

redakční rady: 

 

 

Alena Brablcová                                 

Tereza Spazierová 

Jiřina Světlíková 

Daniela Procházková                       

Karolína Novotná                            

Barbora Plešová 
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Dočkáme se i letos takové fotografie? 

 

 

 

Časopis byl vydán nákladem 100 kusů.  

 


