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REPORTÁŽ A VÁNOČNÍ KVÍZ,
TIPY NA NÁVŠTĚVU KINA, CO
POSLOUCHAT O VÁNOČNÍCH
SVÁTCÍCH
ČTĚTE NA STRANĚ 1

DOKONČENÍ KVÍZU, NAŠE
TVORBA, VÁNOČNÍ TRADICE A
PŘÁNÍ POD STROMEČEK,
VTIPY
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Milí čtenáři,

rok se s rokem sešel a my máme
před sebou poslední číslo našeho
školního časopisu roku 2019.
 
Věříme, že pro vás byl tento rok
úspěšný a že do nového roku
vstoupíme všichni tou správnou
nohou.
 
Doufáme, že i v novém roce

2020 zůstanete věrni našemu
časopisu a vyberete si některou
z rubrik.
 
Přejeme všem krásné vánoční
svátky, pořádný odpočinek
ve dnech volna, pod stromečkem
to, co si opravdu přejete a skvělý
začátek roku 2020.

Vaše redakce školního časopisu

REPORTÁŽ Z ADVENTU S 
PŘÍDAVKEM – KVÍZ - 
VÁNOČNÍ MILIONÁŘ
Ve čtvrtek 12. 12. se naše třída
V. A již druhým dnem chystala
na vánoční besídku. Vrcholily
přípravy našich výrobků
na vánoční výstavu a jarmark,
dolaďovali jsme naše taneční
vystoupení a trénovali jsme naše
hlasy zpěvem vánočních písní
a koled. Nesmíme zapomenout
na přípravu našeho vánočního
restauračního koutku, kde čekala
na nás spousta vánočních dobrot
a kde jsme nejraději trávili svůj
volný čas. Hlavním bodem
našeho vánočního setkání,
na které jsme pozvali rodiče,
prarodiče a další rodinné
příslušníky, byl vánoční kvíz
v podobě hry – Milionář. Zajímá
vás, jak byste uspěli v našem
vánočním kvízu? Neváhejte
a vyzkoušejte si to.
 
1)Celé Vánoční svátky jsou
prostoupené příležitostmi ke
koledování. Když se koleduje,
tak se zpívá. Většinou jsou to
písně o narození Ježíška.
Nejstarší koledy pocházejí
ze středověku. Tipněte si, která
z koled je nejstarší.
a.Půjdem spolu do Betléma
b.Chtíc, aby spal
c.Narodil se Kristus pán
d.Nesem vám noviny
 
2)Betlém je místo, kde se
narodil Ježíšek. Lidé si ve svých
domech staví, lepí, tvoří

Betlémky také, aby měli
připomínku toho, co se
v Betlémě odehrálo. V Čechách
se betlémy začaly stavět:
a. v 14. století
b. v 15. století
c. v 16. století
d. v 17. století
 
3)Jmelí má bezpochyby
magickou moc, je totiž jedním
ze symbolů Vánoc. Tento zvyk
zavěšovat zelenou rostlinu
s bobulkami do prostoru přišel
k nám zhruba před 100 lety.
Tipněte si, z jakého státu tento
zvyk pochází.
a.Německo
b.Polsko
c.Anglie
d.Francie
 
4)Tři králové. Melichar, Kašpar
a Baltazar. Jednou, kdysi dávno
přišli mudrcové do Betléma, aby
se poklonili Ježíškovi. Přinesli
mu drahé a cenné dary. Kdy
slavíme svátek Tři králů?
 
5) Když už jsme u tří králů, tak
další otázka zní: Jaké dary
přinesli Ježíškovi tři králové
k jesličkám?
a.Drahokamy, poklad, myrhu
b.Zlato, kadidlo, myrhu
c.Zlato, safíry, kadidlo
d.Mléko, chléb a sůl
(správné odpovědi na další
straně)

NAŠE FOTKY

Filmové novinky a 10 vánočních písní, které vás 
naladí na Vánoce

Christmas
5. Ariana Grande - Santa tell
me
6. Karel Gott - Už z hor zní
zvon
7. Ewa Farna- Vánoce na míru
8. Václav Neckář - Půlnoční
9. Johny Machette a Teri
Blitzen - Vánoční
10. Dominika Mirgová -
Šťastné a veselé

Redaktor: Martin Marcol, Johana
Ferfecká

Star Wars 9 : Vzestup
Skywalkera
 
Miliony fanoušků Star Wars se
konečně dočkají dalšího dílu
hvězdných válek a zároveň
posledního dílu hlavního
příběhu.
Tento film režíruje J.J Abrams.
Premiéra filmu bude uvedená
v kinech 18.12.2019.
 
Jumanji – Další level 
 
Tento film je pokračovaní
dobrodružného filmu Jumanji
vítejte v džungli z roku 2017.

Partičku kamarádů doslova
vcucne videohra do sebe. Začíná
boj o přežití.
Jenže Jumanji se změnilo.
Z džungle se staly pouště
a zasněžená pohoří. V tomto
filmu zazáří známý herec
Dwayne Johnson.
Film režíruje Jake Kasdan.
Premiéra filmu bude uvedená
v kinech 5.12.2019.
 
 
 
 
 

 

Vánoční písně  
 
Vánoce jsou za dveřmi a vy to
vůbec nepociťujete? Pusťte si
vánoční písničky, které vás
dostanou do správné vánoční
nálady. Sestavili jsme pro vás
žebříček těch nejlepších
vánočních hitů, snad i vy si
vyberete.
 
1. Mariah Carey- All I want for
Christmas is You
2. Wham! - Last Christmas
3. Michael Bublé - Jingle bells
4. Michael Bublé - It´s
beginning to look a lot like
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Doba o Vánocích 
 
Už jsou tady Vánoce, všichni
spěchají.
Nasazují si kapuce, sněhuláka
stavějí.
Dárky někdo sotva má,
ponožky pod stromeček každý
dá.
Já mám ale všechno už od září,
nečekám až nasněží.
Stejně nasněží až v lednu,
já si z toho na zadek sednu.
Radši mám všechno hned
než vidět, jak v Káji mizí
všechno jakbysmet.
Nesmyslné předsevzetí pro nový
rok,
vymyslí si vždycky jen cvok.
Není to jen o dárcích,
tohle VŠECHNO patří k době
o Vánocích.
 
Redaktor: Lada Štěpáníková,
Terka Tokářová
 
 
 

Typické Vánoce 
 
Konečně zase po roce, nastaly
Vánoce.
Moc se těším na sníh, to bude
zase zábava na saních.
Taky se těším na kapra, zdobení
stromku, pak celého domku, ale
nejvíc na cukroví a celkově
na domácí pohodlí.
 
Dostala jsem spoustu dárků
a můj bratr hodně škvarků. Táta
dostal uhlí a maminka šperkové
truhly. Vánoce se mi moc líbily
přesně takové, jaké byly.
 
A už tady byl další krok, přece
Silvestr a Nový rok. I to jsme si
moc užili, i když dárky už
nebyly. Ohňostroj byl veliký,
brácha to neviděl, jedl knedlíky.
Moc jsem si užili Silvestr
i Vánoce, snad budou takové i v
dalším roce.
 
Redaktor: Justýna Kosmalová

DOKONČENÍ KVÍZU
A ODPOVĚDI 
 
6) Tipněte si, kolik Vánoc z 10
je podle dlouhodobých statistik
na sněhu a kolik na blátě:
a. 7 na sněhu a 3 na blátě
b. je to půl na půl (5 na 5)
c. 3 na sněhu a 7 na blátě
 
Odpovědi: 1) c, 2) c, 3) c, 4) 6.
ledna, 5) b, 6) c.
 
Tak co, jak jste dopadli? Nám
a našim hostům se zábava velice
líbila. Hodně jsme se nasmáli.
Doufáme, že i vám se vánoční
kvíz líbil.
Všem čtenářům školního
časopisu přejeme radostné
prožití vánočních svátků.
 
Mgr. Diana Galusková s třídou
V. A

VÁNOČNÍ 
VTIPY
Letos žádné Vánoce nebudou.
Řekl jsem Ježíškovi, že jsi byl
celý rok hodný. Umřel smíchy.
 
 
Dvě blondýny bloudí lesem
a hledají nějaký hezký vánoční
stromeček.Po hodinách mrznutí
a odhánění vlků jedna blondýna
naštvaně zasekne sekeru
do nejbližšího smrku a prohlásí:
„Tak, a dost. Bereme příští
stromek, který bude mít tu
správnou výšku, a kašlu na to,
jestli bude ozdobený, nebo ne!"
 
Co je pro sněhuláky obdobou
supersmrtící laserové pistole?
Fén na vlasy.

ZAPOMENUTÉ VÁNOČNÍ TRADICE, VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Cibulové slupky
Pomocí tohoto zvyku lidé
zjišťovali, jaké je čeká
v následujícím roce počasí.
Postup byl jednoduchý - stačilo
naloupat dvanáct cibulových
slupek, které představovaly
dvanáct měsíců, a zasypat je
solí. Ty slupky, ve kterých se sůl
do rána rozpustila,
symbolizovaly deštivé měsíce,
kde zůstala sůl v sypkém stavu,
předpovídaly měsíce suché.
Třesení stromem
Tento zvyk byl určený mladým
svobodným dívkám, které

ze zvědavosti vybíhaly
po štědrovečerní večeři
na zahradu, aby zatřásly jabloní
nebo zlatým deštěm. Pokud se
z nějaké strany ozval psí štěkot
nebo vytí, mohla dívka
očekávat, že z toho směru pro ni
přijde budoucí ženich.
Věštění ze sedmi hrnečků
Pod sedm hrnečků se vložily
předměty, které měly
charakterizovat, co můžete
v příštím roce očekávat. Kousek
uhlí znamenal nemoc, dudlík
miminko, šáteček dalekou cestu,
hřebínek neštěstí, mince
bohatství, prsten svatbu
nebo lásku a chléb štěstí.
Po výběru jednoho ze sedmi
hrnečků jste mohli odkrýt, jaká
překvapení si pro vás následující
rok přichystal.

Ovázaný vánoční stůl
Nohy vánočního stolu se
ovazovaly z toho důvodu, aby
celá rodina, která se
u štědrovečerní večeře sešla,
zůstala také v plném počtu příští
rok. Nejvíce byl tento zvyk
rozšířen mezi rolníky
a zemědělci.
 

CO SI PŘEJEME
POD STROMEČEK
Našim spolužákům jsme položili
otázku: ,,Co si nejvíce přeješ
k Vánocům?"
Zuzka (4.C):králíčka
Adéla (4.C):plátno na kreslení
Tobiáš (4.C):lego
Maty (4.C):zdraví pro celou
rodinu
Lenka (5.B): PS4

Terka (5.B): kolečkové brusle
Radek (5.B): IPhone 11Pro
Viktor (5.B): sluchátka
Diana (5.A): kolo
Marek (5.A): notebook
Petr (5.A): auto na dálkové
ovládání
Lucka (5.A): nový psací stůl
Róza (6.A): kosmetika
Karin (6.A): obleček pro kočky
Adam (6.A): skateboard
Michal (6.A): haweboard
Nela (6.B): diář
Radek (6.B): ponožky
Klárka (6.B): 3D puzzle
David (6.B): bezdrátová
sluchátka

Redaktor: Johana Ferfecká, Nela
Bažová
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