-

7.9. Vigvam
Každý začátek roku začíná nějakou akcí.
Letos jsme zavítali do Vigvamu
v Němčicích. Prošli jsme se po areálu,
zahráli jsme si na indiány – vyrobili jsme si
indiánské čelenky a projeli se kočárem
taženým koňmi a pak jsme rýžovali zlato.
Každý jsme našli nějaký malý kousek
kočičího zlata. Aby jsme neodjeli hladoví,
upekli jsme si pěkně velkého buřtíka
a zapili jsme ho malinovkou.
– Matěj Vodička –

23.9. Zachraňte pohádky
Přijelo k nám Klemprdovo divadlo, a tak
jsme byli všichni zvědaví, co nám pan
Slavík přichystal. Seznámil nás se svými
strašidelnými kamarády a kamarádkami.
Dozvěděli jsme se, jak žijí, jak straší, čím se
živí a také jsme si zkusili zapamatovat
jejich divná jména, tak třeba: Hejkal,
Barambukšandokarbolkamélie
Skřípal, Kordula, a vodník Barvička. Naučil
nás písničku rohy, ramena, kolena, palce,
kolena, palce, bulvy, sluchy, frkola. A taky
nám dal stužky od vodníka Pentličky.
Pak jsme udělali dlouhý provaz a prošli
jsme tak celou školu a ještě jsme u toho
zpívali. Pěkně jsem se vyřádili.
- Aneta Vejsadová -

25.9. Den jazyků
Den jazyků ve škole provázela paní
učitelka Bašistová. Povídali jsme si o
slovenštině a evropských jazycích.
Jazyky v Evropě: Na území Evropy se
vyskytuje asi 225 domorodých jazyků, což
jsou asi 3 % celkového počtu jazyků na
světě. Většina evropských
jazyků je indoevropského původu. Od
konce 18. století je nejrozšířenějším
jazykem v Evropě ruština, která v této roli
vystřídala francouzštinu.
Podle statistik rodilých mluvčí mluví
přibližně 150 milionů Evropanů denně
rusky, následuje němčina, angličtina
a francouzština, italština, španělština
polština a ukrajinština. Ve studiu cizích
jazyků je v současnosti v Evropě
nejpopulárnější angličtina, následovaná
němčinou, francouzštinou, italštinou,
ruštinou a španělštinou. Kořeny
Evropského dne jazyků sahají do roku
2001, který byl Radou Evropy a Evropskou
unií vyhlášen za Evropský rok jazyků, do
jehož oslav se zapojilo 45 zemí. Aktivitami,
které během něj probíhaly, poukázal na
jazykovou rozmanitost v Evropě a vyjádřil
podporu jazykovému vzdělávání.
- z Wikipedie vybrala Valérie Marunová -

21.10. John and Mary
Naše třída jela do kolínského divadla na
představení John and Mary. Představení
bylo částečně v angličtině a částečně v
češtině. Jeníček a Mařenka

(John and Mary) byli hračkami hračkáře
Maria. Hračkář Mario z nich vyrobil roboty
a naprogramoval u nich různé chování,
například systém inteligent nebo systém
turbo. Chtěl, aby hráli představení.
Hračkář Mario se choval jako nějaký pán
z teleshoppingu. Také tam byl opilý
dřevorubec s motorovou pilou. Ježibaba
byla vlastně převlečený hračkář Mario,
který také někdy vypínal roboty Jeníčka a
Mařenku, aby přepnul systém a něco nám
o něm řekl. Většina dětí angličtině určitě
rozuměla, protože nebyla těžká a ti, kteří
nerozuměli, ale pozorně se dívali, určitě
pochopili, o co jde.
Divadlo mělo nakonec velký potlesk.
- Jan Martínek -

25.10. Den strašidel ve škole
Ve škole jsme měliDen strašidel. Nejprve

jsme se rozdělili do šesti týmů. Já jsem
byla s Natálií, Valérií, Berenikou, Emmou a
Martinem Mejstříkem. Na Dnu strašidel se
objevily zajímavé kostýmy například
strašák v zelí – Honza Martínek, bílá paní –
Valérie Marunová a Harry Potter – Šimon
Černý. Po rozdělení jsme začali tancem.
První soutěž byla motání provázků a
vyhrála skupina číslo 4. Pak následoval
další tanec, který si určitě všichni užili.
Pokud si to neužili všichni, tak minimálně
moje skupina ano. Další
soutěž se jmenovala
rakve. Jeden zástupce z
každého týmu si musel
na signál co nejrychleji
lehnout na lehátko jako
upír do rakve. Kdo byl
poslední, ten vypadl. Takhle to
pokračovalo dál a nakonec jsme vyhráli.
Takže to byl super Den strašidel.
- Eliška Podhorová –

11.11. Dřevíčková dílna
Dnes jsme si vyzkoušeli práci se dřevem.
Lektoři připravili v tělocvičně dílnu, kde

jsme měli vše potřebné nářadí. Nejprve
nám vysvětlili, jak máme postupovat.
Dostali jsme jednu šablonu, kterou jsme si
museli půjčovat, protože byla
pochopitelně jen jedna. Každý z nás dostal
asi půl centimetru tlustou a devět a půl
dlouhou placku z olše.
Tu jsme opilovali a ozdobili různými dírami
a výřezy.
Obsluha strojů
(vrtačka,
lupenková
elektronická
pila) nám do
dřevěné
destičky navrtala čtyři dva a půl
milimetrové dírky, do kterých jsme
zatloukli stejně velké námi opilované a dva
a půl cm vysoké tyčky. Vznikl svícen, ke
kterému jsme dosadili svíčky. Holky
dostaly srdce a kluci kapra.
- Vít Vypler -

1.12. Čerti ve škole a Jarda
v pytli
Ve čtvrtek k nám do školy zavítali čerti.
Naše pátá třída byla zrovna v počítačové
učebně, když Mikuláš, anděl
a čertíci přišli do školy. Ptali se nás, kdo
zlobil, a chtěli, aby
se přiznal. Já
a můj nejlepší
kamarád Jarda
jsme se přiznali, že
jsme zlobili. Jardu
strčili do pytle a já
šel s nimi po svých.
Nakonec nás vrátili
do třídy, ale pěkně umazané od sazí. Ještě
měli zapsaných několik hříšníků a hříšnic,
ale také některé spolužáky pochválili.
Nadílku nakonec dostali všichni.
- Martin Černoch –

16.12. Skanzen v Kouřimi
Ve skanzenu v Kouřimi nás přivítala naše
průvodkyně, která nás provedla historií
skanzenu. Prohlédli jsme si chalupy, jen
škoda, že právě nebyl sníh, ale bláto.
Protože bylo před Vánocemi, řekli jsme si
něco o Ježíškovi a třech králích.
Potom jsme šli do jedné chaloupky, kde
jsme si vyrobili vánoční svícínek ve tvaru
ježka tak, jak si ho vyráběly děti
v minulosti - z jablka, hrášku, housek,
hrozinky, špejle a nějakých lístků. Výrobky
jsme si odvezli domů.
– Natálie Petrásková -

Vánoční čas ve škole

Vánoční čas jsme prožili výzdobou školy,
výrobou drobností do školního krámku na
vánočním jarmarku, nacvičováním
vystoupení na Rozsvěcení stromu, na
Zpívánky v kostele a vystoupení ve firmě
Yusen Logistics.
Samozřejmě došlo i na vánoční nadílku ve
školní družině a tradiční ochutnávku
cukroví. Nechyběl předvánoční výlet do
Kouřimi. A tak nám předvánoční čas utekl
jako voda.

26.1. Dotkni se křídel
26. ledna zavítali do naší školy a školky
sokolníci z Krkonoš s programem Dotkni se
křídel. Beseda byla zaměřená na
seznámení dětí se životem dravců, jejich
způsobem života, zvyky a schopnostmi.
Manželé Jirsovi mají dlouholeté zkušenosti
se sokolnictvím a výcvikem dravců. Podělili
se s dětmi hlavně o své vlastní zkušenosti
s ptáky, kteří se stali důležitou součástí
jejich života. Dokázali zodpovědět všechny
všetečné otázky našich dětí. Celá beseda
směrovala děti
k respektování
všeho živého a
k lásce k přírodě.
Důležitou
součástí
programu bylo
zapojení hmatu jako jednoho z důležitých
smyslů k poznávání. Děti se mohly
dotknout ptáků, pohladit si jejich peří a
být na chvíli v přímém kontaktu s tělem
dravců. Vzrušujícím okamžikem byly
přelety dravců nad našimi hlavami. Strávili
jsme se sokolníky a jejich létajícími
kamarády moc příjemné okamžiky a patří
jim naše poděkování. - Jana Bašistová

Zajímavosti o Vánocích
Svatý Mikuláš
Historicky doloženými daty jsou: Mikuláš se stal kolem r. 300 jako mladý muž biskupem
v Myře v tehdejší Lykii. Brzy potom zde začalo
pronásledování křesťanů. I Mikuláš se dostal kolem r. 310
do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Více se neví o
Mikulášově životě a působení, je známo už jen přibližné
datum biskupova úmrtí. Den smrti byl 6. prosinec, rok
mezi 345 a 351. Už za svého života byl velmi oblíbený
mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce
víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě
obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho
přímluvu, je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Byl
inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause.
Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků,
obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků,
studentů a vězňů. Dnes Mikuláše známe jako velmi
starého pána s bílým plnovousem, červeným oblečením a
červenou čepicí se zlatým křížem. Také má stříbrnou hůl. Má s sebou i pár společníků, čerta a
Anděla. Ale ty nemají nic společného s historií Mikuláše, ty si tam lidé jen přimysleli.
– zpracoval Jan Radoňský z www.vira.cz -

Jak se slaví Vánoce ve světě
Anglie
Ráno, 25. prosince, rodina společně rozbaluje dárky a poté připravují
slavnostní hostinu. Ta bývá podávána přesně v poledne. Stůl, na němž
se obědvá, se doslova blýská vším zřídkakdy používaným porcelánem a křišťálovým sklem.
Oběd začíná přípitkem a poté symbolickým rozlomením tzv. Christmas crackers (jedná se o
papírové tuby, v nichž se ukrývá drobný dárek). Oběd se skládá z pečeného krocana s
kaštanovou nádivkou se zeleninou a omáčkou. Nabídka dezertů je mnohem pestřejší:
švestkový puding polévaný Brandy, sladké koláče nadívané kandovaným ovocem aj. Klasické
vánoční cukroví, jako známe z našich domovů, zde ale
nečekejte.

Švýcarsko
Oslavy Vánoc se ve Švýcarsku příliš neliší od ostatních
zemí v západní Evropě. Jisté odlišnosti jsou v
jednotlivých jazykových regionech, kde jsou oslavy
Vánoc ovlivňovány nejbližšími sousedy. Německem a
Rakouskem pro německy hovořící část, Francií a Itálií.
Švýcaři jsou proslulí předvánočním „velkoúklidem“, do kterého se bez odmlouvání musí

zapojit celá rodina. Uklízí se schody, leští se parkety a nábytek, vyklepávají se podušky a
luxují se koberce. Teprve, když dům září čistotou, postaví se jesličky. Vánoční stromeček stojí
v každém pokoji. O Štědrém dnu postaví rodiče do dětského pokojíku figurínu monsieura
Chalanda, panáka plného dárků. Když děti loutku objeví, prosí ji o dárky, tahají ji, než se
roztrhne. V jejím velkém břichu jsou totiž ukryty dárky a různé dobroty, jako datle, fíky,
rozinky a čokoláda. Většina rodin se sejde a tráví Štědrý večer společně. Roli Santa Clause
zde plně přebírá Ježíšek ("Christkind" nebo "Le petit Jésus") - zářící okřídlená bytost oděná
do bílé barvy, s kouzelnou hůlkou a zářící korunou.
- Eliška Malenovská –

Rusko
Vánoce se v tradičně pravoslavném Rusku slaví až 7.
ledna, protože církev stále používá Juliánský kalendář a ten je oproti našemu Gregoriánskému kalendáři o 13
dní opožděn. Náš sedmý leden tedy odpovídá 25.
prosinci. Oslavy se tak liší od toho, co známe u nás - v
Rusku následují Vánoce až po Novém roce. Novoroční
oslavy začínají 31. prosince. Domácnosti se slavnostně
vyzdobí, nemůže chybět stromek, "jolka". Večer se lidé
sejdou u slavnostního stolu, vyměňují si dárky a dětem
naděluje děda Mráz (děd Moroz), kterého často doprovází Sněhurka (Sněguročka). O půlnoci
pak lidé vyjdou do ulic a vítají Nový rok.
Pravoslavné Vánoce (Rožděstvo) jsou po Velikonocích nejdůležitějším církevním svátkem
Ruska. O půlnoci ze 6. na 7. ledna začínají ve všech pravoslavných chrámech mše, které trvají
až do časných ranních hodin. Mnoho lidí si přichází poslechnout nádherné sborové skladby.

Amerika
Dárky v Americe roznáší Santa Claus v noci na 25. prosince. Do domů vstupuje výhradně
komínem a krbem. Santa Claus má pár kilo nadváhu a občas se v některém komíně zasekne.
Santa nespoléhá na American Airlines, Deltu ani jiné aerolinky, k přesunu používá létající
saně tažené uskupením sobů: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner (známý
také jako Donder a Dunder) a Blitzen (nebo také Blixem a

Blixen). Původní osmičku občas
doplňuje asi nejznámější Rudolph the Red-Nosed Reindeer a zapomenutý sob Olive the
Reindeer.
Děti chtějí být se Santou a jeho partičkou zadobře, atak na krbu nechávají sklenici mléka
a talíř sušenek pro tlusťocha v červeném a pár mrkví pro soby. Fousáč ze Severního pólu má
k dispozici seznam hodných a zlobivých dětí. Hodné děti si dárky rozbalují 25. prosince ráno,
zlobivé najdou v punčoše jen a pouze uhlí.

Japonsko
Japonsko není křesťanská země (1% populace jsou křesťané) tudíž Vánoce nebyly odjakživa
v Japonsku tradicí. Vánoce přinesly až Američané, no a ačkoliv jsou města v Japonsku krásně
vyzdobená, a v obchodech se prodávájí opravdu originální a krásné dekorace a dárky, většina
Japonců Vánoce neslaví.Říká se však, že tradicí je jít na vánoční večeři do KFC. V každém
případě mánie je to tak velká, že je potřeba udělat si v rychlém občerstvení rezervaci raději
několik měsíců dopředu, aby se na Vás dostalo místo.
V cukrárnách jsou také opravdu nádherné dorty a sladkosti s roztomilými figurkami Santy či
zvířátek.Nejspíše Vás to překvapí, ale Japonci pracují i na Štědrý den. Děti normálně chodí do
školy a dospělí do práce. Vánoce jsou vnímány díky americkým filmům jako romantické
období pro páry. Je těžké sehnat volnou restauraci, jelikož jsou všechny plné a
zarezervované.Když už se v nějáké rodině dávájí dárky, je to jen od rodičů pro děti.
Samozřejmě jsou vyjímky, ale všichni se snaží držet tohoto principu. - Kristína Kakara -

Mám rád volejbal
Volejbal je prima sport. Je to týmová míčová hra. Všichni musí vzájemně
spolupracovat, přihrávat si a dostat míč přes síť. Abychom byli úspěšní,
musíme také pravidelně trénovat. V zimě trénujeme v hale a v létě
hrajeme venku na antuce nebo v borkách. Občas na turnajích hrajeme
zápasy v barevném minivolejbalu. To znamená, že v družstvu jsou vždy
jen dva hráči. Minivolejbal se dělí podle věku na žlutý, oranžový,
červený, zelený a modrý. Já už chodím na volejbal tři roky, protože mě
stále baví. Učím se obratnosti s míčem v kolektivu dětí.
– sportovec Ondřej Prášek -

Chcete se stát rybářem?
Přečtěte si tento článek
Rybařina
Hlavní vybavení





povolenka (rybářské doklady)
pean (kleštičky)
metr (na měření)
podběrák (na podebrání ryby)

Vedlejší vybavení
Prut (udice)
 naviják - zásoba vlasce a kvůli
přitáhnutí ryby
 vlasec (kdyby zabrala velká ryba, aby mohla ujíždět)
 vidličky (na opření prutu)

Mého největšího kapra jsem chytil v soukromém revíru Máčidlo ve Velkém Oseku,
když tam byly rybářské závody. Asi po deseti minutách po odstartování jsem zasekl.
Asi po pěti minutách jsem zjistil, že to bude něco velkého. Po dalších šesti minutách byl velký
kapr na podložce. Měl 10,90 kg a 84 cm.
Co doporučuji?
Nejlepší je klasika: žížala, těsto na menší ryby, ale někdy zabere i větší.
Kde koupit povolenku:
Rybářský lístek vydávají pověřené obecní či městské úřady příslušné k vašemu bydlišti.
Většinou na odboru životního prostředí a zemědělství. Nevydávají jej ovšem jen na dobré
slovo. Musíte disponovat dokladem o získané kvalifikaci. Tím může být starší rybářský lístek,
nebo potvrzení o složení zkoušek rybářských znalostí. A tyto znalosti vám většinou předají
v místní organizaci rybářského svazu. Informace, jak získat první rybářský lístek nebo jak
jej získat znovu, pokud už starší rybářský lístek máte, najdete na internetu.
- rybář Jaroslav Bílý -

Stará podzemní doprava
Zajímá mě technika, proto píšu o historii metra. Dějiny metra začínají roku 1863;
tehdy byl první takový systém vybudován v Londýně. Jednalo se o spojnici dvou
nádraží, mezi nimi jezdil parní vlak. Později začal jezdit vlak elektrický. Kromě Británie
se však podzemní dráhy objevily i v Evropě (nejdříve v Budapešti, Paříži a Berlíně) a v
Severní Americe (New York, Boston). Většinou se jednalo o krátké tratě, budované hloubením, avšak
provoz zde již byl plně elektrifikován. Metro se stalo jedním ze symbolů pokroku, hlavně ve
velkoměstech, v menších sídlech jím pak byla elektrická tramvaj.
Na počátku 20. století se uvažovalo s vybudováním podzemní dráhy i v Praze, avšak takový plán
narazil na velký odpor z mnoha stran. Některé další návrhy se objevily i v 20. letech, avšak též
neuspěly. Mezitím přibyly nové sítě metra v Madridu a Buenos Aires.
V 30. letech proniklo metro i do Sovětského svazu; otevřeno bylo v Moskvě a stalo se velkou událostí.
Následně byly v podobném stylu vybudovány další podzemní sítě ve 13 velkých městech tehdejšího
SSSR a použitá technologie byla uplatněna i v jiných zemích.
Když se sehnalo dost peněz na metro v Praze, tak se pod povolením pyrotechniků okamžitě začalo
stavět. Stavění bylo jako práce v dolech. A když se začal stavět strop, tak to bylo velmi těžké. Proto se
to začalo stavět speciálními stroji. Když už bylo metro konečně hotové, tak nastaly obrovské potíže
s povodněmi. Proto se Pražané rozhodli metro zavřít, ale pyrotechnici do metra přidali vodotěsné
dveře, které by nerozbili ani hasiči. Ale voda tam opět natekla. Tak tam přidali speciální hadičky a za
pomoci těch hadiček se mohlo metro stavět i pod řekou Vltavou.
– Tomáš Zdeněk -

londýnské metro roku 1863 – parní vlak

moderní pražské metro – vlaky a stanice

Petr Lexa
Herec, zpěvák, youtuber Petr Lexa se narodil v roce 1991 v Českých
Budějovicích. Je mu tedy 25 let a měří 171 cm. Byl jeden z finalistů
soutěže Hlas Československa, dokonce se dvakrát zúčastnil soutěže
Superstar a v současnosti je zpěvák ve skupině Slza, vzniklé v roce
2014. Na YouTube vystupuje pod přezdívkou Hoggy, díky tomu, že
dříve měl přezdívku Hogwarts (Bradavice - hrad z Harryho Pottera)
Z toho vzniklo pozdější zkrácené Hoggy. Skupinu Slza založil Lukáš
Bundil, který hledal vhodného zpěváka a při hledání na YouTube
narazil na několik písní od Petra. Na svém YouTube kanále má momentálně přes 500 000
odběratelů. Hraje v televizním seriálu Přístav, ke kterému společně s Lukášem Bundilem
vytvořil znělku, která se nazývá Katarze. Již při studiu základní
školy se zajímal o divadelní herectví. Právě díky lekcím herectví,
na které chodil, získal i roli na otáčivém hledišti v Českém
Krumlově. Když bylo Petrovi deset let, tedy v roce 2001. Dva
roky se věnoval studiu jazyků, především angličtiny a
španělštiny, které ukončil kvůli kariéře zpěváka. V roce 2015 se
stal vítězem mužské kategorie Blogger roku.
Vybrala jsem si ho proto, že je vtipný a je to můj oblíbený zpěvák.
– Berenika Fabienne Novotná -

Adele
Adele je anglická zpěvačka a textařka. Je jí 28 let. Narodila se v
Londýně. Měří 169 cm, má plnoštíhlou postavu a blond vlasy.
V roce 2007 převzala cenu BRIT Awards v kategorii Cena kritiků,
která je udílená umělcům, kteří v té době ještě nevydali album.
První deska nazvaná 19 vyšla v lednu 2008 a dostala se na
první místo prodejního žebříčku ve Velké Británii. Druhé album
opět nazvané číslem – 21. Alba její diskografie se na prvním
místě nejprodávanějších desek udržely nejdéle v historii. Překonala tak Rolling Stones i
Madonnu.Po tříleté odmlce se v roce 2015 vrátila s novým, již třetím studiovým albem 25,
které ji ihned dostalo zpět na vrchol hudebního průmyslu. Píseň „Hello“ okamžitě obsadila
první místa hudebních žebříčků a na YouTube dosáhla za pouhé 3 měsíce 1 miliardu
zhlédnutí. Videoklip ke skladbě také drží rekord v největším počtu zhlédnutí na YouTube v
prvních 24 hodinách od zveřejnění – 27,7 milionů. První vztah prožila s mužem, který ji
inspiroval k hudebním textům. V lednu 2012 bylo oznámeno, že Adele žije s ředitelem
charitativní organizace Drop4Drop Simonem Koneckim. V červnu zpěvačka sdělila, že s
přítelem čekají narození potomka a 19. října téhož roku jej porodila. V roce 2008 koupila byt
v londýnském Notting Hillu.
V prosinci 2011 se s partnerem přestěhovala do
desetihektarového sídla s deseti ložnicemi v anglickém
hrabství Západní Sussex.
Vybrala jsem si Adele, protože je to jedna z mých oblíbených
zpěvaček, má silný a krásný hlas.
– Berenika Fabienne Novotná -

pětileté děti chodí do
minulý rok naši školu opustila
naše vesnice se jmenuje
chytá zvěř
Á
nejmenší pes (rasa)
maková panenka a motýl
minulý rok naši školu opustila
naše obec má ve znaku
Karel IV. se dříve jmenoval
1,2,3,4 jsou
Á
pták:….. chechtavý
Á
jedna, dvě, tři,
zdrobněle Emílie
slavný panovník

-

vytvořila: Alena Gojná -

Paní učitelka se dětí ptá: Víte, kdo je autorem písně neseme vám noviny? Pepíček se
pohotově přihlásí: Česká pošta.
Povídají si dva kapři, jeden tomu druhému říká: Věříš na život po Vánocích?
IKEA - umělý vánoční stromek:
tyčka – 1kus
větve – 46 kusů
jehličí – 13 543 kusů
montážní lepidlo 3l kusů
Zebra přijde k fotografovi: Dneska prosím barevnou fotku, ne jako minule, když jste
udělal černobílou! - říká zebra.

