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KAPR
DÁREK

VÁNOCE 
LÁSKA

Předvánoční aktivity
Můj předvánoční zábavný úkolníček

Vyrobit někomu dáreček pro radost.

Ochutnat nový druh cukroví.

Vyrobit zmrzlou vánoční ozdobu.

Naučit se novou koledu.

Udělat vánoční rodinné foto.

Uvařit si vánoční čaj.

Vyrobit ozdobu na stromeček.

.

Vyzdobit si pokojíček.

Jít se podívat na betlém.

Navštívit kamarády.

Přinést něco zvířátkům do krmelce.

Jít si ven prohlédnout vánoční

výzdobu.

Napsat vánoční přání. Nasypat

ptáčkům do krmítka.

Pokud jsi úkol splnil, dej 

Najdi 5 rozdílůVánoční osmisměrka

ADVENT
SNĚHULÁK
KOMETA 
JEŽÍŠEK 



Přiřaď správně

Na Štědrý den mám rád, když:

Povánoční stopovačka
Vyprav se ven na procházku. Tvým úkolem je najít těchto osm věcí, kterou objevíš, si
můžeš v kolečku odškrtnout.

Zelenej se, jedličko, 
narovnej se maličko,
líbíš se mi, vezmu si tě, 
budeš vonět v našem bytě.
Dám ti hvězdu na čelo,
večer bude veselo.
Můžu ti to předem slíbit,
bude se ti u nás líbit.

Vánoční stromeček
Jiří Žáček

Věděli jste, nevěděli,
co přináší snítka jmelí,
co ta snítka zelená
pro každého znamená? 

Ty zelené ratolesti
přinášejí lidem štěstí.

Víte, kde to jmelí roste?
To vám poví les,
to vám poví borovice,
roste na ní, na větvičce
skoro u nebes.

Větvička jmelí
Jan Čarek



Ukrajinští kamarádi
Vánoce na Ukrajině 

Ukrajina - S Rozhdestvom Kristovym
Na Ukrajině mají jiný kalendář než my. Proto slaví Vánoce až 7. ledna. 
Na Štědrý den lidé tvoří tzv. vertep (betlém). Betlémy jsou stavěny na
veřejně přístupných místech. Obvykle před kostely anebo v kostelech.
Štědrovečerní večeře by měla obsahovat nejméně dvanáct pokrmů. Na
stole by neměla chybět Kutia, chytný dezert připravovaný z máku,
pšenice, kandovaného ovoce, medu a ořechů. 
Na západní Ukrajině je jeden ze symbolů Vánoc Didukh. Jedná se o
svazek pšenice, či žita zformovaného do zvláštního tvaru, se čtyřmi
nohami a s mnoha dalšími malými svazky. Symbolizuje úspěch do
nového roku. 
Dětem zanechvává dárky pod stromečkem Děda Mráz.

V čem se však české a ukrajinské Vánoce shodují je tradice stavění
betlémů. Zvyk, jenž odkazuje na Ježíšovo narození, tak jak je vyobrazeno
v bibli, a na jehož počest bývají vytvářeny nejčastěji malé dřevěné
stavby s figurkami malého Ježíše v jeslích, Marie, cizinců dávajících mu
dary a Betlémské hvězdy.
Dalším společným prvkem Vánoc dle českých a ukrajinských zvyklostí je
zdobení vánočního stromku, které na Ukrajině probíhá typicky až
během Štědrého večera, v ukrajinštině nazývaného Sviaty Vechir.
Předvánoční čas pak též i na Ukrajině zpestřuje všem věkovým
kategoriím Mikuláš, jenž stejně jako v Čechách chodí necelé tři týdny
před Vánoci a obdarovává je dárky, které nejčastěji zanechává pod
polštářem jejich postelí či před vchody do jejich domů. 

České a ukrajinské Vánoce toho mají plno společného 



Н овогоднее приклю чение
 

Я расскажу вам историю ,которая произош ла в самое лучш ее время в году,время
чудес и м агии -канун Н ового Года,31 декабря.
В тот день Санта Клаус,как и все года перед этим ,летел в своих санях по звёздном у небу с двум я оленям и
-Рудольф ом и Ф ью ри.Летели они уж е достаточно долго,м еш ок Санты успел опустеть наполовину.В тот момент
пролетали над бескрайним лесом с
одиноким и дом икам и,в которы х лю ди во всю готовились к наступаю щ ем у году.
Санта почуствовал,что оленям нуж ен отды х,поэтом у реш ил призем литься в лесу,где звери м огли бы полаком
иться зим ним и ягодам и.П ризем ливш ись,Санта снял упряж ки с оленей и те побрели в поисках лаком ств.Клаус
тем врем енем достал чай и печеньки для
себя.
Спустя какое-то врем я к Санте прибеж ал Рудольф ,явно обеспокоенны й и как-будто просивш ий своего хозяина
следовать за ним .Клаус побеж ал за оленем и вскоре увидел остановивш егося Рудольф а,а рядом с ним Ф ью
ри,леж ащ его на покры той снегом зем ле.
Неподалёку бы л куст с ярко-красны ми ягодами,которы е не внуш али доверия своим видом .Санта всё понял -Ф
ью ри отравился.Нуж но бы ло срочно найти противоядие или человека,который мог бы с этим помочь,ведь
оставалось ещ ё полмешка подарков, которые нужно было развести до полуночи. А без одного из оленей это никак
не получиться.
Скарлетсиделавсвоейкомнатеисмотрелавокно,накоторомвиселагирляндас
ж ёлты м и лам почкам и.П ятнадцатилетняя девуш ка обаж ола Н овы й Год и уж е 1 декабря украсила свою ком
нату,чтобы как м ож но дольш е наслаж даться атм осф ерой праздника. Неожиданно за окном в лесу напротив
девушка увидела что-то красное и это что-то приближалоськеёдому."Ктожеэтоможетбыть?"-
думалаона,покаспускаласьна первы й этаж и натягивала куртку с ботинкам и.
Вы йдя на улицу,Скарлет пош ла к лесу и из него ей на встречу вы ш ел .Санта Клаус! "Что аниматор делает в лесу
31 декабря?" -пронеслось у неё в голове,пока муж чина
приближ ался к ней.
-Здраствуй! - сказал незнакомец. - М не срочно нужна твоя помощ ь. М ой олень
отравилься!
-Какой олень? О чём вы вообщ е? -недоум ённо спросила Скарлет.
-Я летел развозить подарки и остановился в ваш ем лесу передохнуть и один из м оих оленей отравился какими-то
ярко-красными ягодами.Сейчас он лежит бездвижный.
М ож ет у тебя есть противоядие?
-Если вы разы гры ваете меня,притворяясь Сантой,то безполезно.Я немаленькая и
уж е давно в него не верю .-ответила Скарлет.
-Н у и зря.Я и есть Санта Клаус собственной персоной.
-И чем докаж ите? О ,есть идея.Ч то я у вас просила в пять лет?
-Скарлет,этожелегко.Конечноже,велосипед.
"Как он угадал? Хотя,это ведь неслож но,все дети хотят велосипед.Л адно,попробуем
ещ ё раз.Это ты точно не отгадаеш ь.И кстати,откуда он знает м оё им я?" - подум ала Скарлет,авслухпроизнесла:
-Нухорошо,ачтовдесять?
-Настоящ его динозавра,ведь,как ты написала в своём письме,ты прочитала книгу о
них и тебе захотелось одного,чтобы отпугивать одноклассников.
-Невероятно,тыивправдуСанта!
-Да,номненужнатвояпомощь.
-Ахда,олень.Какимиягодамионотравился?
-Я не знаю как они назы ваю тся,но они обладаю т ярко-красны м цветом .
-Э то м естны е ядовиты е ягоды ,но я знаю как пом очь ваш ем у оленю .Ж дите м еня здесь,
я бы стро.
Скарлет побежала в дом,нагрела молоко,что и было противоядием,налила его в
терм оз,чтобы не осты вало и побеж ала обратно на улицу.
-Готово!-воскликнуладевушка.-Можнобежать.
Санта направился в лес,Скарлет за ним .Д обравш ись до м еста,она влила м олоко в горло Ф ью ри.Ч ерез
несколько м инут олень закаш лялся и откры л глаза.Затем он встал и
облизал Скарлет лицо.Санта вы дохнул с облегчением -Ф ью ри бы л в порядке.
-Спасибо тебе большое! Я хотел бы тебя отблагодарить. Не хочешь развести
оставш иеся подарки вм есте со м ной?
-Конечно!-ответила Скарлет,ведь это бы ло её детской м ечтой.
Она села в сани рядо с Сантой и они взлетели вверх.Полёт над землёй -самое
удивительное,что Скарлет когда-либо испы ты вала в ж изни.
Когда они завезли последний подарок,Санта прилетел к дом у девуш ки и вы садил её. Пом ахав на прощ ание,он
взм ы л в воздух и полетел на север.Скарлет см отрела на его силует,пока Санта совсем не растворился в
небе.Девуш ка заш агала к дому.На часах бы ло без пяти 12,скоро пробью т куранты ."Это бы ло классное приклю
чение"-подум ала
девуш ка,-"Н овы й Год и вправду врем я чудес".



Tipy na vánoční filmy
Klaus 

Harry potter a Kámen mudrců 

Střihoruký Edward 

Anděl Páně 

Ukradené Vánoce

Španělsko, 2019
Už jste někdy přemýšleli, odkud se vzal Santa Claus? Na kloub tomu
přišla tato španělská pohádka od Netflixu, která byla dokonce
nominována na Oscara!

USA, 1990
Romantické fantasy o tom, že nemáme soudit knihu podle obalu. Film s
krásnou hudbou, hlubokou myšlenkou a nejhezčí sněhovou scénou :)

Velká Británie/USA, 2001
Nejslavnějšího čaroděje na světě určitě všichni znáte. Velký sál, oheň v
krbu a sněhobílá Hedvika - nic nedokáže vytvořit vánoční atmosféru lépe
než kouzlo Bradavic.

Česko, 2005
Pravá česká vánoční pohádka o jednom nešikovném andělovi, který
poplete vše, na co přijde. Za trest musí pomoci spoustě lidem a přitom
napravit i sám sebe. Podaří se mu to? 

USA, 1993
Nebojíte se trošičku strašidelnějších filmů? V tom případě jsou Ukradené
Vánoce pro vás to pravé! Loutková klasika z trochu jiného soudku
zaručeně pobaví a můžete si u ní i zazpívat. Ale nechte si pak radši večer
rozsvícené světýlko :)



Kvíz 
Jsi znalec v plavání?

 Plavání je jeden z nejtěžších sportů, protože při něm musíte
zapojit celé tělo. Řadí se i mezi rehabilitační sport, který můžete

dělat v každém věku.
 1.Kolik existuje plaveckých stylů?

a) 3
b) 4
c) 5

2. Znak je poloha, kdy:
a) jste hlavou dolů
b) jste na břiše
c) jste na zádech 

3. Motýl se plave:
a) se spojenýma rukama
b) s nohama u sebe 
c) s hlavou stále vynořenou

4.Nejznámější plavec?
a) Ester Ledecká
b) Michael Phelps
Michael Jordan

5. Jaká délka je krátkého bazénu?
a) 50m
b) 31m
c) 25m

6. Jak se jmenuje česká plavkyně, která
pokořila La Manche?
a) Hlaváčová Ivetta
b) Chocová Petra 
c) Hlaváčková Ilona

7. Odkud se dělá znakový start?
a) z bloku
b) z boku
c) z vody

8. Jaká je maximální vzdálenost tratě? 
a) 1500m
b) 800m
c) 2km

9. Jací rozhodčí jsou na závodech?
a) pomocný startér, časoměřič, startér
b) krokoměřič, výškoměřič, časovač
c) osvětlovač, prodavač
10. Kolik drah má plavecký bazén
Znojmo ?
a) 4 
b) 7
c) 8 
11. Jak se jmenuje bývalý časký plavec a
mnohonásobný mistr České republiky?
a) Rostislav Okurka 
b) Květoslav Svoboda
c) Vít Sýkora 



 
Redaktoři našeho časopisu se ptaly svých spolu�áků a kamarádů, jak si u�ívají podvečer v 

čarodějnických kostýmech. 
 

Anička, 1. třída: “Líbilo se mi, jak jsem foukala trubičkou do pavouků a musela jsem je dostat 
doprostřed pavučiny. Taky se mi líbilo, jak jsem měla vozíček a v něm dýně a měla jsem slalom kolem 
dýní. Byla to moje první stezka a jsem ráda, �e tady jsem.” 

Honzík, 3. třída: “Líbilo se mi házení do koše a u� se těším na stanoviště 10, proto�e tam jsou perníčky. A 
moc mi chutnala dýňová polévka.” 

Redaktorky: “Nám se taky moc líbilo házení do koše a úplně tě chápeme, �e se těšíš na perníčky.” 
Agátka, 3. třída: “Moc se mi tu líbí. Moc ani nevím, které stanoviště se mi líbí nejvíc.” 

Redaktorky: “Nám se tady taky samozřejmě  všechno moc líbí a děkujeme za rozhovor.” 



Co u nás na škole funguje dobře a co 
byste chtěla zlepšit? 

 
Tak řekla bych že práce učitelů, práce vedení 

školy, určitě se najde řada oblastí práce žáků a 
určitě se najde řada věcí, které by bylo potřeba 

zlepšit. Například: chování o přestávkách, aktivita v 
hodinách ne jenom žáků, ale učitelů a tak dál.

 
Co vás na vaši práci 

baví nejvíce?
 

Práce s dětmi

Jaký máte názor na vyjadřování 
dnešní mládeže? 

Neodsuzuju to, ale myslím si, že by to 
mělo být s mírou. 

Je pravda, že společnost napomáhá k 
tomu vyjadřování a k tomu chování.

Kdybyste byla starostka ve Znojmě,
 co by jste změnila? 

 
Tak to si myslím, že se stát nemůže, 

ale asi bych tady 
viděla větší spolupráci města se školami.

Jaký máte zážitek že školních lavic?
 

Když jsem se už jako "celkem stará" 
učitelka  posadila do školní lavice na 
jazykový kurz, tak jsem zjistila, že se
v podstatě chovám jako ten puberťák 

ruším a neposlouchám.

Jaká je Vaše 
oblíbená hudba? 

 
Cimbál, vážná a

 v podstatě 
i moderní hudba.

Vydlabáváte si dýně 
na halloween? 

 
Nevydlabávám dýně na halloween, ale 

vydlabávám 
dýně na jídlo.

Čtete ráda knížky?
 

Čtu historické knihy.

Jaký máte nejoblíbenější 
předmět?

 
Matematika.

Android nebo Iphone? 
 

Android

Rozhovor s paní zástupkyní 
Michaelou Stehlíkovou

Zdeněk Jelínek, 9.B



Sociální sítě a jejich nové funkce 
 

Twitter
Zapnul některým uživatelům funkci, která jim umožní, aby zpětně upravili svůj
příspěvek. Ta funkce je dobrá a skus tě jí taky. Stala se v Čr hlavně pro politiky,
novináře a byznysmeny.

Whatsapp
Nedávno zavedl end-to-end šifrování a v beta testování má spousty funkcí jako
reakce na zprávy, diktování nebo plnohodnotnou podporu více zařízení. Jedná
se o přenos historie konverzací z iOS na Android.

Facebook
Pokud vám opravdu záleží na vašem zabezpečení, tak si u svého účtu zapněte
Facebook Protect. Jde o speciální program, který má ochránit účty, u nichž je
potenciálně vyšší riziko zneužití, protože mohou ovlivnit hodně lidí.

Instagram 
Nová funkce by měla nést název IG Candid Challenges. Podstatou BeReal jsou
každodenní výzvy, kdy je během dne aktivováno dvou minutové okno v rámci
kterého mají uživatelé sdílet fotografii toho, co právě dělají.

Tiktok
 Jednou z dalších novinek, která do aplikace v budoucnu přibude, bude možnost
přidávání příběhů, které do 24 hodin od zveřejnění zmizí. Něco jako Stories na
Instagram. Pokud jde o čísla, tak v roce 2021 se Tiktok stal nejstahovanější
aplikací, kdy zavítal na 656 milionů zařízení.

Discord
 Ta by měla být nově založena na frameworku React Native, který by měl
umožnit rychlejší vývoj aplikace a rychlé zajištění nejnovějších funkcí. Co to
přinese pro uživatele? Aplikace pro Android by měla přinášet novinky stejně
rychle, jako je tomu u iOS a PC verze.                          Autor: Pavel Zapoměl



Poslechni si písničky od Pokáče. Naskenuj QR kód a poslouchej. Poznáš jak se
jmenují? Názvy napiš nad QR kód.

Pokáč, vlastní jménem Jan Pokorný, je český písničkář, zpěvák a textař.
Debutové album s názvem Vlasy vydal v roce 2017. Podařilo se mu s ním získat nominace
na Objev roku jak v anketě Český slavík, tak na cenách Anděl. Následovala alba Úplně levej
(2019) a Antarktida (2021).
Na počátku kariéry Pokáč spolupracoval s dalším českým písničkářem Voxelem. Od té doby
nazpíval řadu duetů s českými zpěváky nebo se podílel na písních některých svých kolegů,
pro které skládal texty.
Svou hudbu prezentuje i prostřednictvím YouTube kanálu, na kterém postavil svou
fanouškovskou základnu. Od roku 2020 spolupracuje také s Frekvencí 1, pro kterou skládá
písničky v cyklu Pokáčova rychlovka.
V roce 2021 skončil na druhém místě v hudební anketě Zlatý slavík.
Vystudoval informatiku na ČVUT.
Jeho manželkou je česká atletka, vícebojařka Eliška Klučinová.   Autor : Lucie Slonková

Rodinný typ 
Mám doma kočku 
V lese
Úplně levej 
Cowboy 
Vymlácený entry 
Co z tebe bude 
Rád chodím na poštu

Známé písničky: 

Národnost: česká
Datum narození: 25.
července 1990
Místo narození: Praha

Hlavní data o osobě
Pokáč

Pokáč



Běh 
Redaktorka Lucka ráda sportuje, mezi její oblíbený sport patří běhání, proto

si vytvořila pro vás článek o běhu. 

snížení hmotnosti 
nárůst vytrvalosti (kondice)
zvýšení imunity)
zkvalitnění spánku

Kvalitní obuv je pro běh velmi důležitá,
efektivně eliminuje zátěž kloubů a zad
Sportovní kraťasy a trička, termo prádlo,
běžecká kukle, termo ponožky, běžecká
bunda a tílka
dokáží absorbovat pot a je vzdušné

při došlapu nikdy nedopadejte na celé
chodidlo nebo patu
chodidlo by mělo dopadat těsně za špičkou
chodidla, trup a hlava vzpřímená.
při běhu se vždy dívejte dopředu 
 dělejte raději kratší a rychlejší kroky 

Hlavní výhody běhání:

    Obuv a oblečení: 

Technika běhu: 

 

při běhu vždy dýchejte nosem a
vydechujte ústy
nesprávnou běžeckou technikou si
snadno přivodíte zranění, které se
může stát dokonce chronickým 

před během rozcvička, rozběhání 
4x do týdne, cca 10-20 minut 

časový odstup od jídla a běhu by
měl být minimálně 1h 
vyhledávejte měkčí běžecký povrch
během běhu vám může dělat
společnost váš domácí mazlíček
dávejte si reálné cíle

Dýchání:

Trénink:

Rady, tipy: 

 
Autor: Lucie Slonková



 
 
 

STRANGER THINGS 
americký hororový seriál, který má 4 řady. Tento seriál vás

nenechá ani chvilku vydechnout, zažijete strach, uvidíte
nadpřirozené síly, zlo, smutek, ale i přátelství a lásku
hlavních hrdinů. Čeká nás pátá série v roce 2024. 

 
OUTER BANKS 

Jestli máte rádi dobrodružné a napínavé seriály, tak
zhlédněte 2 řady seriálu Outer banks. Děj se odehrává na

ostrovech, kde teenageři hledají poklad spojený se zmizením
otce hlavního hrdiny. V roce 2023 vyjde 3. řada tohoto

seriálu. 
 

DO REVENGE 
Novinkou roku 2022 je americká komedie pro teenagery Do
revenge. Hlavní roli si zahrála Maya Hawke, známá též jako
Robin ze Stranger Things a Camila Mendes, která si zahrála

Veronicu v seriálu Riverdale. 
 

TENKRÁT POPRVÉ 
Hlavní hrdinkou je indicko-americká teenagerka, která zažila
traumatický rok, když ji umřel její táta. Teď by chtěla hlavně

poskočit na žebříčku popularity – jenže kamarádi, rodina ani
její pocity jí to vůbec neulehčují. 

 
JEDEN Z NÁS LŽE 

Pět středoškoláků zůstane za trest po škole. Nemají moc
společného, ale záhadné úmrtí a tajemství, která postupně

vyplouvají na povrch, je donutí táhnout za jeden provaz.
 

I děti zde najdou řadu krásných pohádek, např: MIMI ŠÉF,
BARBIE, MONSTER HIGH, POKÉMON a mnoho dalších.

 
                                                  Autor: Klára Bartoňková

 
 
 

Top 5 nejlepších seriálů 
ETFLIX 

 



Jak dopadl 

Den bez aktovekDen bez aktovekDen bez aktovek





KASKÁDA RACEKASKÁDA RACEKASKÁDA RACE
V pátek 30. září se žáci druhého stupně naší školy společně s

ostatními školami ze Znojma zúčastnili závodu Kaskáda Race na
Vranově.

V kilometrovém okruhu šlo především o zdolávání překážek v podobě
šplhu, ručkování, chůze po laně, hodu na cíl nebo přelézání a
podlézání ve všech možných variantách. Nesplnění úkolu se

penalizovalo 15 angličáky.
Po zahřívacím zkušebním kole se závod odstartoval a běželo se po tří

nebo čtyřčlenných týmech.
Z naší školy se na závod přihlásily třídy 6.D, 7.D, 8.D a 9.D a úspěch

zaznamenaly hned tři týmy.
 

Na 1. místě v mladší kategorii se umístili žáci:
Jiří Himal, Libor Baláž, Patrik Olej

 

Na 3. místě v mladší kategorii se umístil tým:
Vítek Rotrekl, Lukáš Svoboda, Ondřej Soukup

 

A ve starší kategorii znovu ovládli 1. místo naši žáci:
Vojtěch Žůrek, Maxim Müller, Ondřej Částek

 

Pro vítězství si doběhli i Julie Cibere a Patrik Olej a
stali se nejrychlejšími běžci celého závodu.

Tímto všem gratulujeme k úspěchům a děkujeme za
skvělou reprezentaci naší školy.

 









 
Naše škola se zapojila do celorepublikového školního 

programu o změně klimatu nazývaný CO2 liga. 
Letošním úkolem je zastavit emise a zabránit tak 

nebezpečnému oteplování. Tento úkol je rozdělený na 
4 mise, které budeme v průběhu školního roku plnit a 

se kterými vás budeme pravidelně seznamovat 
prostřednictvím školního časopisu, webových stránek 

školy, školním rozhlasem, ale zejména 
prostřednictvím našeho CO2 koutku, který najdete 

vedle učebny chemie. 
Toto výzvy se aktivně ujala třída 8.A. 

Jsou rozděleni na 4 skupiny: 
Slay, Labužníci, Kačenky, Pozastaveno. 

 
 

LIGA
CO2

Tyto týmy vždy vypracují daný úkol a poté bude jejich práce vystavena v našem Co2 koutku. Které 
skupině se podařilo misi splnit nejlépe, rozhodnete vy prostřednictví hlasováním. 

Tak neváhejte a přijďte hlasovat. Každé hlasovací kolo vybereme jednoho hlasujícího, který dostane 
malou sladkou odměnu. Proto se nezapomeňte podepsat a napsat třídu, ať víme, komu a kam má lídr 

vítězného týmu výhru donést. 
 

Tým CO2 ligy 8.A a paní učitelky Iva Nevěčná a Zdenka Jetelinová 
 


