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Vážené paní u�itelky, páni u�itelé, milí žáci, 
  
     p�iblížil se konec roku, tak nám dovolte, abychom Vám všem do toho nového pop�áli 
hodn� št�stí, zdraví a lásky. Žák�m, kte�í budou opoušt�t naši školu, p�ejeme mnoho zdaru p�i 
p�ijímacím �ízení na st�ední školy. Dosp�lým pak hodn� trp�livosti a úsp�ch� v práci. No a 
my se i nadále se budeme t�šit  na spolupráci s vámi. 
                                                                                                 Redakce �asopisu 
 

           
 
 
 
                                   Trocha váno�ní poezie 
 
 
 
Št�drý ve�er 
 
Za nocí a chladnou tmou, 
Kamna v rohu vychladnou. 
V noci slyším p�íjemný hlas, 
To když p�ichází váno�ní �as. 
 
Sn�ží, venku hust� sn�ží, 
�as nám rychle b�ží. 
Za chvíli mi bude hezky zas,  
To když p�ichází váno�ní �as. 
 
                  Linda  Dudová 4.A 
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Sout�ž mladých zoolog� 
 
Dne 13. listopadu jsme se zú�astnili sout�že v Zoo Ostrava s názvem Ryby �eské 
republiky. Na tuto sout�ž jsme se poctiv� p�ipravovali doma i odpoledne ve škole.  
Pr�b�h sout�že byl následující: ráno jsme se shromáždili ve Výukovém st�edisku Zoo 
Ostrava, kde nás seznámili s náplní sout�že, poté nám byl rozdán test. Na test jsme 
m�li 20 minut. Za správnou odpov�� byl 1 bod, za špatnou -1 bod. Test se nám zdál 
docela obtížný, ale nakonec jsme se ocitli mezi úsp�šnými �ešiteli. 
Po skon�ení sout�že nám byla umožn�na prohlídka Zoo Ostrava. Poctiv� jsme prošli 
výb�h od výb�hu. 
 
 
Zde p�ikládáme n�které otázky z testu: 
 
1. Jak se nazývá ryba s k�ivolakou �árou? (ostrucha k�ivo�ará) 
 
2. Která rybí pásma se nacházejí na území �R? (pstruhové, parmové, cejnové, 
lipanové) 
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                                   Váno�ní test 
 
 

  
 
Co je to Advent? 
      a)   období p�stu 4 týdny p�ed št�drým dnem 
      b)   n�mecké slovo ozna�ující ve�er 
      c)   mužské jméno 
První váno�ní strom v Praze bylo možné spat�it v roce: 

a) 725 
b) 1812 
c) 1415 

Co jsou to Barborky? 
      a)   panenky typu Barbie 
      b)   buchty, které se pe�ou na sv. Barboru 
      c)   prastarý p�edváno�ní oby�ej- �ezání viš�ových �i t�eš�ových v�tvi�ek 
Pu�álka je: 
      a)   otlu�ené jablko 
      b)   starobylý pamlsek z hrachu 
      c)    tradi�ní nápoj, který zp�sobuje trávicí potíže 
Kdy bývalo zvykem zasednout ke št�drove�erní ve�e�i? 

a)    když se objevila první hv�zda 
b)    když ponocný odhoukal za�átek Vánoc 
c)  až po návratu z p�lno�ní                                                                                                    

Jaké dárky dostávalo domácí zví�ectvo? 
a) králíci tvrdý chléb a dr�bež zrní 
b) kohout dostal �esnek,slepice hrách a krávy a kon� po kusu váno�ky 
c) krávy a kon� dostávali posv�cené jmelí 

Kterou zeleninu jíme na sv. Kate�inu? 
a) �esnek  
b) cibuli 
c) celer 

Co má ochrana p�írody spole�ného s Vánocemi? 
a) jablka 
b) nic 
c) stromy a kapry 
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                                                                 Babi��in p�íjezd 
 
 
     Babi�ka p�ijela do napjaté atmosféry. Mamka va�ila a t�ískala vším, �ím mohla a otec se 
s ní kv�li toho pohádal. Sed�l v k�esle a �etl noviny. A nakonec já, zav�ená v pokoji, sedící u 
okna a koukající na ostatní d�cka, jak si mohou užívat sn�hu.  
     N�kte�í na m� i volali a mávali, a� jdu za nimi. Ale nemohla jsem jim to ani vysv�tlit. A 
když jsem se pokusila, hned m� p�erušila n�jaká letící sn�hová koule. Nakonec jsem to vzdala 
a oni se museli spokojit s vysv�tlením, že prost� a jednoduše nem�žu. 
      „ Pro� tu jen tak sedíš, Rose?“ zeptala se m� babi�ka sotva vešla. Asi m� chvilku 
pozorovala, protože jsem cítila její pohled v zádech, ale necht�la jsem se oto�it. 
      Zadívala jsem se na babi�ku. Byla oble�ená jako vždy, modern�, ale p�im��en� k jejímu 
v�ku.Tentokrát m�la šedý kostýmek. Ne se sukní, ale s dlouhými a viditeln� teplými 
kalhotami. 
      Chvilku jsem otálela s odpov�dí, ale nakonec jsem všechno vyklopila, vše , co jsem m�la 
na srdci. „ Víš, babi, mi tady nikdo nerozumí. Mamka na m� jenom k�i�í. Cokoliv ud�lám, a� 
se snažím sebevíc, na všem najde n�jakou mouchu. Ve škole se snažím, ale nejde to moc 
poznat, to uznávám. A když se mamka podívá do žákovské, tak se dívá jen na ty špatné 
známky. Za ty m� se�ve, no a na ty dobré ne�ekne ani p�l slova, maximáln� „hmm“ a jde 
n�kam……do pry�. 
      A doma ?? 
      To samé. Snažím se, ale op�t mám pocit, že to mamka nevnímá. Babi, m� už i napadlo, že 
to tu nemá cenu, a že bych šla n�kam jinam, prost� pry� odtud. Dnes mám narozky a ani 
nem�žu ven. Napadl sníh a všichni ví, jak ho miluju. Mamka m� nepustí ven, tak jsem se  s ní 
kv�li toho chytla. A ta�ka je na její stran�. Proto jsem se zav�ela v pokoji a dívám se z okna 
na ostatní, jak si užívají sn�hu. A nakonec si nem�žu ud�lat ani oslavu pro kamarády. A to má 
být pro m� ten nejkrásn�jší den? Asi t�žko!“   

                          
 
 
 
 Alena Majírková 9.A 
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O Vánocích �íká maminka Pepí�kovi: "Pepí�ku, zapal váno�ní strome�ek."  
Za chvíli p�ijde Pepí�ek a �íká: "a sví�ky taky?" 
 

Veverka sedí na strom� a louská o�íšky. První o�íšek: st�íbrné šaty,  
druhý o�íšek:zlaté šaty,t�etí o�íšek: diamantové šaty.Veverka se rozplá�e  
schoulí se na v�tvi�ku a na�íká"Já se asi k v�li té pitomé pohádce nikdy  
nenasytím 
 

Ani�ka se modlí p�ed vánocemi a na konci modlitby zak�i�í:“Ježíšku, dones mi, prosím t�, 
kolo!“ „Ježíšek není hluchý“, domlouvá mu sestra. „ Ale babi�ka ano!“ 

 

"U nás doma je pod strome�kem jedna a tatáž v�c, ale každý, fakt každý Vánoce," �íká 
spolužák�m Vašek. 
"Co, prosím t�?" 
"Stojan." 
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