
 
 
                  
 
Ahoj lidi..!! 
 
Vánoce máme přede dveřmi  a                                          
vychází nový časopis . 
Mnoho rodičů chodí do práce  a 
nestíhají  poslouchat syna/dceru 
a tak  vychází zimní časopis o 
naší škole. Dozvíte se, co se 
stalo v Trávě,nebo co se 
děje,ale taky co se dít bude.Tak 
vám přejem hezké čtení a veselé 
Vánoce 
 
 

 
 
 



 
 
                 
 
Vánoční Anketa 
 
 Co bych si přála na Vánoce ? 
A co si o nich myslím? 
                          
                              

Žáci 
                             

1.Stupeň 
Petra Kovářová 
Chtěla bych taky pejska  Jorkšira a myslím si o nich, že jsou 
fajn, nejvíc na nich mám ráda Ježíška. 
 
Jakub Mikel 
Přál bych si  kouzelnickou hůlku a myslím si, že jsou 
superní,protože je plno sněhu.                                                  

                               
                            
 

2.Stupeň 
Sára Kandračová 
Přála bych si veselé Vánoce,líbí se mi, protože jsme celá 
rodina pohromadě. 
 
Lenka Řehořová 
Je to doba klidu, kdy mají být  rodiny pohromadě,a to,co si 
přeji,se nedá koupit.A co to je? No přece štěstí… 

                                 
                                



 
Učitelé 

 
1.Stupeň 

Danuše Šťastná 
Přála bych si pohodu a klid  jako každé Vánoce. Vánoce jsou 
fajn =) 
 
Jana Graclíková 
Přála bych si pohodu a hodné děti ve škole…(= 

                                
2.Stupeň 

Markéta Cvanigová 
Přála bych si, aby sněžilo☺, 
že by  měly být svátky pohody a klidu, víc než jsou teď…=)… 
 
Petr Navláčil 
Přál bych si Klid, jsou  prostě fajn(=… 

  
Pan ředitel 

Libor Slováček 
   

Vánoce mám velmi rád .Především jejich atmosféru.Člověk se 
může na chvíli pozastavit,odpočinout.Avšak zlatým hřebem 
večera  jsou pro děti dárečky, NO A ŠTĚDROVEČERNÍ 
VEČEŘE  TAKY NENÍ ŠPATNÁ (=… 

 
  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ďáblíci z 2.C 
 
Ve čtvrtek 4. prosince 2008 se ze třídy 2.C stala „Pekelná třída“ a z dětí 
krásní čertíci a půvabné čertice. Výuka probíhala v ďábelském tempu a za 
pekelného soustředění. Výsledkem snažení jsou velmi zdařilé výtvarné práce 
na téma „Čert“. 
Po vyučování a obědě si většinu rozjařených a veselých čertíků i čertic 
odvedla paní vychovatelka do školní družiny.  
Za pěkný den si zaslouží pochvalu i rodiče, kteří si v této předvánoční době 
našli čas na vytváření kostýmů pro své děti. 

Jana Graclíková 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Od letošního září do listopadu se  dobrovolníci z řad našich žáků  učili 
základům společenského tance. A že jim to šlo! 
 
 

  

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

Na co se můžete těšit na vánočním jarmarku ? 
Bude v naší škole jak jistě víte vánoční jarmark.  
Vánoční jarmark se uskuteční 18.12.2008 . Besídka bude trvat 
cca 45min. 
Můžete se těšit na vánoční koledy, sbor Trávníček, stánky a tři 
čajovny. 

 
 
                  



 
 
 
 
 

Vánoční přání 
 
                                                                 Hodně dárků, mnoho štěstí, 
                                ať Ti cestu úspěch klestí. 
                                Každý sen a každé přání 
                                ať splní se Ti bez meškání. 
                             Láska ať najde si Tě na Vánoce 
                             anebo hned v novém roce.. 
                                                                 (A.B.) 
 

 
 
 
 

Mrkev 
 

Sázím, sázím v zahradě, 
Co to sázím nevíte. 

Sázím, sázím mrkvičky, 
Pro mé milé králíčky. 

 
Hopsají si vesele, 

Jsou to moji přátelé. 
Mrkvičku jim ještě dám 
A k tomu jim zazpívám. 

 
( Natálie Horáková, 2.C ) 

 
 

 
 
 



 
 

Záhadná dívka 
 

Ráno je moudřejší večera, 
každý den všechno jim začíná, 

v  noci už každý usíná, 
jen ta jedna temná dívka  
na krásné časy vzpomíná. 

 
Padají jí slzy do klína 

a přítele svého nejlepšího objímá, 
že blázen je, se každý domnívá 

a usmějí se, když se na ně podívá. 
 

Co o ní říkají ostatní, nevnímá,  
myslí si, že je podivná... 
je záhadná a tajemná, 

nevinná a zábavná, 
je krásnému princi oddaná. 

 
A asi ji každý rád má, 

i když pomalu ale jistě umírá... 
                     

                                  ( Gábina Przeczková, 9.A ) 
 
 
 

Zdražování v roce 2009 
 
Leden. Ultimátum zdražování vody, plynu a elektřiny. To, že je v Americe 
nějaká krize, neznamená, že musí trpět naše peněženky. Nemáme se tolik 
vázat na Ameriku. Český výrobek – to bývalo synonymum pro kvalitu. Zlaté 
české ručičky. Politikům je to zřejmě jedno. Jim se peněženky nezmenší. 
Těm zřejmě nejde o blaho lidu. Tím nechci říct, že všichni politici jsou 
takoví. Některým o lidské blaho jde. Opravdu vás, vaše rodiče baví pořád 
za něco připlácet? Třeba nový výmysl. V krajských nemocnicích se nebude 
muset platit. Na první pohled líbivý nápad, ale když se zamyslíte, zjistíte, 
že ty peníze se odněkud musejí vzít. Bude to z kapes daňových poplatníků, a 
to znamená, že si budete muset na daních připlatit. Dobře. V krajské 
nemocnici nebudete muset platit. Ale jak se do té nemocnice dostanete? Jak 



to máte daleko? Náklady na jízdu vás budou stát to, co byste zaplatili u 
doktora.  
Také  České dráhy budou zdražovat jízdné. Za co? Za to, že mají zpoždění 
a lidé nestihnou přestoupit? 
I obchody nám vnucují zboží, které je drahé a jeho kvalita neodpovídá ceně. 
Slyšeli jste někdy větu: „ Kupte si tohle levnější, je to stejně kvalitní, jako 
to drahé? „ 
Samozřejmě to neplatí u všech. Ale aby to nevypadalo tak černé, musím 
říct, že prodavačky potravin se tak nechovají. Ochotně pomohou. A není pro 
ně jistě lehké usmívat se, i když jsou unavené a necítí se dobře. 
A kde se dávají peníze, které platíme na daních? Určitě se moc neinvestují 
do organizací třeba pro postižené lidi. Nebo do nějakého projektu například 
pro recyklaci odpadků. Málo lidí třídí odpad. To chceme, aby naše děti 
vyrůstaly mezi odpadky? Už tak je naše planeta dost znečištěná. 
                                                                 

( úvaha G.J. 8.B ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vypsáno ze slohových prací žáků 8. ročníku.  
 
Téma? Jaký bych byl učitel 
 
 
Kdybych byl učitel:  
 
Problémy bych řešila v klidu a pomalu, určitě bych chtěla být k dětem 
kamarádská.                                                                 N.G. 
 
 
Já bych učitelem nikdy nechtěl být, protože na kravál, hluk a oprsklé děti 
bych nebyl trpělivý.                                                        J.K. 
 



 
Chtěla bych mít nějaké hodné žáky, ale ne zas nějaké úplné šprty… 
                               K. Ch. 
 
Všechno bych se snažil ukazovat názorně, jak to vypadá v realitě.    V.J. 
                                       
 
Musil bych si vytvořit respekt a to není jednoduché.                    Š.M. 
                                                                               
 
Nerada bych dávala pětky.                                                 N.I. 
 
 
Zavedl bych ve třídě pravidla.                                             V.G. 
                                                             
 
Chtěla bych, aby kdybych přišla do té třídy, aby říkali: „ Jé, jupí.“  A né 
abych přišla a všichni říkali: „ Ježiši, proč?“                             T.K. 
 
 
A jaká je podle žáků 8. ročníku nejčastější věta, kterou slyší učitel?   
„ Můžu jít na WC?“                                                         T.S. 

 
 
 
              
 
 
 
 
STAROČESKÉ VÁNOCE 
 

- ráno na Štědrý den se naši předkové myli ve studni nebo v potoce aby 
byli zdraví 

- upekli koláč – štědrák, který byl určen pro žebráky.Popel z pece se 
vymetl metlou z  jedlového chvojí, po kterém pak děti skákaly bosýma 
nohama, aby byly zdravé a nepočůrávaly se. 



 
Vánoční zákazy: 
 

- celý Štědrý den se nesmělo zametat, aby nebyly vymeteny duše 
zemřelých předků 

- nesměly se: zvedat spadlé věci, bílit stěny, mlít obilí 
-  šít se nesmělo, aby do ruky neuhodil hrom.  
- taky se nesmělo nic prodávat a kupovat a půjčovat, to přináší neštěstí 
- nesmělo se kýchat z obavy, že by někdo z přátel mohl zemřít. 
- No teda, co se vlastně smělo? 

 
 

Vánoční kouzlení: 
 
protože štědrovečerní noc byla magická, lidé věřili, že je 
možné nahlédnout do budoucnosti. Zdraví se věštilo 
z jablíček – kdo v rozkrojeném jablíčku najde hvězdičku 
z jadýrek, bude zdravý jako řípa. Když je z jadýrek kříž, 
hrozí smrt. 
 

 
 

Smrt věštila i moucha, která se v  příbytku o Štědrém 
večeru objevila. 
Další známou tradicí je lití olova – nad plamenem se roztaví 
kousek olova a vylije se do nádoby s vodou. Podle tvaru 
ztuhlého kovu se usuzuje , co se stane příští rok. 
 
 
 

 
 

Plavba v ořechu: 
Určitě znáte zvyk s pouštěním skořápkových lodiček. 
Když lodička pluje u břehu, zůstanete doma. Komu se 
lodička vydá na cestu, ten se také vydá do světa. 
Jestli čekáte narození brášky či sestřičky, ať maminka 

vyrobí ke své lodičce ještě jednu menší lodičku. Bude-li plavat vpravo, 
narodí se chlapeček, když vlevo, tak holčička. 
 
 



 
 

Vánoce u zvířátek 
 Věděli jste, že o půlnoci zvířata mezi sebou 
promlouvají lidským hlasem?Ale kdo by se o tom 
chtěl přesvědčit, ten by nemusel dobře 
dopadnout. Stejně jako jeden zvědavý 
hospodář, který slyšel, jak si jeho volkové 
povídají, že brzy umře. Lekl se, spadl z půdy a 
za pár dní opravdu umřel.  Některá tajemství je 
lepší nevědět. A taky nemůžete hned všemu 

     věřit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vánoční punč 
 
1 ks badyánu, 500 ml vody, 2 skořice, 1 citron, 140 g cukru krupice, 130 
ml rumu, 500 ml bílého vína, 1 pomeranč, 4 hřebíčky 
Z citronu a pomeranče vymačkáme šťávu. Vodu smícháme s cukrem, 
pomerančovou a citronovou šťávou a přivedeme k varu. Pak přilijeme rum s 
vínem a přidáme koření. Punč opět zahřejeme až k bodu varu. Horký vánoční 
punč naléváme do nahřátých sklenic. Každou sklenici zdobíme polovinou plátku 
pomeranče a citronu. 
Vánočka 
 
1 kg mouky (polohrubé nebo hladké + polohrubé), 2 menší zarovnané lžičky 
soli, 20 dkg cukru, 1vanilkový cukr, citrónová kůra, mandle, rozinky (nejlépe 
předem máčené v čaji příp. s rumem), 20 –25 dkg tuku (rozpustit), 3 
žloutky, 5 –6 dkg droždí (kvásek), 1/2 l vlažného mléka 
 
Do mouky (pokojové teploty) vmícháme všechny sypké přísady a dobře 
promícháme. Připravíme si kvásek (z trochy mléka, cukru + rozdrobeného 



droždí), promícháme a necháme u tepla kynout. Pak ho dáme do mouky, 
mírně zamícháme, přilijeme vlažné  
mléko s rozkvedlanými žloutky a rozpuštěný tuk. Vše dobře prohněteme, až 
tzv. „fouká“. Těsto musí být tužší. Po vypracování urovnáme v míse, 
poprášíme moukou a přikryjeme utěrkou. Na teplém místě nám asi za hodinu 
(i více) vykyne. Pak rozdělíme na devět dílů – cop pleteme nejdříve ze 4 
válečků, pak ze tří a navrch ze dvou. Konce dobře upevníme. Vánočku 
potřeme rozšlehaným vejcem s trochou mléka, posypeme nakrájenými 
mandlemi a pečeme ve středně teplé troubě. Z této porce se vytvoří 2-3 
vánočky. 
 
Vystydlé zabalíme do papíru a pak do mikrotenového sáčku a uložíme na 
několik dní do studena. 
 
 
 
 
 

Udělejte si: VÁNOČNÍ RYCHLOTEST 
 

 
 
 
Které koření se nedává do vánočních perníčků? 
 

a) skořice 
b) kmín 
c) hřebíček 

 
Jaký svátek je 26. prosince? 

 
a) Štědrý den 
b) Svatý Štěpán 
c) Hod Boží 

 
Žije kapr ve slané vodě? 

 
a) Ano, říká se mu slaneček 
b) Ne 
c) Samec ano, samice ne 

 



       Co je to purpura? 
 

a) vánoční cukroví 
b) vánoční voňavá směs koření 
c) mašlička na vánočním stromku 

 
Co se podle pověry stane tomu, kdo celý Štědrý den nic nejí? 

 
a) uvidí zlaté prasátko 
b) nedostane žádný dárek 
c) zaskočí mu rybí kostička 

 
Kolik svíček je na adventním věnci? 

 
a) 3 
b) 4 
c) 5 

 
 

           Proč se pod talíř se štědrovečerní večeří dává rybí šupina? 
 

a) aby byli všichni zdraví 
b) aby byli všichni veselí 
c) aby bylo dostatek peněz 

 
Kdo nosí o vánocích dárky dětem v Americe? 

 
a) Mikuláš 
b) Santa Claus 
c) Ježíšek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Co nám o sobě pověděla naše redakce? 
 
Všichni odpovídali na otázky:   Co nám o sobě povíš? 
                                     a  Proč jsi se na ten časopis dal/a? 
    
Vendulka mi na otázky odpověděla:  Nic vám nepovím! 
                A proč se na to dala?  Prý aby nebyla nuda! 
 
Andrejka odpovídala podobně: O sobě? Co mám říct?! Nic!! 
        Proč ses k nám přidala?   Šla jsem do toho s vámi. 
 
Tom, nevím proč, ale odpověděl stejně: Nic.                    
                                   A na tu druhou: Prý z žalu. 
 
Nika odpověděla:   Jsem malá, hezká a nadávající dívka! 
          A proč ses k nám přidala? Asi mě to baví. 
 
Terka odpovídala:  Jsem v pohodě, ví, kdo mě zná! 
             Proč ses přidala? Mě to baví, ne?! 
 
Gabinka odpověděla:  Jsem 14 letá dívka. A dál už mě odpovídat nebaví! 

Přidala jsem se k vám, protože se mi nechce dívat                 
na takové  zoufalce.    

 
Marťas nám o sobě řekl: Jsem 14 letý kluk, nikoho nemám. 
                             Baví mě práce s grafikou, a proto jsem se  přidal. 
 
Lenča o sobě neřekla moc. Kdo mě zná, ten ví! 
A proč jsem se na to dala?  Holky si mě vzaly k sobě, tak jsem tu. 

 
 
 



 

                
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


