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Vážení čtenáři, 

vracíme se k vám s druhým číslem školního časopisu Mazuro-

viny. V prosinci nás čekají nejoblíbenější dětské dny a svátky 

v roce – Mikuláš, Štědrý den a Silvestr. Dočtete se nejen o 

nich, ale také o zajímavých akcích školy, jakými byly napří-

klad výlet do Polska, přednáška o Anthropoidu nebo rozhovor 

s paní učitelkou Martinou Lohniskou, která na naší škole vyu-

čuje španělský jazyk. Naši nejmenší si mohou také vyplnit kří-

žovku nebo vymalovat omalovánku Mikuláše. 

Přejeme klidné svátky a příjemné počtení. 

Redakční rada  
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Pranostiky na listopad a prosinec 

 

1. listopadu - Den Všech svatých je poslední, který léto zahání. 

2. listopadu - Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, 

proto prší, nebo padá mlha. 

11. listopadu - Na svatého Martina bývá dobrá peřina. 

25. listopadu - Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. 

30. listopadu - Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje. 

 

1. prosince - Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bývá až do 

Vánoc. 

6. prosince - Když na Mikuláše prší, zima lidi kolem zkruší. 

13. prosince - Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 

24. prosince - Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok 

úrodný. 

25. prosince - Na Boží narození o bleší převalení. 

26. prosince - Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro 

na to. 

31. prosince - O Silvestru papeži snížek si již poleží. 

 

redakce 
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Dušičky 
 

Dušičky neboli Památka všech zemřelých je svátek s datem 2. 

listopadu. Je to den, kdy lidé vzpomínají na zemřelé, ať už ze své 

rodiny nebo přátel. Chodí zapalovat svíčky a dávat květiny na 

hroby zesnulých. Oslava Dušiček se odvíjí od slavnosti svátku 

svatých, den před Dušičkami tudíž připadá na 1. listopadu. 

Mexičané věří, že na svátek Dia de Muertos se vrací duše zemře-

lých ke svým rodinám a blízkým. Oproti českým Dušičkám se 

svátek Dia de Muertos slaví pozitivním způsobem, protože se 

vzpomíná na hezké chvíle se zesnulými dušemi. 

Lidové zvyky na den Dušiček: večer se rodina či přátelé napijí 

studeného mléka, aby se tak duše ochladily. Na svátky se také pe-

čou „kosti svatých“, bochánky nebo rohlíky ve tvaru kostí. V již-

ních Čechách se ještě na počátku 20. století chodilo o Dušičkách 

koledovat o toto pečivo. 
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Halloween 

 
Svátek Halloween se prvně objevil v Irsku pravděpodobně na zákla-

dě zvyků vycházejících ze staroirského svátku Samhain. Halloween 

se poté dostal do Ameriky, Austrálie, Velké Británie... a po nějaké 

době i k nám do České republiky. Halloween charakterizují vydlaba-

né dýně, černé kočky, oheň, čarodějnice, duchové, příšery, kostlivci a 

koledování – nejčastěji ve strašidelných kostýmech. Děti chodí kole-

dovat za účelem vykoledovat si sladkosti a jiné dobroty. Typickými 

barvami jsou oranžová jako podzim a černá jako temnota a smrt. V 

České republice se svátek dosti přehlíží a jen málokdo jej slaví. Vět-

šinou se na vesnicích, ale i na dětských hřištích najdou strašidelně 

vydlabané dýně, ve kterých je dána hořící svíčka. Halloween se nej-

více slaví v Americe, Irsku, Austrálii a Velké Británii. 

 

zdroj: wikipedia.org 

Linda Laváčková 
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Den boje za svobodu a demokracii a 

Mezinárodní den studentstva 

 

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva si připomíná-

me každý rok 17. listopadu jak v České republice, tak i na Slovensku. Je to stát-

ní svátek, kterým vzpomínáme na dvě důležité události z historie za dob nacis-

mu a komunismu v našich zemích.  

 

Den 17. listopad 1939 navazuje na demonstraci 28. října a následné uzavření vy-

sokých škol. V tento den se uskutečnily nacistické zátahy za účelem dopadení 

vůdců studentských organizací a dalších studentů, kteří bojovali za práva stu-

dentů. Devět členů organizací bylo bohužel dopadeno a následně popraveno v 

ruzyňských kasárnách. Dalších 1200 studentů bylo zatčeno a posléze převezeno 

do koncentračního tábora Sachsenhausen v Německu, ze kterého v letech 1942 a 

1943 byli propuštěni všichni až na 35 studentů, kteří v táboře zahynuli.  

 

Další událost se odehrála 17. listopadu 1989, tedy padesát let od události přede-

šlé. Studenti a další lidé se měli sejít na Albertově, aby si připomněli tento den, z 

připomínky ale vznikla demonstrace. Začátek se konal v 15:40, kdy se na místě 

shromáždilo 500 až 600 lidí. V 16:00 se zpívala studentská hymna zvaná Gaude-

amus igitur a s projevem vystoupil Martin Klíma z organizace Nezávislých stu-

dentů. Tato část demonstrace byla v 16:40 ukončena a následoval pochod na Vy-

šehrad k hrobu Karla Hynka Máchy (český básník, představitel českého roman-

tismu a zakladatel poezie české). V tuto dobu už dav čítal 15 až 50 tisíc občanů. 

Na Vyšehrad došlo asi 10 000 lidí a v 18:15 byla demonstrace prohlášena za 

ukončenou.  
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Chvíli po ukončení se lidé vraceli zpátky do centra, z toho 5 000 lidí se rozhodlo 

vydat se na Karlovo náměstí. V tu dobu ale dostala policie rozkaz k zablokování 

davu. Nejprve se policie vydala na most 1. máje (most Legií), na což demonstru-

jící reagovali odbočením na Národní třídu, směrem na Václavské náměstí. Další 

policejní komanda zablokovala jeden konec Národní třídy, a aby lidé nemohli 

pryč, následně i druhý konec. V ulici tedy bylo uvězněno odhadem 10 000 lidí, 

pokračovali tedy v poklidné demonstraci a hlásali u toho hesla typu „Máme holé 

ruce”. 

 

Asi ve 20:15, kdy se konec ulice směrem k Národnímu divadlu policejními kor-

dony jen hemžil, lidé neměli prostor na únik, začali z ničeho nic do demonstran-

tů policisté bít obušky. Někteří jednotlivci či skupinky se snažili utéct malými 

uličkami vedoucími k Národní třídě, ale marně, v uličkách je napadli policisté a 

zbili obušky. Toto trvalo asi hodinu, dokud nebyli demonstranti rozehnáni či za-

tčeni a naloženi do už připravených vozů. V tomto násilném napadení bylo zra-

něno asi 568 lidí.  

 

Dnes se chodí na Národní třídu, aby lidé  na počest tohoto dne zapálili svíčky , 

přinesli květiny a tento významný den si připomněli. 

 

zdroj: wikipedie, seznamzpravy.cz, youtube.cz 

Julie Trochtová 
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ZIMNÍ TRADICE 

Advent je čtyř týdenním časem očekávání př íchodu spasitele na 

svět. První adventní nedělí začíná liturgický rok, křesťané totiž odvíjejí 

čas od narození Krista. Advent začíná čtvrtou neděli před Štědrým ve-

čerem a trvá 22 až 28 dní. K adventu patří rozjímání a návštěvy kostela.  

 

Adventní věnec je pomůcka k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů 

adventu. Živé věnce jsou symbolem věčného života. Kruhový tvar věn-

ce vyjadřuje jednotu společenství lidí s Bohem. Na věnec patří čtyři 

svíčky a postupně se každou adventní neděli zapalují. 

 

Vánoční pohledy se nejčastěji posílají našim blízkým. Předchůdcem 

vánočních pohlednic byly blahopřejné lístky. První byly vytištěny ve 

Skotsku roku 1841 a zdobil je nápis „příjemné svátky”. Byly vkládány 

do ofrankované obálky. Ručně kolorované pohlednice se staly okamžitě 

hitem, ale stále se posílaly v ofrankovaných obálkách. U nás se do po-

čátku 20. století tiskly a prodávaly pohlednice většinou s německými 

nápisy. 

 

Jmelí je oblíbená vánoční dekorace. Podle jedné křesťanské legen-

dy rostlo kdysi jako strom. Z jeho větví prý Josef vyřezal o Vánocích 

kolébku pro Ježíška. Legenda dále praví, že po třiatřiceti letech tento 

strom porazili Římané a z jeho kmene vyrobili kříž, na kterém Ježíše 

ukřižovali. Podle lidové pověry prý jmelí nosí štěstí tomu, kdo je jím 

obdarován, a nikoliv tomu, kdo si jej koupí sám. 
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Vánoce by nebyly Vánocemi, kdyby k večeři nebyla ryba. V Čechách byly vždy vodní toky 

a nádrže plné ryb. Velkou zásluhu na tom měly i kláštery, které rovněž zakládaly rybníky. 

Ryba tak patřila mezi postní jídla. 

 

Vánoční betlémy a jejich tradice pocházejí z roku 1223. V Čechách se první betlém 

objevil údajně v roce 1560 v dominikánském kostele sv. Klimenta. Až teprve ke konci 18. 

století si jesličky našly své místo v domech na vesnicích i ve městech. Klasický betlém tvo-

ří Ježíšek v jeslích, Marie, Josef, volek, tele, pastýři se stády a tři mudrci. 

 

Koledy nebo také hudba Vánoc byly nedílnou součástí oslav narození malého Ježíška. 

Koledování jako zdroj přivydělání si časem oblíbili i městští pacholci, biřici nebo pivovarští 

dělníci. Vznik našich nejstarších koled se datuje do doby předhusitské. 

 

Vánoční stromeček, který podle legend vznikl díky opatu Kolumbánovi, je jedna 

z nejznámějších vánočních tradic. Kolumbán, který chtěl domorodcům přiblížit svátek na-

rození Krista, ozdobil starobylý jehličnan zapálenými pochodněmi do tvaru kříže. Možná 

že právě v ten den přišel na svět zvyk strojit vánoční stromek. První vánoční stromeček byl 

k vidění v pražské vile tehdejšího ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha, a to roku 

1812. Až do poloviny 20. století byla hlavním vánočním stromem jedle, později ji nahradily 

pro snazší dostupnost smrčky a borovice. 

 

Ježíšek př ichází každým rokem v noci z 24. na 25. prosince na svět a jeho př íchod je 

spojován s nadějí v lepší časy. Ježíšek se objevil nejdříve v Německu, kde mu říkali 

Christkind, v evangelické církvi zase Weihnachtsmann. 

 

Vánoce jsou již od dávných časů spojovány s dárky. Už ve starém Římě si lidé př i př íle-

žitosti oslav Nového roku mezi sebou dávali dárky. Dětem a mladým lidem se dávala pře-

devším červená jablíčka, která byla symbolem zdraví, síly a dlouhověkosti, ořechy jako 

symbol moudrosti a sladké perníky, které poukazovaly na slasti mládí. 

Zdroj: Bestajovský, M.: Velká kniha lidových obyčejů a nápadů. CPress, Brno 2020. 

 

Štěpán Pour, Vojtěch Švíř, 8.B 



10 



11 

Svatý Mikuláš (5. prosince)  

 

Svátkem svatého Mikuláše, který slavíme 5. prosince, si připomínáme svatého 

Mikuláše, biskupa, který se narodil roku 250 ve městě Pataře do rodiny zbož-

ných křesťanů. 

Je patronem námořníků, rybářů, převozníků, ale hlavně dětí. Mezi známé tradice 

slavené tento den patří mikulášské trhy a pochůzka svatého Mikuláše, při které s 

čertem a andělem obchází domovy lidí a rozdávají nadílku do ponožek nebo sa-

mi osobně. Dříve s nimi chodili také husaři, dragouni a hajduci.  

 

I naši školu Mikuláš jako každý rok navštívil a přinesl spoustu dobrůtek pro na-

še šikuly. 

Ale nebylo jednoduché si nadílku vysloužit. Děti musely zazpívat písničku, kte-

rou celá třída umí. I přes tento těžký úkol si nadílku vybojovaly. Moc jim chut-

nala. 

 

 

 

 

 

Zdroje – Seznam zprávy, Dumy 

           Ema Ťopková, Kamila Hovorková 
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Štědrý den (24. prosince) 

 
 

 
LEGENDA O NAROZENÍ JEŽÍŠKA 

Malý Ježíšek se narodil v městě Betlémě. Jeho rodiče byli Josef a Marie. Ti 

odešli z domova v Nazaretu poté, co se měli sčítat lidé a jejich majetek. Té no-

ci nebyl ve městě volný žádný nocleh, a tak se uchýlili na salaš nedaleko měst-

ských bran. Toho večera porodila Marie svého syna  Ježíše, ale místo do ko-

lébky jej uložila do jesliček, které sloužily ke krmení zvěře. První se o jeho na-

rození dozvěděli pastýři, kteří se mu chtěli poklonit. Cenné dary chtěli Ježíš-

kovi přinést i tři mudrcové, kterým se objevila hvězda na nebi a ukazovala jim 

cestu. Mezi dary, které nesli, patřila myrha (vonná pryskyřice, která měla léči-

vé účinky), kadidlo (kousky pryskyřice, které v teple doutnají a nesou modlit-

by věřících k nebi) a zlato. O narození budoucího krále se dozvěděl i král 

Herodes. Ten poté nechal vyvraždit všechny chlapce mladší dvou let v městě 

Betlémě, a to ze strachu o svůj trůn. Rodičům Ježíška se podařilo uprchnout 

do Egypta. 

 

Vánoce začínají Štědrým dnem. Historie svátku pochází z oslav zimního slu-

novratu, které trvaly dvanáct nocí. Zkomolením tohoto slovního spojení vznik-

lo “o vánocích”. Vánoce rovněž byly dobou, kdy se všichni scházeli u sváteč-

ně prostřeného stolu. 
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Když na nebi vyšla první hvězda, lidé zapálili svíčku a celá rodina 

mohla usednout k prostřenému stolu. Nikdo také neměl odcházet od 

štědrovečerního stolu, dokud všichni nedojedli. 

Největší pozornost se věnovala zdobení stolu - na jeden roh se dával 

chléb, aby měla rodina pořád co jíst, na druhý roh se dávalo všechno, 

co se vypěstovalo na poli, aby byla příští rok dobrá úroda. Na třetí roh 

se pokládaly peníze, které slibovaly bohatství, a na čtvrtý roh se poklá-

dala miska na zbytky jídla, ty byly určeny pro dobytek. Stůl se obepínal 

řetězem nebo provazem, aby rodina celý rok držela při sobě. Všichni se 

před večeří  dohromady pomodlili. Tam, kde měli kapra, dostal každý 

pod talíř šupinu, aby měli co nejvíce peněz. 

Poté hospodář přinesl stromeček, který byl ozdobený sušenými jablky, 

ořechy, řetězy. Společně zpívali koledy, a to až do jeho odstrojení. Po-

kud stromeček neměli, sestrojili si jesličky. 

 

VĚŠTĚNÍ 

Ke Štědrému večeru patřilo i tajemné kouzlení. K tomu  patřilo rozkra-

jování jablíček nebo louskání vlašských ořechů. Pokud se v jablku ob-

jevila hvězdička, znamenalo to štěstí. Pokud kříž, ten značil smrt. Čer-

ný vnitřek v ořechu předpovídal smutek a zdravý ořech pak radost. 

Kdyby měl někdo na Štědrý večer nějakou cizí věc, znamenalo by to 

smutek v příštím roce. Svobodné dívky si házely pantoflem, aby zjisti-

ly, jestli se provdají, nebo zda nezůstanou další rok doma. Oblíbené by-

lo i lití olova do misky s vodou. Vychladlý tvar se potom zkoumal, če-

mu se nejvíce podobá. 
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PŮLNOČNÍ MŠE 

Než odbila  půlnoc, všichni spěchali do kostela na půlnoční mši. Všichni se modlili nad no-

vě narozeným potomkem a věřili v lásku, radost, naději a lepší budoucnost. 

 

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ (25. 12.) 

Na Boží hod se nepracovalo, toho dne se nemetlo zápraží, světnice, nestlaly se postele. 

Všichni měli odpočívat, nechodilo se ani na návštěvy, a když už někdo přišel, tak s koledou 

popřát šťastné a veselé svátky. 

 

SVATÝ ŠTĚPÁN (26. 12.) 

Byl to řecky mluvící Žid, který přijal křesťanskou víru. Byl vzdělaný, ale udělal si mnoho 

nepřátel díky svému kázání. Proto byl ukamenován. Na svatého Štěpána bylo zvykem kole-

dovat od domu k domu a zpívat koledy, za které byli koledníci odměněni drobnými penězi 

nebo ovocem. Nejdříve chodili koledovat kněží, pak učitel se svými žáky a až poté samotné 

děti. Mnohdy se koledovalo od sv. Štěpána až do svátku Tří králů.  

 

SVATÝ SILVESTR (31. 12.) 

Narodil se v Římě ve 3. století.  Zpočátku byl pronásledován, ale když  Konstantin povolil 

křesťanství, byl zvolen za papeže. Svátek svatého Silvestra slavíme poslední den v roce. 

Tento den začínal velkým úklidem. Přes noc nemělo nikde viset prádlo, jinak by někdo 

z blízkých zemřel. Všichni toho dne navštěvovali kostel a děkovali za vše dobré v minulém 

roce. Další tradicí bylo ometání kamen, kdy starší ženy v černém oblečení a s bílým šátkem 

na hlavě metličkou třikrát ometly plotnu, na které se vařilo, aby byla ochráněna od všeho 

nezdravého a nečistého. 

Později se stále častěji zaváděly bujaré oslavy a veselí. Věřilo se, že tanec v tento den při-

nese velkou úrodu brambor. 

Symbolem štěstí pro Nový rok byly podkovy, prasátka, čtyřlístky. 

V ten den se nemělo jíst nic, co mělo peří nebo rychlé nohy, aby štěstí a majetek neutekl. 

Tradičně se jedly stejné pokrmy jako na Štědrý den, později doplněné o teplý ovar, čočku či 

kroupy. 

 

Zdroj: Bestajovský, M.: Velká kniha lidových obyčejů a nápadů. CPress, Brno 2020. 

Adam Fridrich a Filip Grof, 8.B 
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Antropoid – přednáška 

22. 10. se deváté třídy naší školy zúčastnily přednášky o operaci Antro-

poid. Žáci se dozvěděli zajímavé podrobnosti o jednotlivých lidech, 

kteří byli do této operace zapojeni. Známá jsou jména Jozef Gabčík a 

Jan Kubiš. Znáte ale například statečnou Jindřišku Novákovou? Na této 

poučné přednášce žáci poznali hrůzné osudy účastníků atentátu i jejich 

statečnost, se kterou se postavili za svou vlast. Po skončení přednášky 

žáci položili květiny na pomník mladé Jindřišky, jejíž život byl ukon-

čen, tak jako mnoha ostatních, zastřelením v koncentračním táboře 

Mauthausen. Aby tyto osobnosti nebyly nikdy zapomenuty, byly po 

nich pojmenovány ulice na Praze 8. Přednáška byla velmi poutavě a za-

jímavě zpracovaná a všechny nás zaujala. 

 

Anthropoid – informace 

Anthropoid byla operace, která měla za cíl atentát na říšského protekto-

ra Reinharda Heydricha. Operace proběhla úspěšně roku 1942 27. květ-

na v 10:35 v Praze – Libni. Byla použita střelná zbraň, která se zasekla, 

a tak musela nakonec být použita bomba. Atentát spáchala skupina pa-

rašutistů, které na operaci vyslala Velká Británie. Nejznámějšími para-

šutisty jsou českoslovenští občané Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Jako po-

msta za atentát byly vypáleny dvě vesnice Lidice a Ležáky. Událost je 

dodnes jednou z nejznámějších událostí naší země. 

 

Betty Cenková, 9.A 
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Operace Anthropoid 

Operace Anthropoid byl krycí název pro parašutistický výsadek na území Protektorátu Če-

chy a Morava. Operaci měli provést čeští parašutisté, Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří byli 

vycvičeni ve Velké Británii. Hlavním cílem výsadku bylo zavraždit zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha.  

Gabčík s Kubišem byli vysazeni nedaleko Prahy, kde přečkali noc. Ráno na místní faře zjis-

tili, že došlo ke značné navigační chybě. Aby mohli splnit svůj plán, odjeli do Plzně k poli-

cejnímu inspektorovi, který jim opatřil vše potřebné.   

Z Plzně se vydali do Prahy za Václavem Růtou. Gabčík a Kubiš provedli následně řadu po-

zorování a pomocí dalších informací dodaných učitelem Janem Zelenkou-Hajským připra-

vili plán atentátu. K útoku byla zvolena ostrá pravá zatáčka mezi ulicemi Zenklova a 

V Holešovičkách v Libni, kudy každodenně projížděl R. Heydrich.  

Dne 27. května 1942 zaútočili Kubiš s Gabčíkem na vozidlo R. Heydricha. V rozhodující 

chvíli ale selhal Gabčíkův samopal. Kubiš proto hodil na vozidlo granát. Heydrich, který v 

rozporu s bezpečnostními předpisy nechal zastavit vozidlo, byl zraněn kovovým úlomkem z 

karoserie. Dne 4. června 1942 na následky infekce způsobené zraněním zemřel v nemocnici 

na Bulovce. 

Po této události se Němci snažili zjistit co nejvíce informací o atentátnících. Teprve zradou 

Karla Čurdy, který je z vlastní vůle udal gestapu, se Němci poprvé dozvěděli informace o 

parašutistech. Nejbrutálnějšími vyšetřovacími metodami, jež gestapo použilo při výslechu 

desítek spolupracovníků parašutistů, se podařilo zjistit, kde se parašutisté ukrývají. Úkryt 

našli v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Němci na kostel zaútočili a následně do kostela začali 

pumpovat vodu. Když parašutisté zjistili, že jsou proti obrovské přesile bez šance, zastřelili 

se. Stalo se to dne 18. června 1942.   

V reakci na atentát nacisté zavraždili několik tisíc Čechů, mimo jiné vypálili obce Lidice a 

Ležáky.  

 

 

Ondra Štěpka a Milan Mityska 
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Výlet do Polska 

25. a 26. listopadu se deváté třídy zúčastnily dvoudenního 

výletu do Polska. Součástí výletu byla prohlídka obou kon-

centračních táborů v Osvětimi, prohlídka Krakowa a sol-

ných dolů Wieliczka. 

V Osvětimi se žáci dozvěděli o hrůzných osudech vězňů. Na 

prohlídce jsme mohli vidět vlasy vězňů, jejich zavazadla a 

oblečení. Všem se zde zatajil dech.  

V Krakowě si žáci spravili náladu prohlídkou centra a pamá-

tek. Centrum města se všem velmi líbilo. 

Ve Wieliczce si žáci mohli dále prohlédnout solné doly, jeze-

ra a dozvěděli se něco o historii místa. Zpátky se všichni 

vraceli plni dojmů. 

 

Betty Cenková, 9.A 
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ORNITA 
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Výlet do Čechovy stodoly 

 

Na konci listopadu byli žáci prvních tříd na výletě do Čechovy stodoly. Měli možnost vidět různé ty-

py betlémů, navštívit peklo a nebíčko a možnost poznat další vánoční tradice. Opět jsme je šly navští-

vit a trochu vyzpovídat. 

 

Jaký betlém se dětem z 1.B nejvíce líbil?                        Bály se čertů? 

 

Většině se nejvíce líbil velký betlém ze                           Většina třídy se obávala čerta            

slámy, který na ně vykoukl hned u vchodu.                     a tmy, ale našli se i stateční  

Jenom Adélce se nejvíce líbil vyřezávaný                        prvňáčci z 1.B jako třeba Vojta 

ze dřeva.                                                                            s Míšou a Šimonem.  

Který zvyk dělají doma na Vánoce                                                                                

nebo který by chtěly dělat? 

 

Děti často na Vánoce zdobí strome-

ček, pečou perníčky a vánočku, roz-

krajují jablíčko a k večeři mívají 

Co si v dílničkách vyrobily? 

 

Děti měly možnost si vyrobit 

vánoční dekorace. Vyrobily si třeba  

čertíka s podlahou a plamenem a  

Sabinka sněhuláčka s andílkem. 

I Adélčin medvídek si vyrobil čerta. 

                                                                                        

Co se jim na výletu nejvíc líbilo? 

 

Toníkovi, Šárce a Lucince se nejvíce líbilo 

nebíčko. Sabi, Justýnce nebo také Lucince 

andílek a Míše sníh s koulovačkou, protože 

děti na výletě zastihla pořádná chumelenice. 
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Na otázku „Jaký betlém se vám  

nejvíce líbil?“ odpověděly děti z 1.C. 

takto:     

 

Saše, Helence, Adámkovi, ale snad i zbytku  

třídy se líbil nejvíce slaměný stejně jako v  

předešlé třídě. 

 

 

Co si mohli vyrobit v dílničkách? 

  

Adámek si vyrobil čertíka a                                             

Helenka ohýnek.                                                         Obávali jste se čertů? 

 

                                                                                   Saša s Adámkem byli za hrdiny, 

                                                                                       Timko se trochu bál, ale zato  

                                                                                        Helenka se dokonce i zvážila na váze. 

                                                                                        Copak asi provedla?  

                                                                                        Nakonec se však ukázalo, že 

                                                                                        byla Helenka po celý rok moc 

                                                                                        hodná. 

 

                                                                                                 Jaké tradice dodržují doma na Vánoce? 

 

                                                                                      Krystí doma peče perníčky a chtěla by                                                                                                                                  

                                                                                      pouštět lodičky, Helenka rozkrajuje                                                                                                                      

                                                                                      jablíčko a Saša odlévá olovo. 

 

Co se jim na výletě zdálo nejlepší? 

 

Dětem se nejvíce líbil andílek a sníh, 

který viděly venku za oknem. 

Také na ně čekala velká koulovačka  

a Adámkovi se nejvíce zalíbila  

vánoční výzdoba. 
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A jaké byly odpovědi dětí z 1.A? 

,,Který betlém je nejvíc zaujal?“ 

 

Největší úspěch mezi dětmi měl  

opět slaměný betlém, ale také  

vyřezávaný ze dřeva, který se líbil  

Terezce. 

 

 

 

 

                                                                                  A co děti a strach z čertů? 

 

                                                                                 Tato třída je plná nebojácných hrdinů, 

                                                                                 kteří se nebojí ničeho. Našlo se jen pár 

                                                                                 dětí, které se trochu bály. 

                                                                                  

                                                                                  Co si vyrobili v dílničkách? 

                                                         

                                                                                                                Jako v předchozích třídách  

                                                                      si děti vyrobily čerta s plamenem 

                                                                      a podlahou. Doufáme, že se doma 

 Co dělají doma na Vánoce?                         líbil.                                                                           

Renata a Šárka pečou cukroví, 

Péťa zpívá koledy a s Davidem 

zdobí stromeček a Sofinka  

při čekání na Ježíška hraje 

karty. 

 

Co se jim na výletě líbilo? 

 

Samíkovi, Vašíkovi, Terezce a Péťe  

peklo. Péťe a Šárce andílek, druhé 

Terezce se líbila socha Lucifera       

a Renatě zahrádková vesnička.                

Děti nezapomněly ani na  

koulovačku. 

                                                                                     

 

Při návštěvě této třídy nám děti zazpívaly.                      

Moc děkujeme. 

                                                                                                                             

                                                                                                                             Kamila Hovorková, Ema Ťopková         
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Dny pro záchranu života 
 

Na konci listopadu naši školu navštívili záchranáři, kteří si pro nás připravili dvouhodinový program za-

měřený na autonehody. 

 

Víte například, co je to 5T? 

Jak poskytnout člověku první pomoc? 

Nebo jak vám může zachránit život i obyčejná pouliční lampa? 

To všechno a ještě více jste se mohli dozvědět. 

 

Program začínal v kinosále, kde nás přivítal milý zdravotník. Úvodem jsme si řekli něco o aplikaci Zá-

chranka – tato aplikace je zdarma a můžete si ji (měli byste) stáhnout do mobilu. Stačí jen zmáčknout 

velké tlačítko na displeji a mobil vás spojí s dispečingem, který vám poradí. Záchranáři podle vaší polo-

hy v telefonu poznají, kde jste, a ušetří tak drahocenný čas. Nechybí tu ani rytmická melodie při resusci-

taci, což je cizí slovo pro masáž srdce. 

 

Také jsme si zahráli scénky, a to nejen z pohledu oběti, ale i přihlížejících nebo záchranářů. Všichni se 

aktivně zapojovali a instruktoři rozhodně nešetřili chválou.  

Většina žáků se setkala s novým postupem – 5T, což jsou: Teplo 

Tekutiny 

Ticho 

Tlumení bolesti 

Transpor t 

Pokud splníte alespoň části z těchto pokynů, můžete danému člověku zachránit život! Jinak bude o to 

těžší vyrvat ho smrti ze spárů a vyhnout se vězení za neposkytnutí první pomoci. 

 

Po prvním zvonění se všichni přesunuli do vedlejší družiny, kde na nás už čekal druhý zdravotník, který 

nám ukazoval postup záchranářů. Zabalili jsme jednoho z žáků do izotermické fólie (to je fólie, která 

skvěle udržuje teplo a často se do ní zabalují právě oběti autonehod), nasadili kapačky bez jehly, násled-

ně spolužáka zase rozbalili a přesunuli se ven. 
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Znovu jsme svázali spolužáka, ale tentokrát ho i vyzvedli a zabouchli za ním dveře sanitky. Instruktor 

nám na závěr rozdal diplomy a spousta dětí neodolala pokušení poprosit o modré chirurgické rukavice. 

 

Všichni jsme si to užili a nové znalosti se nám budou do života určitě hodit. 

 

 

 

. 

třída 7.A na konci záchranářského programu 

Eliška Cingerová 
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Pravidlo 5T: 

Teplo - zajistit zraněnému teplo je jedna z nejdůležitějších věcí při první pomoci. Vzpo-

meňte si, když i vám bylo hodně špatně. Měli jste zimnici, nebylo vám vůbec dobře a 

přesně takto se cítí i ta dotyčná osoba, a proto je nutnost obstarat jakoukoliv deku, mikinu, 

bundu atd. a zraněného do ní zabalit. 

 

Tekutiny -  Dát zraněnému napít přímo tekutiny není úplně dobrý nápad. Vlastně byste 

mu tak ani nepomohli. Až by byl převezen do nemocnice a šel následně na operaci, mohl 

by při anestezii začít zvracet a následně se také začít dusit. V každém autě by se měla na-

cházet malá lékárnička. Když se do ní podívali, měli byste v ní najít obvaz. Postiženému 

bude stačit, když obvaz namočíte vodou a potřete mu tím obličej. 

 

Ticho – Když se někde stane dopravní nehoda, okamžitě to přitáhne plno zvědavců, kteří 

si tuto nepříjemnou situaci fotí, natáčí... Vám by to bylo příjemné? Zkuste se vcítit do těla 

toho zraněného. Jestliže u nějaké této nehody někdy budete, nebojte se zvědavé lidi ať už 

slušně, nebo ne odvést pryč. 

 

Tlumení bolesti – Jestliže vás zraněná osoba požádá o podání léku proti bolesti, v žádném 

případě to nesmíte udělat. Problémem by bylo, že byste zraněného mohli předávkovat, 

mohl by mít alergii na určitou látku v léku a ještě horší by mohlo být, kdybyste záchraná-

řům po tom, co by přijeli, neřekli, že jste léky postiženému podali. 

Při krvácení jde o čas. Na ránu přiložte cokoliv, co máte po ruce, ať už je to sterilní obvaz 

nebo špinavá utěrka – tady jde o to, abyste zraněného nenechali vykrvácet.  

 

Transport – ten už necháme na záchranářích (je nutné jim podat všechny požadované in-

formace). 

                                                                                                    Linda Laváčková 
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TURNAJ VE FLORBALU 
 

Ve středu 1. 12. se výběr florbalistů ze šestých a sed-
mých tříd zúčastnil obvodního kola florbalového turnaje 
základních škol na Praze 8. V konkurenci čtyř škol jsme 
po skvělých výkonech vyhráli všechny zápasy a zaslou-
žené postoupili do krajského kola. 
Nejlepším střelcem se stal Jakub Lubas se šesti gó-
ly. Nejlepším hráčem byl zvolen Václav Zurynek.  
  
ZŠ Mazurská - ZŠ Hovorčovická 6:2 (góly: Lubas 2, 
Kindl 2, Zurynek 1, Vondruška 1) 
ZŠ Mazurská - ZŠ Ústavní 10:1 (góly: Lubas 3, Kindl 2, 
Vondruška 2, Stříteský 1, Hromádko 1, Zurynek 1) 
ZŠ Mazurská - ZŠ Lyčkovo náměstí 7:0 (góly: Zurynek 
3, Stříteský 2, Novák 1, Lubas 1) 
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Sagrada Familia 
 

 

Chrám s velkou historií Sagrada Familia nacházející se v 

Barceloně je dílo katalánského architekta Antonia Gaudí-

ho. Ten chtěl katedrálu postavit s cílem vzdát hold svaté 

rodině. První základní kámen chrámu byl záměrně polo-

žen 19. března 1882 na svátek svatého Josefa. 

Dodnes však budova s 18 věžemi a výškou 170 metrů, 

což ji dělá nejvyšším chrámem na světě, bohužel stále ne-

ní dokončena. Důvod je prostý: Gaudí chtěl celou stavbu 

financovat z veřejných peněz a darů, takže veškeré vstup-

né, které se od návštěvníků vybere, jde přímo na stavbu 

chrámu. V roce 2004 byla hlavní část katedrály zpřístup-

něna veřejnosti a od té doby chrám navštívilo přes tři mi-

liony turistů. V roce 2010 byl chrám vysvěcen Benedik-

tem XVI. a také zapsán na Seznam kulturního dědictví 

UNESCO. Dokončení katedrály se plánuje na rok 2026, 

kdy si budeme připomínat sté výročí úmrtí jejího zakla-

datele. 

 

Zdroje – Wikipedie, Rady na cestu, Průvodce Barcelonou, mapei 

s radostí, Pixabay 

 

Kamila Hovorková 
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Španělsko a zajímavý rozhovor 

Španělsko leží na pyrenejském poloostrově a sousedí s Portugalskem, Francií, Ando-

rou a Gibraltarem. Jeho rozloha je 504 780 km² a počet obyvatel 47 700 000. Hlavní 

město se jmenuje Madrid. 

Jídlo 

Známým španělským jídlem je tradiční paella, což je žlutá nebo černá rýže podávaná 

jako hlavní chod. Nejčastěji je to mix rýže a mořských plodů, nebo masa. Dalším 

často podávaným jídlem je tzv. gazpacho, který se často podává spíše v létě, jelikož 

je to „studená polévka“ a slouží také k osvěžení. Poslední, a nejjednodušší na přípra-

vu, je tortilla, v české kuchyni nazývaná omeleta. 

Býčí zápasy 

Býčí zápasy jsou národním sportem a symbolem Španělska. Ve Španělsku patří býčí 

zápasy hned vedle fotbalu k nejoblíbenějšímu sportu. Aktéři této podívané tzv. torea-

doři zabodávají do býka kopí a následně ho usmrtí mečem. Jenom ve Španělsku je 

při zhruba 1 700 zápasech ročně usmrceno asi 10 000 býků. Jedním ze zakladatelů 

moderní koridy byl torero Pedro Romero. Býčí zápasy mohou trvat od jedné a půl 

hodiny až do dvou a půl hodin.  

Flamenco 

Flamenco je hudebně taneční kultura. Hlavními disciplínami jsou zpěv, tanec, hra na 

kytaru a rytmický doprovod, kterým je tleskání a hra na cajon. Zašly jsme se zeptat 

paní učitelky Martiny Lohniské na zajímavosti o flamencu a její osobní zkušenosti 

s flamencem. Za poskytnutý rozhovor moc děkujeme. 

 

Diana García a Vendula Kolářová 
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Jak jste se dostala k flamencu a kdy? 

Když mi bylo kolem 12 let, tak jsem byla na dovolené ve Španěl-

sku, kde jsem viděla představení flamenca, které mě natolik 

nadchlo, že jsem se sama rozhodla začít s tancem.  

Kde vedete kurzy tancování? Byli jste na vystoupení? 

Flamencu jsem se intenzivně začala věnovat v roce 2007, kdy 

jsem začala navštěvovat kurzy. Po 4 letech jsem se rozhodla sama 

učit flamenco v Centru Tance. Zatím učím pouze dospělé, ale 

v budoucnu přemýšlím i o kurzech pro děti. Co se týče vystoupe-

ní, ta probíhají většinou v listopadu na Dni flamenca. Po zbytek 

roku se účastníme ještě dalších 2 až 3 vystoupení. 

Kde se můžeme dozvědět nové informace o španělské kultu-

ře? 

Studentům bývá každým rokem nabídnuta akce Španělsko kří-

žem krážem, kde chodí po stanovištích a podívají se na vystoupe-

ní. Poté jsou rozděleni do skupin a sami si vyzkoušejí hrát na ca-

jon a další pomůcky používané ve flamencu. Dále zde skládají 

španělské a katalánské výrazy. Celé to končí kvízem o Španělsku 

a ochutnávkou tapas. 

Jak často jezdíte do Španělska a co je Vám tam blízké? 

Snažím se jezdit do Španělska každý rok, když je to možné. Na 

Španělsku se mi nejvíce líbí kultura a architektura. Další věc, 

proč se sem ráda vracím, je přátelskost lidí a příjemné prostředí. 

Nosíte při tancování i nějaké kostýmy? 

Ano, kostým se většinou přizpůsobuje charakteru tance. Hlavní-

mi znaky kostýmů jsou však skoro vždy šaty či halenka 

s velkými volány, lodičky či boty s podpatky, které jsou udělané 

tak, aby dobře zněly. Doplňkem pak je vějíř, klobouk nebo oz-

dobné květiny do vlasů.     
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AKTIVITY A VÝTVORY      

  DRUŽINOVÝCH DĚTÍ 
 

Celkem dvakrát proběhla družinová akce    

Za strašidly na Vyšehrad. Jednalo se o 

komentovanou prohlídku Vyšehradu s pří-

běhy z historie, obohacenou o strašidelné pří-

běhy. 

Prohlídky se zúčastnilo přes 70 dětí. 
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KŘÍŽOVKA 
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OMALOVÁNKA 
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Advent v naší škole 
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