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Redakční rada
Začal nový školní rok a s
ním vznikla i nová redakční
rada.
Na školním časopise se podílejí žáci 6., 8. a 9. tříd a
každá třída si zvolila svého
zástupce, který je šéfredaktorem.
Pro 6. A je to Marie Bicanová, která spolupracuje s
Justýnou Maškovou ze 6. B.
V 8. A je to Markéta Švecová ve spolupráci s Karolínou Šmídovou z 8. B. A v 9.
třídách se vedení ujali Martina Linhartová za 9. A a
David Trnka za 9. B.
Letos pro vás časopis při-

pravuje opravdu mnoho redaktorů a všichni věříme, že
se vám bude líbit. Doufáme,
že se u článků a jednotlivých stran nejen pobavíte,
ale budou pro vás zajímavé
a třeba i poučné.
Neváhejte se na nás obrátit, když budete mít zajímavý tip, o kterém bychom
určitě měli napsat. Naši
redaktoři se velmi rádi chytí psacích potřeb a bloků.
A protože redakční rada je
opravdu velká a příspěvků
spousty, nezapomeňte kouknout také na internetové
stránky časopisu, kde na-

jdete vše, co se do časopisu
nevešlo. Odkaz na něj najdete na stránkách školy.
A protože držíte v rukou
vánoční číslo, přeji vám
všem za celou redakci krásné Vánoce, ať pod stromečkem kromě dárků najdete
také pohodu a klid. Do nového roku přeji hodně štěstí a
úspěchů.
Nezapomeňte si o prázdninách pořádně odpočinout a
nabrat sílu do závěru pololetí.
Alice Pazderová

Na co se můžete těšit v tomto čísle
Připravili jsme pro vás speciální vánoční číslo, které je
zároveň v tomto školním
roce také první.
Na prvních stránkách najdete ohlédnutí za našimi
prázdninami, kde mimo jiné
zjistíte, proč je nebezpečné se přibližovat ke koni,
který má u sebe hříbě.
Dozvíte se, co nás nejvíce
baví ve volném čase. Věděli
jste, že tu máme dobrovolné hasiče?
Dále se ohlédneme za 26.
zářím. Tento den je vyhlášen jako Evropský den jazyků a naše škola se tento rok
rozhodla mu vyčlenit rovnou
celý týden. Žáci tak mohli
zažít hned několik projektů
v různých předmětech. Připomeneme si práci šesťáků
a obrazem také páťáků a
druháků.
Tento rok se ve škole připomíná velmi důležité jubileum, u kterého se samozřejmě musíme zastavit i na

stránkách tohoto časopisu.
Naše škola slaví 120 let od
svého založení a jak probíhaly říjnové oslavy se dozvíte z pohledu samotných
žáků, protože do popisu se
pustila Nikol Jankovičová.
Poté už vás pohltí vánoční
nálada, protože nadále je
náš časopis věnován právě
těmto svátkům. Zavzpomínáme na adventní dílny a
jarmark, dále na to, jak
jsme oslavili Mikuláše a
přineseme vám i několik
zajímavostí o tom, jak se
Vánoce slaví ve světě. Když
budete pozorně číst, jistě
pro vás bude kvíz, který
poté následuje, hračka.
V redakci jsme si také udělali malou anketu o tom, jak
trávíme vánoční svátky.
Výsledky jsme si samozřejmě nemohli nechat pro sebe, a tak se dozvíte, které
pohádky máme nejraději a
co budeme mít naservírováno při štědrovečerní večeři.

Zabrousíme také do tradic
a nemůže chybět ani otázka
na oblíbené cukroví.
Další stránky budou již patřit zábavě! Kromě již zmíněného kvízu zde najdete
mnoho křížovek, které si
pro vás připravili žáci šestých a osmých ročníků.
A abyste věděli, co vás o
Vánoce čeká a nemine, rozhodli se naše nejstarší ročníky, že se naučí vyznat v
astrologických mapách a
připravili pro vás vánoční
horoskop. Berte ho pro jistotu s menší rezervou, přeci
jen jsou ve svých studií
teprve v začátku.
Doufám, že vás články zaujmou, pobaví a že díky nim
zavzpomínáte na uplynulé 4
měsíce s námi.
Alice Pazderová
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Jaké byly naše prázdniny?
Narodilo se hříbě
Narodilo se 27. 7. 2015ve 13. 20 hod. Jeho otec
je mistr v parkurovém skákání. Jmenuje se TLUMÍR a jeho matka taky skáče a jmenuje se NIKÉ. Snad i on bude taky skákat a jmenuje se
NUBIER.
Matka hříběte už je znovu připuštěná a snad to
bude tentokrát kobyla. Její první syn se jmenuje
NEFRYT.
Dva dny po narození Nubier se stalo něco, na co
bohužel nikdy nezapomenu. Kousla mě kobyla.
Když jsem šla hříbě nakrmit, otevřela jsem box a
protože jako matka si své hříbě kobyla chrání,
lekla se mě a kousla mě do pusy. Spadla jsem na
zem, ale zvedla jsem se, rychle zavřela box a vyběhla jsem ze stáje celá od krve.
Měla jsem štěstí, že přijel akorát majitel koní
pan Vitouš. Volala jsem: „Strejdo, Niky mě kousla!“ Byla jsem v šoku a hrozně jsem se bála jet do
nemocnice. Strejda zavolal mámu a ta mě odvezla
do rakovnické nemocnice. Zašili mi ránu a byla
jsem tam dva dny. První věc, kterou jsem prý
řekla, když jsem se probudila z narkózy byla:
„Kdy zase budu moct ke koním?“
Teď už tam znovu chodím a vodím kobylu i
s hříbětem z výběhu do výběhu.

se obě stejně. A to mě ještě chtěla mamka táhnout na
16m houpačku! Nikdy! Cestou zpět jsme se stavili
v bazéně a tím se zakončil další den.

Víte, proč se hříbě jmenuje také od N?
Když se jmenuje matka hříběte od N, tak i jméno
hříběte musí začínat na stejné písmeno. Měli
jsme i NELLI a NET. NIKÉ A NET jsou sourozenci a NELLI je jejich matka.

Ondřej Holý, 8. A

A poslední den byl takový zakončovací. Jeli jsme do
Františkových Lázních, ale nějakou náhodou jsme se ocitli v Mariánských. No, taky nevím, jak jsme to dokázali.
Nakonec jsme to našli a přes Františkovy lázně v pořádku
projeli. A krásně to celé zakončili v S.O.O.S. procházkou po rašeliništi!
Natálie Hnidzíková, 9.A
MOJE PRÁZDNINY
O prázdninách jsem byl na Moravě, moc se mi tam líbilo.
Dobře vařili guláš. Pak jsem byl doma, hrál jsem počítačové hry CS-GO, HALF LIFE 2, GTA SA. 9.8 jsem si zlomil
ruku, tím jsem měl zkažený zbytek prázdnin. 9.8 jsem byl
na fotbale, hrála Viktorka a Slovácko. Pak jsem byl doma,
tam jsem si užil spoustu zábavy, koukal jsem na televizi.
Dávali tam samé hezké pořady např. Kobra 11 řada IIV,
Arrov II.
Pak se blížil konec prázdnin a já byl naštvaný, že musím
do školy. Myslím, že jsem toho o prázdniny stihl málo.

Lucie Pešková, 6. B
Jakmile si vzpomenu na prázdniny.. Zjistím..
Že jsem skoro celé prázdniny procestovala
Nejdříve, jsme byli v Bečově nad Teplou a můžu
říct, že ta řeka rozhodně teplá nebyla! Potom
jsme vyšli hodně dlouhé schody. A konečně jsme
se dostali tam, kde jsme si mohli dát oběd. Můžu
za nás všechny říct, že byl výborný. Potom, co
jsme se naobědvali, tak jsme se podívali na hrad
a pokračovaly dál.
V Mariánských Lázních jsme prošli celou kolonádu, ochutnali pár pramenů a poslechli si zpívající
fontánu. Jelikož jsme měli zase hlad, tak jsme
běželi hledat obchod s oplatkami. Když už jsme
ho našli a snědli všechny oplatky, dohodli jsme
se, že si projdeme park a budeme pokračovat dál
v naší cestě.
Další naše zastávka byla Karlovy Vary. Skoro se
to nelišilo od toho, co jsme dělali v Mariánských
Lázních až na jednu věc! Zapomněli jsme cestu
zpět a hledali jsme auto. Když už jsme ho našli,
bylo pozdě a tak jsme se shodli, že pojedeme
domů.Druhý den začal tím, že jsme se vydali na
Plešivec do lanového centra. Celou dobu jsem se
strašně moc těšila, ale když jsem zjistila, že se
budeme muset jistit sami, nějak mě to přešlo.
Samozřejmě vybrali tu nejtěžší cestu. Tam nahoře ve stromech jsem se seznámila s jednou holkou, která byla jen o rok starší než já. Bály jsme

Tábor Šumava
O letošních prázdninách jsem opět vyrazila
s kámoškami na tábor, který byl na Šumavě. Už jezdím
sedmým rokem a pořád se mi tam líbí. Chodili jsme na
různé výlety, hráli hry v lese, plnili úkoly, brodili řeku…
Náš oddíl se jmenoval Černé Perly. Vedoucí byla na nás
hodná. Kousek od tábora byl malý obchůdek s jídlem, pitím a se sladkostmi a nanuky…
Téma letošní celotáborové hry bylo „Piráti z Karibiku“
a my jsme si museli vyrobit loď z přírodních materiálů.
Všichni vedoucí se rozhodli, která loď je nejhezčí. No
zadávali nám různé úkoly. Pro někoho těžké, pro jiné lehké.
Když bylo hezké počasí, šli jsme se koupat do řeky
nebo na koupaliště Annín. Kdo se nechtěl koupat, tak
mohl hledat sklíčka. Byl to nejlepší tábor za celé prázdniny.
Adéla Macáková, 8. A
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Co nás baví...
Co mě baví? Hasiči!

POZEMNÍ HOKEJ

V Krupé máme sbor dobrovolných hasičů, rád na ně chodím, jezdím
s nimi na hasičské závody nebo různé akce… Hasiči mě baví už od
malička, ale v roce 2010 jsme udělali oficiální dětské družstvo.
Věková kategorie je kolem 8-15 let, proto je mezi námi věkový
rozdíl. Vyhráli jsme dost soutěží jako družstvo i jako jednotlivci,
máme hodně poháru v kategoriích dospělých mužů i žen, ale i naše
dětské družstvo. Vedeme si kroniku, kam se zapisuje vše o SDH
Krupá. Jako hasičské auto v garáži máme Avii, na tu je vždy spolehnutí, nikdy nezklamala.

HC 1972 Rakovník je klub, který
reprezentuje město Rakovník už řady let
a za tu dobu se vystřídalo mnoho
trenérů a hráčů od nejmladších po

Teď nedávno jsme byli na hasičských závodech. Dne 5. 9. 2015

nejstarší.

jsme se zúčastnili dětských závodů v Nesuchyni. Bylo tam 6. druž-

Ti nejmladší jsou benjamínci, přes

stev: Nesuchyně A, B, C, Domoušice A, B, Krupá a měl přijet i Kou-

mladší žáky a žákyně po chlapy nebo

nov, ale nedorazil Byly tam čtyři disciplíny 1. uzlová štafeta. 2.
limonádová štafeta. 3. běžecká štafeta a za 4. požární útok.
Na prvním místě se umístil sbor z Domoušic A, my jsme obsadili
druhé místo a třetí byla Nesuchyně A, čtvrtí byli hasiči z Domoušic B, pátá Nesuchyně C a šestá Nesuchyně B.

ženy.
Pozemní hokej se hraje s hokejkou bud‘
dřevěnou, nebo kompozitovou a míčkem,
který váží okolo dvou kilogramů. Hráči
musí mít chrániče na holeně a chrániče
zubů, ale brankáři musí být celý
vystrojení: kalhoty, tzv. betony

David Trnka, 9. B

(chrániče nohou), kopny, plastron,

Foto: obec-krupa.cz

chrániče rukou, helma, vyrážečka a tzv.
kornout, ve kterém se drží hokejka.
Zápasy se hrají 2x15 minut. Zatím jsme
ani jednou neprohráli a dostali jsme 2
góly a dali jsme jich 75. Letos jme měli
mezinárodní turnaj, na kterém jsme
skončili na čtvrtém místě a na prvním se
umístili Němci a posledním Slováci.
Jaromír Sikola, 6. B
V neděli 6. 9. jsme vyhráli proti
Boleslavi 22:0, z toho jsem dal 7 gólů.
Náš gólman si vůbec nezachytal, skoro
se nedostali ani za půlku. Pak jsme měli
I ostatní naši žáci mají
zajímavé příběhy z
prázdnin a všelijaké
koníčky. Přečtěte si
všechny jejich články
na internetových stránkách časopisu v sekci
Co se do časopisu nevešlo.

další zápas a vyhráli jsme 5:1. Jeden gól
jsme pustili, protože Jára Sikola dostal
„gajdi“. Golman Sikola, tak skvělý
golman, všechno vychytal, ale měl smůlu,
že pustil gól. Náš nejlepší Sikola, který
by měl mít síťku mezi nohama, trenér
nás pochválil, byli jsme dobří.
Lukáš Pešek, 6. B

Foto: Petr Branšovský, rajce.idnes.cz
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Evropský den jazyků
Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke
konci Evropského roku jazyků, který Rada Evropy uspořádala společně s Evropskou unií.
Cílem svátku je Obecné cíle Evropského dne jazyků jsou:
Upozornit veřejnost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění.
Podpora jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy.
Podpora celoživotního jazykového vzdělávání na školách i mimo školy.

EVROPSKÉ JAZYKY V ČÍSLECH:

Místo dne celý týden
Tentokrát jsme místo Dne jazyků slavili Týden jazyků. První
projekt byl na hodině českého jazyka. Dělali jsme plakát, jehož motivem byly cizojazyčné pohádky. Jestli se ptáte, jak
takový plakát vypadá a jak se dělá, tak na to vám hned odpovím.
Paní učitelka nám dala vybrat čísla od jedné do pěti (protože
bylo pět skupin). Podle toho, jaké jste si zvolili číslo, tak takovou jste dostali zemi a pohádku v jazyce, v jakém se tam mluví.
Pak jsme to všechno vystřihali, nalepili na čtvrtku a nakreslili k
tomu obrázky a případně něco dopsali.
Dále jsme měli projekt na zeměpise, kde jsme vybarvovaly státy.
Hodinu věnovanou dnu jazyků jsme měli také na matematice,
kde jsme probírali římské číslice.
Anna Řežábková, 6. A
O zeměpis jsme vybarvovali země podle jejich vlajky. K tomu
jsme nalepili postavu a text, který říká. Já jsem měl Francii a
psal jsem Bonjour = dobrý den a k tomu v dalších jazycích větu
Já jsem z Francie. Zajímavá byla také hodina angličtiny, kde
jsme mluvili německy. O občanskou a rodinnou výchovu jsme si
říkali, jak se mluví v jednotlivých zemí. O češtinu jsme ve skupině dávali dohromady informace o italské pohádkové postavě
Pinocchia.
Jaromír Sikola. 6.B
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120. VÝROČÍ 1. ZŠ RAKOVNÍK
Dne 3. října se konala oslava k jubilejnímu výročí školy 120 let existence. Byly tu k vidění exponáty z dávné doby, dále byla připravena
různá vystoupení např. hra na hudební trubky v podání žáků i učitelů, taneční vystoupení, karatisti a pěvecké vystoupení. Dále se při této
příležitosti konal i turnaj ve sportu s názvem žáci proti učitelům.
Rozhovor s paní učitelkou Alicí Pazderovou, třídní učitelkou
6. A
Jak se vám celý den líbil?
Celkově to bylo moc pěkné a ani mi nevadilo, že jsem musela jít
v sobotu do školy, naopak jsem to brala jako hezky strávený
den.
Vy jste se účastnila sportovního klání. Jak podle vás byla
tato akce zorganizována?
Bylo to dobře zorganizované a za to patří dík především paní
učitelce Ivaně Hejdové. Co se týče času, skvěle to vycházelo,
dokonce se stihla jedna disciplína navíc. Na vše byl dostatek
času a měli jsme i rezervu.
Kteří učitelé se dále účastnili této sportovní akce?
Se mnou se účastnili paní učitelka Barbora Bayerová, Ivana Hejdová, Pavlína Jirkovská, Marika Palivcová a pan učitel Martin Donát, z
druhého stupně jsem se účastnila jenom já.
Kdo vyhrál žáci nebo učitelé ?
Nakonec to byla remíza. Původně měly být jen tři disciplíny, ale protože jsme měli čas a velmi nás sportovní den bavil, rozhodli jsme se
ještě přidat florbal, takže jsme výsledek propočítali na body a na ty vyhráli jednoznačně naši žáci.
Dostali jste nějaké ocenění?
Ano, žáci dostali zlaté medaile a dárkové předměty a my jsme dostali stříbrné medaile. Mám ji doma
vystavenou, je to má první medaile.
Když se vrátím k celkovým oslavám školy, odkud byly propůjčeny exponáty?
Některé věci nám propůjčilo muzeum, spoustu věcí přidali i učitelé. A součástí oslav byla i putovní výstava Od Marie Terezie po dnešek - Vysvědčení v proměnách času.
Měla jste na oslavách i nějakou svojí část, např. ve vaší třídě? Ve třídě 6. A nic tematického
k oslavám nebylo. Já jsem s paní asistentkou Blankou Mudrovou dávala dohromady výstavu fotografií v
místnosti mezi šatnami. Jsme rádi, že fotografie tam zůstaly a žáci tak mohou zavzpomínat na své zážitky.
Čeká nás v dohledné době nějaká další akce pro veřejnost?
V nejbližší době nás čeká vánoční jarmark. Tak se máte na co těšit. A co přinese rok 2016 se nechte
překvapit.
Nikol Jankovičová, 6. B
Nikol nejen napsala tento článek, ale oslav se i aktivně účastnila.

5 VĚCÍ, KTERÉ SI K VÝROČÍ PŘEJE ŘEDITEL ŠKOLY

1. hodně spokojených učitelů a žáků,
2. aby s přibývajícími léty nabývala na atraktivitě (a
nikoliv naopak)
3. aby rodiče, děti a učitelé táhli za jeden provaz,
4. další úspěšný rozvoj a spolupráci s Městem
Rakovník,
5. přinejmenším dalších sto let bez stoleté vody
(moji kolegové z přízemí ví, co mám na mysli).

Samozřejmě jsme se pochlubili novými skříňkami
a nechali jsme rozkvést beton.
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Jak se slaví Vánoce ve světě?
Vánoce v Norsku
Norové říkávají, že Vánoce vydrží
až do Velikonoc nebo alternativně
13 dní po Štědrém dni. Zpívá se o
tom i v koledách.
Lidé se před Vánocemi nebo během nich vydají postavit pochodně, svíčky či lucerničky a vystaví
je před domy, k dveřím a vratům
připevní věnce, jehličí, andílky,
kovářské práce siluet vánočních
skřítků či sobů.
Jedna tradice přišla ze Švédska,
kde naděluje stařeček Jultomten,
kterého doprovázejí skřítci, ale
ještě dříve se velmi rušně slaví
svatá Lucie. Tento svátek připadá
na 13. prosinec a mladé dívky jak
ve Švédsku, tak v Norsku se oblékají do splývavých bílých šatů, na
hlavě mají věnečky s hořícími
svíčkami a jsou doprovázeny
skřítky.
Stromek bývá ozdoben nejčastěji
večer před Štědrým dnem nebo
dříve a to často vyrobenými ozdobami. O Štědrý den večer se po
jídle všichni přesunou do obýváku.
Přijde vánoční skřítek a rozdá
dárečky. Také se chodí kolem
stromečku, drží se za ruce a zpívají koledy. Podle textu občas
tančí čí tlaskají. Norská televize
vysílá o Vánoce „Tři oříšky pro
Popelku", ale je velmi zvláštně
dabovaný jedním mužským hlasem.
Samuel Pergner, 8. A

Christmas!
Už v předvánoční době, na Štědrý
den a po všechny sváteční dny, zpívají se po celé Anglii vánoční písně
a koledy. Na mnoha místech procházejí ulicemi skupiny dětí a dospělých a zpívají.
Nadílka není o Štědrý večer ale až
na Boží Hod. Dárky rozbalují hned
ráno. Father Christmas tu přichází
v noci krbem a dá dárky do punčoch.
Vánoční
hostina
probíhá
25.prosince a nerozlučně k ní patří
pečený krocan. Ten nesmí chybět
na žádném stole. Tradičním zákuskem je vánoční pudink., což je
nákyp podobný bábovce a najdete v
něm ořechy, hrozinky, sušené a
kandované ovoce. Je tradicí, že se
v něm ukryje stříbrná mince pro
štěstí.
Důležitý je také Boxing Day. Zní
to, jako bychom si měli o druhém
svátku vánočním obléct boxerské
rukavice. Název dne je odvozen
buď podle pokladniček v kostele,
nebo podle velkých truhlic, v nichž
si lidé ukládali šaty a jiný majetek
dávali tam také věci, které k tomu
dni dostaly darem. Obojí se nazývá
box. Tento den dávají Angličané
dárky lidem, kteří rodině prokazovali po celý rok různé služby. Většinou to bývají listonoš, mlékař, hospodyně a nebo uklízečka.
Nikola Šenberková, 8. A

Zdroj: sg.openrice.com

Brazilský Otec Vánoc
Osobou, která nosí dárky v Brazílii,
je Papai Noel (Otec Vánoc), který
podle legendy žije v Grónsku Když
přijíždí do Brazílie přizpůsobuje se
místním přírodním podmínkám a
převléká se ze svého teplého oblečení do lehké košile a kalhot.
Brazilci mají bohatou vánoční večeři, tzv. Ceia de Natal (Večeře Zrození). Na stole nesmí chybět nadívaná krůta, šunka, neloupaná rýže a
obložené mísy z ovoce a zeleniny.
Mezi vánoční dekorace zde patří i
řezané květiny. V posledních letech
se součástí oslav stávají i ohňostroje vybuchující na klidné noční obloze ve velkých městech . Brazilci
patří mezi nejotevřenější národy
světa., lidé během oslav zpívají, tančí na ulicích. Veselí pokračuje až do
svátku Tří králů 6. ledna.
Ondřej Holý, 8. A

Zdroj: commons.wikimedia.org (2x)

Ruské Vánoce jsou až v lednu
V Rusku jsou Vánoce brány jako pracovní den. Podle pravoslavného kalendáře připadají na 6. a 7. ledna, ale ne
všude se slaví. V roce 1917 až 1992 byly Vánoce zakázány. Proto dnes někteří Rusové slaví katolické i pravoslavné Vánoce. Místo Ježíška přijíždí na Nový rok na saních Mrazík, a to až z Čukotky.
Jde o oslavu Nového roku a bývá to oslava velkolepá. Obrovské bývají stromky, pod nimiž se scházejí svátečně
naladění a nastrojení lidé. V nedávných dobách se organizovaly oslavy hromadné, dnes se přesouvají do soukromí domácností. Kromě dědy Mráze se u vánočního stromku objevuje Sněhurka, postava u ruských dětí velmi
oblíbená.
Karolína Šmídová, 8. B
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A jak je slavíme my?
Všechny práce našich žáků o tom, jak slaví Vánoce by se nám do časopisu bohužel nevešly. Proto jsme se rozhodli uspořádat anketu napříč všemi ročníky. Z výsledků se dozvíte, jaké mají naši šesťáci, osmáci a deváťáci
rádi cukroví, pohádky nebo třeba, co mají na štědrovečerním talíři.

1. Které jídlo jíte při štědrovečerní večeři?
Hlavní chod

Polévka
Rybí

6. třída
8. třída

Hovězí s Jiná
játrovými knedlíčky

1

6

0

Sálát a
řízek
6. třída

0

0

1
(čočková)

9. třída 3

0

0

Sálát a
ryba

Salát a
řízek i ryba

1

3

7

Jiné

2

8.třída

12

2

1

3

9. třída

3

3

3

1

2. Na jaké vánoční filmy a pohádky se nejvíce těšíme?
Tři oříšky pro
Popelku

Pelíšky

Sám doma

Mrazík

S čerty
nejsou žerty

Šíleně
smutná
princezna

Princezna ze
zlatou
hvězdou

Grinch

6. třída

7

1

0

2

0

0

2

2

8. třída

3

0

2

3

1

1

0

2

9. třída

6

4

6

6

7

4

0

2

3. Co si nejvíce přejeme pod stromeček?
oblečení

Kosmetiku,
doplňky

knihy

elektronika

hry

Zdraví, pohodu, čas s
rodinou

6. třída

8

3

2

2

1

2

8. třída

4

1

0

9

1

4

9. třída

4

0

0

3

4

2

Nejraději máme vosí hnízda nebo úly (záleží, jak tomu kdo říkáme), linecké a vanilkové rohlíčky. Stromeček zdobíme většinou den před vánoci, ale někteří z nás i hned jak začne advent. Všichni šesťáci krájí o
Štědrý den jablíčko, ale nikdo nehází střevíčkem. Chcete to vědět více podrobně? Výsledky celé ankety
najdete na internetových časopisu.
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Vánoční luštění
Osmisměrka — vyškrtejte slova z bočního rámečku
V

V
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Š
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Č
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R
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Í
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Í

H

C
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A
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E

B

E
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B

E
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E
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Š

U

K

P

V

D

J

P

Š

T

R

O

S

Í

K

A

L

T

L

Z

S

Á

N
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M
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Ž

A

P

Y

D

Z

O

Ě

D

D

M

E

Ř

E

V

Q

Š

A

I

U

C

V

Š

S

F

N

J

I

CH

Á

R

M

P

U

K

H

Š

A

Ž

T

C

D

K

K

A

C

U

K

R

O

V

Í

V

E

T

B

A

C

P

R

O

S

I

N

E

C

L

Q

S

N

Ě

H

U

L

Á

K

L

E

D

O

P

1.
2.

S

Ježíšek
Kapr
Kometa
Krb
Led
Plyšák
Pohádka
Prosinec
Pštrosík
Sáně
Sněhulák
Sníh
Stromeček
Vánoce
Vánočka
Vločka
Zelená
Zima

M

Ě

4.

6.

Í

B
5.

2.

Hvězda

I
3.

1.

Dar

Eliška Krupičková, 6.A

Křížovka

7.

Cukroví

P

O
Ě

Á

Co se dává o Vánoce nad dveře?
Kdo je Ježíškova matka?

7.

3. Co bílé patří k Vánocům?
4. Jaká polévka se vaří na Vánoce?
5. Co se dává pod talíř?
6. Co se slaví 24. 12.?

Adéla Kučerová, Aneta Plačková 6. A
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VÁNOČNÍ KVÍZ
1. Jak se jmenuje skřítek, který nosí dárky v Norsku?

Zvládnete správně odpovědět na všechny otázky?
Napište správné odpovědi na
mail:
alice.pazderova@1zsrako.cz
do 31. ledna a získejte malou
odměnu.
Nápovědu najdete na str. 6.
Výherce vyhlásíme v příštím
čísle.

a) Santa Claus
b) Jultomten
c) Elfík
2. Odkud přijíždí Mrazík rozdávat dárky?
a) z Čukotky
b) z Moskvy
c) ze Severního pólu
3. Jak se nazývá v Anglii den, kdy se obdarovává např. listonoš či hospodyně?

VTIP:

a) Post Day

Pan Honásek se opozdil s
vánočními nákupy a tak na
Štědrý den stojí v poloprázdné samoobsluze a ptá
se prodavačky, jestli mají
něco levného, hezkého a
praktického? „Zbyly nám tu
celkem pěkné utěrky, pro
koho to má být?“ „Pro mou
ženu.“ „Tak to bude jistě
překvapená!“ „To si pište,
myslí si totiž, že dostane
kabát!“

b) Present Day
c) Boxing Day
4. Kdo nosí dárky v Brazílii?
a) Father Christmas
b) Ceia de Natal
c) Papai Noel
5. Kdy slaví Vánoce pravoslavní křesťané?
a) 6. - 7. ledna
b) 24. - 25. prosince
c) na sv. Lucii 13. prosince

Vánoční horoskop
Beran—Budete náměsíční. Bude se vám zdát o vánočním cukroví, a tak si půjdete zobnout jeden perníček.
Býk— Býci budou mít radost i z měkkých dárků, hlavně když dostanou něco červeného.
Blíženci— Blíženci mají za povinnost si na Vánoce s každým povídat, aby se sblížili.
Rak— Nenechte se o Vánocích vytočit a dejte si pozor na vztek, ať nezčervenáte.
Lev— Pozor, ať si o svíčku nespálíte hřívu.
Panna— O Štědrý den bude sněžit jen pro vás, protože sníh je bílý jako čistá duše panny.
Váhy—Váhy se snaží, aby byl celý advent v rovnováze. Nenechte se rozhodit.
Štír— Mějte dobrou náladu, ať svým blízkým neotrávíte svátky.
Střelec— O Silvestra neotvírejte láhev šampaňského, ať někomu nevystřelíte oko.
Kozoroh—Dávejte si bacha na cukroví, protože po Vánocích se nevejdete do dveří.
Vodnář— Připravte si raději vodu, budete ji potřebovat na hašení stromku.
Ryby— Při zabíjení ryby buďte obzvláště opatrní.

Horoskop pro vás připravili deváťáci
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REDAKČNÍ PELMEL
Aneb co vše se ještě událo…
Začátkem školního roku jsme byli na skvělém
adaptačním kurzu aby se seznámila 6.A a 6.B .
Jeli jsme na Račí hrad.
Tam i zpět jsme jeli vlakem a 2,5 km jsme šli
pěšky, když jsme přišli, rozdělili jsme si chatky většinou po pěti , ubytovali jsme se a šli na
oběd. Po obědě jsme hráli různé hry, u kterých jsme se seznamovali. Druhý den jsme šli
na výlet k Božímu kameni a Soseňskému lomu.
Večer jsme měli úkol rozdělat táborák.
Po táboráku jsme mohli i nemuseli jít na bojovku. Šli jsme po pokojích a měli jsme za úkol
sfouknout tři svíčky, ale daly se těžce sfouknout a učitelky nás většinou našly .
Byl to skvělý adaptační kurz!
Aneta Plačková, 6. A

4. prosince nás navštívil Mikuláš v doprovodu svých
věrných společníků anděla a čerta. V tělocvičně si 9.
A připravila program pro první stupeň a 9. B si užila
program přímo ve škole a čertovskému dovádění tak
neunikl ani druhý stupeň. Naštěstí nikdo do pekla nemusel a tak jsme si mikulášské dovádění opravdu
všichni užili.

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se konaly vánoční dílny; každý
žák měl možnost přihlásit se na stanoviště, které mu
svým zaměřením nejvíce vyhovovalo; zde pod dohledem
učitelů vznikaly vánoční dekorace, cukroví, suché vazby. Vše se poté prodávalo na tradiční akci s názvem
Pohoda V Brance a na školním jarmarku.
Současně probíhal florbalový turnaj dívek v naší tělocvičně.
Byla jsem v bráně a moc mi to nešlo, pustila jsem šest
gólů při zápase s gymnáziem a nedaly jsme ani jeden
gól. Ale i tak mě to na turnaji bavilo.
Eliška Krupičková, 6. A

Jednička
1/2015 Školní časopis Jednička vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153, IČ 47016973. Školní časopis je zapsán
v evidenci periodického tisku Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 20455.
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