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Co si přejeme od Ježíška?
Já bych si přála, aby byla moje rodina pohromadě a byla zdravá. Ale přála bych si
Neocube kuličky a sluchátka. | Ilonka
Přál bych si zdraví, lásku, elektrický airsoftový samopal M416 a GoPro
kameru. | Jirka
Já nechci nějaký drahý dárek. Mně
stačí, že jsme celá rodina pohromadě
a jsme zdraví. Ale jinak bych si přál
nové kopačky, míč a dres
nejoblíbenějšího hráče Neymara jr. |
Honza
Aby byli všichni šťastní, zdraví a spokojení. | XXX
Radost by mi udělala bicí souprava
a plno dalších věcí… | Jan
Co by mi udělalo radost najít pod stromečkem? Hadry, ponožky a největší radost
bych měla, kdyby byli všichni zdraví a šťastní. | XXX
Oblečení, knihy, hry na konzoli. | Pepa
Nic. Od nikoho nic nechci a to, co bych chtěla, se nedá jen tak koupit. | Simča
Pod stromečkem by mi největší radost udělala stavebnice Neocube. | Danča
Přála bych si powerbanku, řetízek a novou peněženku. | XOUX
Sluchátka. | Šimon
Pohodu v rodině, nový mobil, krásný prožitek Vánoc a řetízek. | Jan
Věci pro koně, oblečení. | Verča
Největší radost by mi udělal nový notebook. | Karel
Pod stromečkem by mi udělaly radost věci na koně, kniha. A aby se rodina sešla
pohromadě. | Aneta
Iphone XS Max space grey a Lebron James boty. | Zdeněk
Nic. | Jan
Já bych si přál krmení na ryby a multiplikátor a ještě nový dron s kamerou. | XXX
K Vánocům bych si přál nějaké oblečení, např. mikinu a ještě něco k tomu. | XXX
K Vánocům si přeji hlavně pohodu a zdraví. Za dárky si přeji stolní hru, malé modely
starých motorek, volant k počítači, kasičku prasátka, do které bych se nemohl dostat.
To je skoro všechno. Moc se těším. | Jan
K Vánocům si přeji klávesnici k počítači a podložku pod myš. Taky různé sprchové
gely, voňavky a tyto ostatní věci. Anebo místo gelů voňavku a třeba i oblečení. Chtěl
bych být v pondělí doma a nikam nejezdit po příbuzných. | XXX
K Vánocům si přeji notebook, auto za celou rodinu, nějaké puzzle, zajímavou
a dobrodružnou knížku a to je asi tak všechno. | Radek
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K Vánocům bych si přála nové horské kolo. A abychom byli všichni v rodině zdraví
a abychom se všichni sešli pohromadě. | Sabina
K Vánocům bych chtěl notebook, možná nějaké hry, samozřejmě dostanu nějaké
oblečení. Dále zdraví pro rodinu, štěstí a peníze. | Filip
K Vánocům si přeji nový telefon a oblečení, ale
ještě mi něco Ježíšek donese. Ale nejvíce si přeji
ten telefon, mám každý rok nový a Ježíška už to
štve. | XXX
K Vánocům bych si přála nový notebook a nějaké
oblečení, jinak jsem o tom ještě moc
nepřemýšlela. | Bára
Přál bych si být zdravý a šťastný, aby mi vyšla
střední škola. Jinak nevím, co bych si přál, vše
mám. | XXX
K Vánocům si tenhle rok nepřeju nějak tak nic, spíš se nechám překvapit, co
dostanu. | Eliška
Pod stromeček si nic nepřeju, protože u nás se Vánoce neslaví. Jediné, co si přeju,
je, abych byla se svojí rodinou. | XXX
Na Vánoce si přeju, aby už byl dokončený můj nový pokoj. | Jan
Já bych se sestrou nejvíce chtěla Xbox one S a nějaké deskové hry. A zásobu
ponožek, které se mi pořád ztrácejí. | XXX

Jak trávíme Vánoce?
Rád si užívám vánoční pohody. Chystám se k příbuzným. A samozřejmě se také
těším na dárky. Pojedu na živý betlém. Rád zdobím stromeček a peču cukroví,
protože ho pak sním.
Jan
O Vánocích nejraději jím a těším se na dárky. Na Vánoce nikam nechodíme, jen
k babičce. Po Vánocích chodíme na návštěvy k příbuzným.
xxx
Jsem doma s rodiči a rozdáváme si dárky. A jíme cukroví.
xxx
O Vánocích rád rozbaluji dárky, koukám se na televizi a ujídám cukroví. Na kulturní
akci o vánočních prázdninách jsem byl jenom jednou, a to v kině na Star Wars
Poslední Jedu.
Radek
Štědrý den začínáme zdobením vánočního stromku. K obědu máme kubu. Poté jdu
k sousedce na čokoládu. Večer si dáme k večeři polévku a kapra s bramborovým
salátem. Po večeři jdeme k sousedům zapalovat prskavky a potom si rozbalujeme
dárky a jdeme se koukat na pohádky, u toho jíme cukroví.
Jakub
Chodím do obchodů, na trhy, s bábí na oběd, na betlém, rozsvícení stromku. Mám
ráda Štědrý večer a poslouchám vánoční písničky.
xxx
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Rád spím. Jsem rád, když se peče cukroví, a rád se koukám na TV.
xxx
Já jezdím pouze za příbuznými a jinak jsem v posteli. Chodím do kostela i na
půlnoční, rád zdobím stromeček. A teď, když jsou u nás živé betlémy, tak tam
dokonce vystupuju.
Pavel
O Vánocích ráda dělám různé aktivity, chodím na rozsvícení stromku a také
navštěvuji půlnoční v kostele. Ráda vyjídám a kradu doma a u babičky cukroví. Dále
mám ráda, když jdu po městě a je všude rozsvíceno, třeba stromeček, ozdoby na
lampách atd. Ráda navštěvuji rodinu a povídám si s nimi. A také se koukám na vánoční pohádky.
Sabina
Já s mamkou jezdím do City parku a taky někam na čerty, třeba do Hříšice. Na Štědrý den ráno zdobíme stromeček. K obědu si dáváme rybí polévku, zapálíme svíčku
a pak to pomalu ubíhá až k večeři. Po ní rozbalujeme dárky. A po Vánocích jezdíme
za mojí babičkou, tam na nás taky čekají nějaké dárky.
Ilonka

Kalamita na cestách do Hobzí
V pondělí 3. 12. nás vyvedla z míry příroda. Kvůli všudypřítomné námraze bylo velmi
obtížné dostat se do školy, a tak většina žáků i učitelů zůstala doma. Co na tento
zážitek říkají někteří žáci?
Do školy jsme jeli s taťkou. V šatně byl ze sedmáků jen Honza a Pavel, ty ale paní
učitelky pustily domů, protože nás ve škole bylo málo. Zůstali jsme tam jenom my
z Vnorovic *) a paní učitelky. V 9:55 jsme jeli konečně domů. Když jsme přijeli, tak
jsem se převlékl a šel jsem za sousedkou.
Radek
*)

A co my z Dačic?

Sestra šla na autobus, který nepřijel, a tak nás mamka nebudila. Až jsme se vyspali,
tak jsme hráli na mobilech. Pak přišel kamarád a byli jsme na počítači. Odpoledne
jsme jezdili na kole. Pak se stmívalo a šli jsme ke kamarádovi domů. Zapomněl jsem,
kolik je hodin, tak jsem utíkal domů, když jsem vyšel z domu, uklouzl jsem.
Jakub
Začalo to tím, že taťka jel do práce. Když vyjel z garáže, sklouzlo mu to a málem se
přimáčkl na zeď, naštěstí to ale dokázal vybrat. Volal mi kamarád Pavel a ptal se,
jestli jdeme do školy. Řekl jsem, že asi ano. Tak jsme šli, bylo to hrozné, klouzalo to,
nebyly posypané chodníky. Když jsme dorazili do školy, skoro nikdo tam nebyl, asi
jenom 10 dětí. Šli jsme po schodech, ale na horním stupni nikdo nebyl, a paní
učitelka nám řekla, ať jdeme domů. To už bylo všechno posypané a zbytek dne jsme
si užili a klouzali jsme se na náledí. Odpoledne už to roztálo, tak to bylo dobré.
Jan
Ten den ráno před sedmou vidím zprávu od Filipa: „Škola dnes není.“ Já jsem byl
radostí bez sebe. Potom jsem tu radostnou zprávu zavolal Honzovi, tak jsme šli
dříve. Ještě jsem rychle nakrmil psa a šel jsem se podívat, jestli ta škola doopravdy
nebude. Byl jsem na křižovatce a vidím, auto ve strouze. Tak jsem si řekl: „To bude
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špatnej den.“ Přišel jsem do školy a paní učitelka nám řekla, ať zavoláme rodičům,
jestli půjdeme domů. Při cestě domů Pepa zase dělal nějaké blbiny na silnici.
Spadl a z tašky mu vypadlo pití. Protože jsme už byli na kopci, jelo mu pěkně
z kopce až domů.
Pavel
Led jsem si užil. Nemusel jsem do školy. Akorát když jsem přišel domů, tak jsem
musel odnést dřevo do kůlny. S bratry jsme si to ale užili i u dřeva.
Ondra
Dne 2. 12. jsem šla ráno na autobusové nádraží, kde byl pan řidič a řekl nám,
že dneska nepojede, že kloužou silnice a nechtějí to riskovat. Tak jsme šli s bratrem
a Honzou s úsměvem na tváři domů. Doma jsem byla na mobilu atd. Jsem ráda,
že se to stalo, aspoň byl prodloužený víkend.
Sabina
Ráno jsem vstávala na autobus, došli jsme tam a pan řidič říkal: „Dnes autobus
nejede.“ Tak jsme se radovali a šli jsme domů. Potom jsme šly s kamarádkou ven
a dělaly jsme hlouposti. Moc jsem si to užila.
Nikola
Já byl rád, že nemusím do školy. Ale zároveň naštvaný kvůli tomu, jak brzo jsem
musel vstávat, jen abych se dozvěděl, že nikam nemusím. Skoro celý den jsem se
díval na televizi, pak pro mě přišli kamarádi, ať jdu ven. Tak jsem se oblekl a vyšel.
Sešel jsem ze schodů a na chodník. Najednou jsem ležel na zemi, jak mi to uklouzlo.
Všichni jsme se zasmáli a šli jsme ven.
Filip

Duševní pohoda
Žáci 9. třídy se v rámci předmětu rodinná výchova zabývají péčí o duševní zdraví
a duševní pohodu. Pro časopis Slon napsali článek, který vám prozradí, pomocí
jakých pravidel a aktivit můžete pomáhat své psychice, aby byla co nejvíce svěží
a vyrovnaná.
Psychiku si můžeme vylepšit tím, že budeme
dostatečně relaxovat. Relaxovat můžeme třeba
posloucháním oblíbené hudby, cvičením jógy,
sportem, zdravou stravou. Pro tělo i duši je důležitý
pořádný spánek. Nepomáhají nám návykové látky
typu kofein, alkohol, tabák, káva, kouření a nezdravé stravování. Neměli bychom se zapojovat do
zbytečných konfliktů. Duševní cvičení pomáhá zvýšit
soustředění, psychickou a fyzickou výkonnost
a zlepšit motivaci mysli.
Kromě výše uvedených možností lze pohodu naší
psychiky zvýšit také různými metodami a úkoly.
Jednou metodou je takzvaná ruka chvály. Spočívá
v tom, že na papír obkreslíte obrys své ruky, do nějž
uvedete své jméno. Tento obrázek poté necháte
kolovat mezi svými spolužáky/kolegy/kamarády/členy rodiny a každý, ke komu se
dostane, do něj napíše 1 vaši vlastnost, která se mu na vás líbí.
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My jsme takovou ruku chvály vytvořili i pro naši
školu. Můžete si ji prohlédnout na obrázku,
jsou na ní uvedeny důvody, proč do školy rádi
chodíme.

Vánoční tradice a zvyky
Žáci 6. a 7. ročníku se v hodinách občanské výchovy zabývali vánočními tradicemi
a zvyky. Ty, které je nejvíce zaujaly, vám představí na následujících řádcích.
Adventní věnec
Adventní věnec má 4 svíce. Každou adventní neděli se jedna zapaluje a odpočítávají
se tak týdny adventu. Bývá zdoben jehličím, mašlemi, skořicí atd.
Vánoční cukroví
Je to jedna z nejrozšířenějších vánočních tradic. Pečou se například linecká kolečka,
perníčky, zázvorky, vanilkové rohlíčky, kokosky.
Já mám nejradši vanilkové rohlíčky. Pečeno už máme všechno cukroví. Ilonka
Kapr a rybí polévka
Kapr je tradiční vánoční jídlo, ale moc dlouho tato tradice netrvá. V Česku se připravuje obalovaný a smažený a podává se s bramborovým salátem. Dále se z něj dělá
rybí polévka.
Rybí polévka je nejlepší, ta se jí i u nás. Jíme i kapra a bramborový salát. Na Vánoce
se moc těším. XXX
Kapr má dobré maso. My si ho nekupujeme, ale chytáme ho v řece. Jakub
Vánoční stromeček
Jde o jehličnan, třeba smrk, borovici nebo jedli, který je
ozdobený nejrůznějšími vánočními ozdobami a světýlky.
Tradice pochází z Německa, kde býval původně zdoben
ořechy, jablky a jinými potravinami.
Házení střevícem
Svobodné dívky na Štědrý den házejí střevícem. Pokud míří
směrem ven ze dveří, očekává se, že dívka odejde do světa
a bude mít svatbu. Pokud míří do domu, bude další rok doma.
Rozkrajování jablka
Při štědrovečerní večeři si každý rozkrojí 1 jablko. Pokud se po rozkrojení objeví
hvězdička, dotyčný bude po celý další rok zdravý. Když se objeví křížek, věští to
něco špatného.
A které tradice se o Vánocích drží v tvojí rodině?
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