
MRÁČKOVA 3090/2, 143 00 PRAHA 4 - MODŘANY

1. VYDÁNÍ 2016/2017, ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROFESORA ŠVEJCARA V PRAZE 12 WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM

VÁNOCE JSOU TADY
Vánoce nejen u nás
ČTĚTE NA STRANĚ 2

HOROSKOP ANEB HVĚZDY
RADÍ
Přečti si, jak jsi na tom
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Přání

ilustrace: Vája a Naty

Mílí čtenáři,
pomalu se nám chýlí tento rok
do úplného konce a my se
nejvíce těšíme na to, že si
chvilinku odpočineme od
studentského života,
zabouchneme všechny knížky
našeho určitě oblíbeného učiva a
vrhneme se do víru vánočního
blouznění. Takže sebou hodíme
na kanapíčko, nožky zlehka
položíme na stolek, k ruce si
dáme talířek s napečeným
cukrovím, no a do druhé ruky
telefon či comp. A nejlépe do uší
sluchátka, aby po nás náhodou
někdo něco nechtěl! No ..., tak
to u vás určitě nefunguje, že?
Takže,
naše redakce Vám všem přeje
nádherné Vánoce podle vašich
představ a alespoň nějaký ten
splněný sen.
Krásný rok 2017.

Učitelské otázky

foto: nn

 
Vítejte u pokračování
,,Učitelských otázek“.
I dnes jsme si jich pro Vás pár
připravily. Tentokrát jsme se
ptaly zástupkyně školy Mgr.
Hany Böhmové. Tak, jdeme na
to!
Co byste chtěla dělat, kdybyste
nebyla paní učitelka?
 
„Nevím, protože svou práci
dělám ráda. Ale kdybych si
musela vybrat, tak bych byla
zahradnice…“
 
Jak dlouho učíte na této škole?
„Na této škole učím od roku

1998, tedy 18 let…“
 
Jak trávíte svůj volný čas?
„Nejraději chodím na procházky.
Také ráda fotím…“
 
Proč jste se stala učitelkou?
„Mám ráda práci s dětmi,
dovídám se zajímavé věci…“
 
Vaše oblíbené jídlo?
„Oblíbených jídel mám mnoho.
Ale co se týká podzimu tak je to
asi dýňová polévka…“
 
Co plánujete na vánoční
prázdniny a nový rok?
„Rozhodně přijde chvíle na věci,

na které čas většinou není. Také
budu určitě odpočívat…“
 
Co vás na této práci baví a
nebaví?
„Rozhodně mě baví učit se
novým věcem. Nebaví mě na ní
známkování…“
 
To je pro dnešek vše. Doufáme,
že se vám to líbilo. Kdybyste
chtěli vědět něco o svém učiteli,
nebojte se o to požádat ve třídě
6.C…
      Julča a Marťa

HOUR OF 
CODE

V letošním roce se naše škola
zapojila do mezinárodního
projektu Hour of Code. Jeho
cílem je přiblížit dětem
programování a ukázat, že každý
se může naučit jeho základy. V
týdnu od 7. do 13. prosince si
miliony žáků po celém světě
vytvoří své první řádky kódu.
Pomůžou jim s tím kreslené
postavičky ze Star Wars, Angry
Birds nebo Minecraftu.

Punčošky na nožky

Venku pěkně přituhuje a tak se
,dámy, hodí přiobléknout se
nějakýma těma punčoškama.
Jestlipak víte něco o jejich
historii?
V roce 1547 dostal prý anglický
král Jindřich VIII. darem pletené
punčochy. Jejich hodnota se
tehdy odhadovala v ceně
tříhektarové vinice. Byl to tedy

opravdu královský dar.
Původní punčochy byly
ponejvíce soukenné a sloužily
jako součást mužského oblečení.
Móda pánských punčoch byla
výrazná, už v daleké minulosti
se například nosily punčochy s
vetkanými vzory.
Historie punčoch byla nejvíce
ovlivněna v Anglii. Tam byla
zřízena první ruční pletárna
punčoch a tam byl vynalezen
první ruční stávek. V roce 1690
byla postavena královská
manufaktura se 200 stavy také v
Paříži a v roce 1672 tam byla
založena punčochářská škola. V
punčochářském cechu byli tehdy
jenom muži.
Teprve když se začaly zkracovat

ženské sukně, staly se punčochy
nezbytnou součástí ženské
garderoby.
Co vy na to?
Tak máte dobrý námět na dárek
nejen pro maminku, ale i pro
tatínka, třeba je zase pánové
začnou nosit, vždyť paní móda
je vrtkavá!



STRANA 2 / 4

1. VYDÁNÍ 2016/2017, ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROFESORA ŠVEJCARA V PRAZE 12 WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM

Vánoce jsou tady

foto: nn

Tak se nám zase sešel rok s
rokem a je tu ten čas, na který se
mnozí z nás nejvíce těší. Při
vidině dárků se nám oči rozzáří
jako baterky a dny nám začínají
utíkat příšerně pomalu, jak se
těšíme. Jen našim rodičům to
utíká poněkud rychleji.
Maminka přijde z práce a
nastává jí druhá směna - nakrmit
nás, tatínka, ... a pak, místo aby
si v klidu dala kafíčko, začíná
zadělávat těsto a péct cukroví,
aby to vše do Štědrého dne
stihla. Doufám, že se mezi vámi
najdou ti, co se jen neválí a
přiloží ruku k dílu! Cukroví jen
tak samo nezavoní a vyčerpaná a
nervózní maminka není žádné
terno pro vánoční pohodu. Tak
se snažte. Pro dospěláky jsou to
hoňky, ale my si to užíváme. A
tak jme si řekli, že nakoukneme
pod pokličku našich předků jak
slavili Vánoce oni a zabrousíme
do jiných zemí, jak je to tam s
tím Ježíškem.
Dřívější štědrovečerní stůl

vypadal poněkud jinak, než to co
vám dnes maminka či tatínek
nachystá. Při večeři se podával
hrách, klíček hrachu má podobu
kalichu a podle tradice spojoval
všechny stolovníky v dobrém i
zlém. Paní domu odebrala po
lžíci pro každé z domácích zvířat
a pak si nabírali podle vážnosti a
stáří ostatní. Poté přišly na řadu
polévky pro sílu, bylo jich
několik druhů. Pak čočka, aby
byly peníze a kuba z krup s
česnekem. No a nakonec masitý
pokrm nebo ryba pro radost.
Kosti se dávaly na jeden talíř a
po večeři je hospodář odnesl pod
jabloň. Naposledy se objevila na
stole vánočka a cukroví. Po
večeři přinesl do místnosti
hospodář ozdobený stromeček.
Někde se místo stromečku
strojily jesle (stromeček někteří
považovali za německý zvyk) a
začaly se zpívat koledy. Někde
se po večeři věštilo - lilo se
olovo, pouštěly se lodičky ze
skořápek v umyvadle, házela se

bota přes rameno směrem ke
dveřím, děvčata třásla bezem,...
Vyvrcholením štědrovečerních
oslav byla půlnoční mše. No a
dárky naděloval Ježíšek
poskromnu. Většinou to byly
potřebné věci. No a to hlavní je,
že tenkrát Vánoce nespočívaly v
dárcích, ale ve vzájemné lásce,
přátelství, radosti a pocitu
sounáležitosti v rodině. A jakpak
je to u vás?
Teď si zaletíme třeba do Dánska.
V Dánsku se dárky nešetřilo a
nešetří. Dánové je připravují s
několikaměsíčním předstihem a
dělají s jejich nákupy velké
tajnosti. Lidé tam věří, že čím
větší překvapení, tím šťastnější
budoucnost.
Ve Finsku nosí o Vánocích
dárky velký Ukko. Dlouhé bílé
vousy mu sahají do pasu a na
hlavě mu trůní půlmetrová
červená čepička s rolničkou.
Nosí červený kabátek.
Doprovází ho veselí mužíčci v
pláštěnkách lemovaných

kožešinou. Zlobivé děti odnášejí
do ledového království. Tak
raději do Finska na Vánoce
nejezděte.
Ve Francii je dobrým vánočním
duchem Pere Nöel (Otec
Vánoc). Chodí vždy v bílém,
dárky dává do bot a holínek
nebo je nechává za kamny či u
krbu.
Vánoční oslavy v Mexiku se
značně liší od evropských
představ o oslavě narození
malého Ježíška. Vánoční
stromečky jsou v Mexiku vidět
jen v kostelech, divadlech,
restauracích a v bohatých
domech. Musí se dovážet až z
Kanady a nejsou levné.Většině
Mexičanů nahrazuje vánoční
stromeček “pinata” – hliněný
džbán na vodu, veliký jako sud
na zelí. Je obalený papírovým
límcem a peřím. Dospělí ji
naplňují až po okraj hračkami a
zavěšují na dveřní rám. Vánoční
hra začíná průvodem se
svíčkami, kterého se zúčastní
všichni členové. Děti se
zapálenými svíčkami procházejí
ztemnělým domem, klepou na
dveře a zpívají koledu o Svaté
rodině marně hledající útulek v
Betlémě. Všechny dveře jsou
zamčeny, jako srdce lidí, kteří
odmítli vpustit Marii a Josefa do
svého domu. Nakonec průvod
přijde k místu, kde je zavěšena
pinata. Dveře jsou otevřené a
všichni vcházejí dovnitř. Děti se
snaží pinatu rozbít dřevěnými
hůlkami , dokud se jim to
nepodaří a celý obsah se
nevysype na zem. Každý si z
hraček vybere to co se mu líbí.
V Bulharsku nosí dárky děda
Koleda.
No a třeba v Austrálii v době
Vánoc vrcholí léto a děti si
užívají letních prázdnin.
Stromečky mají umělé s umělým
sněhem.
Tak raději zůstaneme doma a
pěkně si to užijeme, ne? Jen ten
sníh by mohl spustit, pořádná
koulovačka by neuškodila.

Knihomol radí
Milí čtenáři,
tentokrát bych chtěla doporučit
knížku, kterou jsem nedávno
četla a která se mi moc líbila.
Jmenuje se Já nejsem
neviditelná a napsal ji Marcus
Sedgwick. Tato kniha vypráví o
slepé dívce Laureth, která spolu
se svým malým bratrem letí do
New Yorku, aby společně našli
svého ztraceného otce. Jestli se
jim podaří otce nalézt, Vám
neprozradím, protože pak byste
nemuseli číst tuto hezkou knihu.
Dále bych vám doporučila

knížku Mrtvá a živá od Daphne
du Maurier . Knížka vypráví o
mladé ženě, která se po svatbě s
Maximem de Winterem,
kterému nedávno zemřela první
manželka Rebecca, odebere do
jeho krásného domu Manderley.
Tam nejdříve zažívá nejhezčí
chvíle života, ale pomalu začíná
objevovat tajemství okolo smrti
Maximovy krásné manželky
Rebeccy. Co nakonec zjistí? To
se dozvíte, když si ji přečtete…

Kristi

Kdo sportuje nezlobí
Chci vám představit sport, který
není tak rozšířený, ale zato
zajímavý -veslování. Je to sport
jak pro jednotlivce, tak i pro
skupiny. Jezdí se velké i malé
posádky. Ve veslařských klubech
si člověk může najít přátele a
trávit s nimi čas. Spousta lidí se
domnívá, že veslování je těžké.
To ale není tak úplně pravda.
Samozřejmě vás jako nováčka
nepošlou na nějakou vratkou loď
a je jim jedno, jak dopadnete.
Tak to tam nefunguje. Když
neumíte veslovat a přijdete, že

se to chcete naučit, tak vás
maximálně pošlou na loď, na
které je takřka nemožné se
převrátit. A také se vám věnují
dobří trenéři. Jediné podmínky
pro tento sport jsou dobrý
zdravotní stav, umět plavat, chuť
sportovat a závodit můžete až od
jedenácti. No a co můžete
získat? Dobrou fyzičku a přátele.

Marťa
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HOROSKOP aneb co na to hvězdy
KOZOROH
Určitě jsi unavený. Co si takhle
udělat jednu sobotu nebo neděli
jen sám pro sebe. Začít
například voňavou koupelí a
zakončit oblíbeným filmem.
Tvůj šťastný den bude 13. leden.
 
VODNÁŘ
Neseď jen u elektroniky. Určitě
by ti prospěl čerstvý vzduch.
Jednou za čas se projít venku
neuškodí. Provětráš se a vyčistíš
si hlavu. Taky bys měl omezit
nezdravé jídlo. Tvůj šťastný den
bude 28. prosinec. Neboj se
mezi vrstevníky říct svůj názor.
Uleví se ti.
 
RYBY
Zaměř se na učení. Určitě se ti
povede mnohem lépe. Tvou
tvrdou práci určitě neoceníš jen
ty sám. Pochvalu najdeš u
rodiny a určitě i u dobrých
přátel. Tvůj šťastný den bude 28.
leden.
 
BERAN
Už je čas na to, abys hodil
starosti za hlavu. Začíná nový
rok a jsou Vánoce. Uklidni se a
užívej si krásné okamžiky s
rodinou a přáteli. Takové
chvilky se dají prožít jen jednou.
Nebuď hned naštvaný. Kazíš si
tak krásné dny. Tvůj šťastný den
bude 5. leden.
 
BÝK
Jestli máš pocit, že tě kamarádi
opustili, tak se zamysli, jestli
třeba nepotřebují tvou pomoc.
Budeš mile překvapen. Vždy je
jednodušší si o problému
popovídat než dělat, že

to, co chceš nebo co potřebuješ.
Tvůj šťastný den bude 3. leden.
 
PANNA 
Nemontuj se do věcí, do kterých
ti nic není, protože ti to nestojí
za to. Bude nový rok a ty si ho
musíš užít naplno. Sice si budeš
muset plnit své úkoly, ale neboj
se bavit. Nemůžeš přece sedět
doma a přemýšlet nad smutnými
věcmi. Tvůj šťastný den bude
31. prosinec.
 
VÁHY 
Toto období bude možná trochu
náročnější. Neboj se svěřit
někomu, když máš problémy a
něco tě trápí. Jestliže se nechceš
svěřit rodině ani přátelům, zkus
se domluvit s naším školním
psychologem. Tvůj šťastný den
bude 1. leden.
 
ŠTÍR 
Plň si své úkoly včas. Potom se
ti pěkně nakupí. Ne všechno se
vždycky daří tak, jak bys chtěl.
Pouč se z chyb, které jsi tento
rok udělal a vstup do nového
roku s odhodláním překonat
všechny překážky. Tvůj šťastný
den je 6. leden.
 
STŘELEC 
Nestřílej na všechny své otravné
obličeje. Těm lidem to vadí.
Potom na ně ber malinko ohled,
protože většina lidí si tebou
nechce zkazit den. Tvůj šťastný
den bude 27. prosinec.

Julča

neexistuje. Tvůj šťastný den je
7. leden.
 
BLÍŽENCI 
Založ si svůj tajný deník. Když
se do něj budeš svěřovat, budeš
mít lepší pocit sám ze sebe.
Vánoce se blíží, jestli jsi byl
hodný, dostaneš k Vánocům
splněné přání. Je právě čas se
zamyslet, co je to být hodný. Až
na to přijdeš, budeš mít krásný
konec roku. Tvůj šťastný den
bude 22. prosinec.
 
RAK

Jdi se bavit a neseď doma u
televize. Užij si krásné podzimní
a zimní počasí.
Nezapomínej, že po prázdninách
se zase vrátíš do školy.
Nezapomeň si udělat všechny
úkoly a poslední den prázdnin
připravit tašku. Před
povinnostmi prostě neutečeš.
Tvůj šťastný den bude 10. leden.
 
LEV
Měl bys začít šetřit peníze. Stačí
si vždy polovinu dát do kasičky.
Mile tě překvapí, když ji potom
otevřeš a budeš si moci koupit

Co přinášelo 
našim předkům 
o Vánocích 
smůlu?
Před půlnoční mší se zásadně
nesmělo šít, protože by myši
dílo zničily.
 
Na Štědrý den nikdo rozhodně
nesměl čistit stáje a chlévy,
protože by dobytek zcela určitě
kulhal.
 
Nesmělo se ani prát, to by totiž
zcela jistě přineslo do domu
smůlu a neštěstí.
 
Napsat milované osobě na
Štědrý den psaní věštilo skoro na
sto procent rozchod.

Trochu zábavy 
neuškodí

ilustrace: Vája a Naty

Dědeček: „Jiříčku, kampak nám
zmizel náš kanárek?“
Jiříček: „Nevím dědečku, když
jsem mu chtěl vyčistit peříčko
vysavačem, seděl ještě zde na
okně.“

Namáhej si hlavičku

ilustrace: Vája a Naty

Mám hodiny s číselníkem, na
němž nejsou vyznačeny číslice,
takže vzniká malá otázka, jak
říkat tomu plíšku s časovými
dílky, když mu pojmenování
„číselník“ vlastně nenáleží.
Ale o to tu nejde, protože po vás
chci, abyste z hlavy, bez všech
pomůcek určili, kolik je hodin
ve chvíli, kdy se dívám do
zrcadla a vidím v něm, že

ručičky mých hodin ukazují „za
sedm minut čtyři“.
 
Moje dcera Daniela je o tři roky
mladší, než činí součet poloviny,
třetiny, pětiny a šestiny jejího
věku. Jak je stará?
 
Správné odpovědi uveřejníme v
příštím čísle nebo ti nedočkaví
se mohou ptát Julči v 6.C.
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