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Prosinec 2016    Prosinec naleje a leden zavěje 

Číslo II.    Jaký prosinec – takový červen 

Ročník 1 
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Rozhovor s paní učitelkou 
Slámovou 

1) Proč jste se rozhodla být učitelkou? 

- Už jako malá jsem si na učitelku hrála. 

2) Proč jste si vybrala tuto školu? 

- Zúčastnila jsem se pohovoru o volné místo. 

3) Co byste na této škole změnila? 

- Vzhledem k tomu, že jsem tu krátce, nic moc mi tu 

nechybí.  Možná jen pomocná kuchyňka pro děti. 

4) Jak jste na základní škole prospívala Vy? 

- Měla jsem lepší průměr, vycházely mi nějaké 

dvojky. 

5) Čím jste chtěla být jako malá? 

- Jak už jsem říkala, od mala jsem měla jasno. 

6) Jaký byl Váš první dojem, když jste sem šla učit 

poprvé? 

- Prví dojem byl celkem příjemný. Nebylo tu pro mě 

žádné nepříjemné překvapení.  Děti jsou stejné 

jako na jiných školách. 

 

Kateřina Kundrátová – VIII. A 
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Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, 

tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož 

oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí 

od domu k domu s tradičním pořekadlem  Koledu, nebo vám něco 

provedu - v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní 

pasta na dveřích … a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v 

anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké   

Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu atd. Tradičními znaky Halloweenu 

jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, dále čarodějky, duchové, černé 

kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři atd. Typickými barvami 

jsou černá a oranžová. 

 

Památka zesnulých či lidově Dušičky připadá na 2. listopadu. 
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech 
svatých se slaví v dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku,  v noci 
z 31. října na 1. listopadu. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento 
čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Může dojít k 
setkávání živých a mrtvých, světlem živí ukazují cestu mrtvým.  Tradice v 
tento den zapalovat ohně a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, 
že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy. 
Tradicí svátku svou podstatou a znaky nejvíce věrná oslava halloween.   

 

 

Kateřina Kundrátová – VIII. A 
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NAŠE TŘÍDA IX. A 

 

Naše třída IX. A se skládá z 19 žáků. Dělíme se do několika skupin: Spáči (jednoduše vždy 

a všude spí), sportovci (jde jim jen sport, je to i namyšlený frajírek), odmocniny ze šprtů 

(k tomuto se asi ani nemusíme vyjadřovat. Vždycky všechno umí a ví!), parta slepic 

(uřvané, oblíbené, hloupé slepice), ti, co se neučí (říkají, že látku umí, ale neumí), 

výtvarníci (mají počmárané sešity, učebnice, lavice, prostě všude všechno), žrouti (mají 

takovou zásobu jídla, že by si mohli otevřít školní bufet). 

Například Martin Kardian, nebo Míra Mitterpach, to jsou typičtí žrouti. Kdykoli se na ně 

podíváte, tak jí. Za to Áďa Malinovská, to je třídní výtvarnice. Neustále má počmárané 

ruce, sešity a cokoliv, co jí přijde pod ruce. Partu slepic raději vynecháme. 

Dříve jsme byli ve dvou třídách A a B, ale v 5. třídě nás spojili do jednoho celku. Od té 

doby táhneme za jeden provaz a snažíme se spolupracovat, ale moc nám to nejde. I když 

učitelé občas říkají, že jsme hrozná třída, umíme být (někdy) hodní.  

Tento různorodý zvěřinec má na starosti už od šesté třídy pan učitel Plevka, kterému 

vděčíme za jeho trpělivost. 

Tento rok je naším posledním společným na základní škole, a tak dost ovlivňuje naší 

budoucnost, za pár měsíců děláme totiž přijímačky na střední školu. Uteklo to jako voda. 

Někteří si vybrali střední školu s maturitou a někteří učební obor. Třeba my dvě jsme si 

vybraly střední školu s maturitou. Chtěly bychom zkusit cestovní ruch v Karlových 

Varech. Na učební obory by chtěli jít převážně kluci. Takže nás prosím držte palce, ať to 

zvládneme! 

Eliška Vachková a Veronika Richterová - IX. A 
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Koněpruské jeskyně se nalézají uvnitř návrší Zlatý kůň nad obcí Koněprusy v 
CHKO Český kras asi 5 km jižně od okresního města Beroun. 

Koněpruské jeskyně jsou nejdelší jeskynní systém v Čechách. Jedná se o 
rozsáhlý třípatrový jeskynní systém budovaný v devonských vápencích s 
výškovým rozdílem mezi jednotlivými patry asi 70 m. Nejdříve bylo 
objeveno v roce 1950 střední patro jeskyní, a to zcela náhodou, při 
odstřelu v místním lomu. Koněpruské jeskyně byly z větší části zpřístupněny 
v roce 1959. 

Rozlohou nejmenší je horní patro a nejrozsáhlejší je střední patro. Spodní, 
nezpřístupněné patro leží v hloubce asi 70 m pod povrchem a má 
charakter chodbovitého systému. Bylo vytvořeno dešťovou vodou, která 
do něj proniká komíny a puklinami a postupně rozpouští vápencovou 
horninu, čímž dává vzniku krasu a krasových jevů. Zvláštností jsou zde tzv. 
Koněpruské růžice, které obsahují opál. 

V systému Koněpruských jeskyní bylo nalezeno velké množství zvířecích 

kostí z doby před 600 000 – 13 000 lety a také lidské kosti patřící druhu 

Homo sapiens sapiens staré asi 13 000 let. Někdy v letech 1469 – 1472 byla 

v horním patře v činnosti penězokazecká dílna, ve které se vyráběly 

falešné mince.  

 

 

 

                                                                          

                                                                                Sarah Oswaldová – VIII.A                     

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kon%C4%9Bprusk%C3%A9_jeskyn%

C4%9B 
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Karlštejn (něm. Karlstein), v obrozenecké době nazýván také Karlův Týn, je středověký 

hrad, nacházející se v katastrálním území Budňany v městysi Karlštejn v okrese Beroun, 

asi 30 km jihozápadně od Prahy, uprostřed Chráněné krajinné oblasti Český kras. 

Základní kámen byl položen 10. června 1348 arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Podle 

tradovaného výkladu byl hrad zbudován kvůli ochraně říšských korunovačních klenotů a 

svatých ostatků, ty zde však spolu s českými korunovačními 

klenoty nalezly umístění až postupem času; Karlštejn byl 

původně budován pro Karlovy soukromé účely coby malé sídlo 

s jednou věží a až postupně se rozrůstal o části určené ke 

střežení klenotů. V současnosti je hrad významnou národní 

kulturní památkou a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v 

Česku. Výzdoba kaple sv. Kříže, ve Velké věži, je ukázkou 

vyspělého gotického malířství. Hrad je přístupný veřejnosti, je 

ve vlastnictví České republiky a jeho správu zajišťuje Národní 

památkový ústav.  

Historizující rekonstrukce 

V letech 1887–1905 probíhala přestavba hradu v duchu tzv. 

purismu, která měla hradu navrátit původní gotickou podobu. 

Prováděli ji Josef Mocker nejdříve na základě koncepce 

vídeňského profesora Friedricha von Schmidta až do jeho smrti 

1891, od roku 1892 samostatně. Po Mockerově smrti 1899 

stavbu dokončil stavební rada inženýr Krch. Výsledky této 

přestavby byly kritizovány již na začátku 20. století, 

s odstupem času jsou však hodnoceny jako projev 

své doby.Dobroslav Líbal však ostře kritizoval 

Schmidtovy a Mockerovy úpravy Karlštejna ještě při 

příležitosti stého výročí Mockerova úmrtí.Od roku 

1918 je hrad ve vlastnictví státu a je zpřístupněn 

veřejnosti. V roce 1962 byl vyhlášen národní kulturní 

památkou.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%A1tejn                    Sarah Oswaldová – VIII. A 
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Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. S Vánoci 

souvisí doba adventní, která jim předchází a slouží jako příprava 

na slavnost. V Česku a dalších zemích s převládající 

římskokatolickou tradicí začíná oslava Vánoc na Štědrý den, 24. 

prosince, kdy je předvečer vánoční slavnosti. Samotné Vánoce 

podle křesťanské tradice začínají s vyjitím první večerní hvězdy 

24. prosince. K Vánocům se pojí množství lidových tradic, k 

nimž se řadí vánoční stromek, jesličky, vánoční dárky, které 

podle české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. 

století jsou Vánoce v mnoha zemích vnímány převážně jako 

svátky pokoje, rodiny a lásky, který lidé slaví společně bez ohledu 

na své náboženské přesvědčení. 

 Kateřina Kundrátová – VIII. A 
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      Lití olova už dnes není tak oblíbené jako 

kdysi, patří však k nejstarším vánočním zvykům. Potřebujeme k němu 

větší nádobu s vodou, dvě vařečky nebo tyčky, starý klíč s velkým 

uchem, lžíci na roztavené olovo a samozřejmě oheň a olovo. Na hrnec s 

vodou dáme 2 vařečky a přes ně položíme klíč. Nad plamenem roztavíme 

v lžíci olovo a uchem klíče ukápneme do vody. Podle tvarů, do nichž olovo 

ve vodě ztuhlo, hádáme, co nás asi čeká. 

Běžné je věštění osudu z rozkrojeného jablka. 

Jablko rozkrojíme napříč po štědrovečerní 

večeři. Jasně zřetelná hvězdička jadřince znamená zdraví po celý příští 

rok. Dá se počítat i se štěstím a úspěchem. Nehezký jádřinec napadený 

navíc i červem je známkou nemoci, neštěstí a zármutku. Jádřinec ve 

tvaru kříže věští velké neštěstí, dokonce i smrt. 

  Budoucnost zjistíme také z ořechů, 

nejlépe z vlašských. Louskají se také po večeři a měly by být čtyři. Pokud 

jsou ve všech jádra pevná a zdravá, lze očekávat zdraví po celý příští 

rok. Načernalé, vyschlé nebo zkažené jádro věští nemoc – a čím více 

takových jader, tím spíš se předpověď splní. 

 Pod ubrus na štědrovečerním stole patří 

rybí šupina, jinak se bohatství nedočkáte. Pokrmů na stole má být 

devatero. Devítka totiž symbolizuje úplnost (je na konci početní řady) a je 

to číslo, které vyvolává zázraky. 

 Přináší štěstí a požehnání do rodiny. Z magických účinků 

umožňuje klidný spánek s krásnými sny, dáte-li je pod polštář a nebo ho 

pověsíte na čelo postele.  Políbíte-li svou lásku pod jmelím, zůstane váš 

vztah zachován.          

                                                                                Kateřina Kundrátová – VIII. A 
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Rozhovor s paní učitelkou Prokopovou 

1. Co Vás vedlo k tomu stát se učitelkou? 

- Rodiče jsou učitelé, vždy jsem k ním vzhlížela. 

A protože jsem v žádném předmětu moc 

nevynikala tolik jako v tělocviku a biologii, tak 

jsem se tomu dále věnovala.  

2. Učila jste někde předtím, než jste nastoupila na tuto 

školu? 

- Ano 

3. Proč jste se rozhodla, že půjdete učit 

na naši školu? 

- Okolnosti mě donutily a zároveň mě zaujalo 

vedení školy. 

4. Jak se Vám líbí na této škole? 

- ☺ Což o to, líbí. Ale žáci nejsou pilní, zodpovědní. A bohužel i 

zázemí pro tělesnou výchovu není dostatečné. 

5. Jaký byl Váš první dojem, když jste 

tady poprvé učila? 

- první dojem byl dobrý, nevěděla jsem, do 

čeho jdu ☺.  

6. Co ráda děláte ve volném čase? 

         - Odpočívám, cestuji, ráda si dám dobré jídlo s přáteli a 

věnuji se sportům.  

Karolina Langerová – VIII. A 
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Učitel uviděl Ondru, jak jezdí po zledovatělé cestě z kopce po zadku. 

,,Není ti líto těch pěkných kalhot ?“ptá se ho.                                                                                                                             

,,Prosím není, já mám pod sebou čítanku.“ 

Domlouvají se zvířátka v lese, že pojedou na výlet. Lev, vedoucí, říká: 

,,Nezapomeňte si vzít svačiny.“                                                                                              

Žába na to:,,Nezapomeňte si vzít svačiny.“                                                                         

Lev:,,A pláštěnky.“                                                                                                                      

Žába:,,A pláštěnky.“                                                                                                               

Když se to opakuje ještě párkrát, lev se naštve a říká:,,A ta zelená 

potvora zůstane doma!!“                                                                                                                         

Žába:,,Chudák krokodýl, tolik se těšil…“ 

,,Mami, mami, upadl nám žebřík!“volá Vašík.                                                                                
,,Pověz to tátovi.“                                                                                                                                               

,,On už to ví, visí na okapu.“ 

Přijde Pepíček do lékárny a říká:,,Máte něco proti bolesti?“                                                                                               

,,A co tě bolí?“ ptá se lékárník.                                                                                                                                  

,,Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení.“ 

Táta říká dceři: ,,Jestli dostaneš zítra z té písemky horší známku než 

jedničku, zapomeň, že jsem tvůj otec.“                                                                                       

Druhý den se otec ptá: ,,Tak co jsi dostala z té písemky?“                                                                                        

Dcera po chvilce odpoví: ,,A ty jsi kdo?“ 

Kartářka říká svému zákazníkovi: ,,Mladý muži, máte štěstí. Nikdy 

nebudete vědět, co je to nemoc.“                                                                                             

,,To jste mě, paní věštkyně, moc nepotěšila, já totiž již třetím rokem 

studuji medicínu.“  

Sarah Oswaldová – VIII.A  
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HOUBY 

             Dne 12.10 jsme se zúčastnili přednášky o houbách, 
která byla velmi poutavá. Přednáška byla doprovázena 
počítačovou prezentací se zajímavými obrázky. Během jedné 
hodiny jsme byli seznámeni s jedlými i nejedlými houbami. 
Pan Malý, který nám přednášel, nám také doporučil způsoby 
jak si houby uvařit, na jaký způsob jsou nejlepší apod. 
Dozvěděli jsme se také, jaké houby jsou nejdražší a byly 
poučeni o tom, které houby jsou chráněné, a nesmíme je 
sbírat, ale také jaké houby se sbírají nejčastěji a na co si u nich 
musíme dávat pozor. Asi nejzajímavější pro mě bylo to, že 
houby se mohou při správných podmínkách pěstovat i doma. 
Také mě velmi překvapilo, že když vysušíme a rozemeleme 
hořčák, dokáže nám pomoci při nevolnosti. 
 

Karolina Langerová – VIII. A 
 

TEST – Vyber správnou odpověď  

1) Halloween: 
a) je anglosaský svátek, slaví se 30. října 
b) je německý svátek, slaví se 30. října 
c) je anglosaský svátek, slaví se 31. října 
 
2) Dušičky: 
a) se slaví 1. listopadu 
b) se slaví 2. listopadu 
c) se slaví 1. prosince 
 
3) Koněpruské jeskyně se nacházejí nedaleko: 
a) Sokolova 
b) Berouna  
c) Kutné Hory 
 
4) Karlštejn byl vyhlášen národní kulturní památkou: 
a) v roce 1960 
b) v roce 1961 
c) v roce 1962 
 
5) K vánočním tradicím patří: 
a) stromek, řehtačka, jesličky, cukroví 
b) vánočka, pomlázka, stuha, dárky 
c) stromek, jesličky, dárky, Ježíšek  

Instrukce: 

odpovědi na všechny otázky 
vyplň na připravené karty a 
odevzdej v ředitelně a můžeš 
získat drobné ceny. 
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ÚKOL: vyluštěte v křížovce všechna políčka. Vyplněnou křížovku přineste do ředitelny. Vylosovaní 
výherci získají malou odměnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sárah Oswaldová – VIII.A 

 

Všechny úkoly z časopisu lze plnit do karet, které si vyzvednete u třídní učitelky. Nemusíte plnit 
všechny úkoly, odevzdat můžete i jen jeden splněný úkol. I přesto budete zařazeni do slosování a 
můžete vyhrát drobné ceny. Losování provádí redakční rada za dohledu pana ředitele.  

Věříme, že se vám další číslo obnoveného školního časopisu líbilo a že to následující bude ještě 
lepší. 

Redakční rada: Kateřina Kundrátová – VIII.A, Karolína Langerová – VIII.A, Sarah Oswaldová – 
VIII.A 

Náklad: 16 ks 

Ročník: 1 

Číslo: II. 

TISK: Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov 

www.zshabartov.cz 


