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Vážení čtenáři,  

je tu druhé číslo našeho školního časopisu Žihadlo! Zima již klepe na dveře a s ní přichází 

zimní radovánky, svátek sv. Mikuláše, Vánoce a všemi tak očekávaný rok 2019.  

V tomto čísle se věnujeme oslavám adventu. Dozvíte se, jak je to se svíčkami na 

adventním věnci a jaký význam má advent. Také si můžete přečíst básničky, které napsali 

naši nejmladší redaktoři, dále rozhovory týkající se Vánoc a svátku sv. Mikuláše. 

Nezapomněli jsme ani na pravidelnou rubriku zaměřenou na problémy současné mládeže. 

A jako v každém čísle časopisu, tak i v tomto je obsažena zábavná část, tentokrát 

doplněná o odpovědi z řad vašich spolužáků a učitelů. 

Věříme, že si každý najde v časopise právě to, co ho zajímá nejvíce. Obsah časopisu 

je opravdu pestrý. 

Přejeme Vám úspěšný rok 2019!  

Vaše redakční rada. 



2 
 

Přehled kulturních a sportovních akcí od listopadu 

do konce 1. pololetí 

 

Listopad 

30. 11. – školní  předvánoční jarmark  

 

Prosinec 

5. 12. – Mikuláš, čert a anděl v naší škole 

6. 12. – svatý Mikuláš 

11. 12. – Galerie Jihlava – 1. B 

12. 12. – Galerie Jihlava – 5. B 

14. 12. – Benefice v Orlovně 

20. 12. – návštěva SŠ stavební Jihlava – 9. tř. 

21. 12. – besídky – jednotlivé třídy 

22. 12. – 6. 1. 2019 – vánoční prázdniny (3. – 4. 1. 2019 – ředitelské volno) 

 
Leden 

7. – 11. 1. – lyžařský kurz – 4. A 

9. – 11. 1. – lyžařský kurz – 1. A 

11. 1. – preventivní program PČR – 5. A, 5. B, 9. třída 

21. – 25. 1. – lyžařský kurz – 3. třída 

25. – 30. 1. – lyžařský kurz – 2. stupeň 

31. 1. – pololetní vysvědčení 

 

1. 2. – pololetní prázdniny 

 

Výsledky soutěže 

Olympiáda z českého jazyka – 1. místo – Kateřina Čápová (8. tř.) 
 2. místo – Gabriela Mutlová (9. tř.) 
 3. místo – Eliška Paulová (9. tř.) 

Žákyně, které se umístily na prvních dvou pozicích, se zapojí i do okresního kola této 

soutěže.  
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Advent 

Advent (z latinského adventus = příchod) je období čtyř neděl před vánočními svátky, 

kdy lidé čekají na příchod Spasitele a připravují se na Vánoce. Každá neděle měla svůj lidový 

název – železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, 

kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování. Lidé se věnovali zbožnému rozjímání. I přesto 

se však konaly různé lidové obřady, které tento zákaz porušovaly.  

O adventních nedělích je zvykem zapalovat svíčky na adventním věnci. Víte ale, jak 

správně by měl věnec vypadat? 

 

Věnec by měl mít tři fialové svíčky (nebo jen dvě a jednu bílou svíci) a jednu růžovou. 

Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je 
památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. 

Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která 
reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. 

Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z 
toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz. 

Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku (nebo bílou), tzv. andělskou, 
která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý den. 

Něco navíc k adventním nedělím: 

 První adventní neděle je v kalendáři vždy mezi 27. listopadem a 3. prosincem. 
Tato neděle se nazývá „železná“ 
 

 Druhá adventní neděle nazvaná „bronzová“ připadá období, kdy má svátek sv. 
Lucie (13. prosince).  
O svaté Lucii se říká, že žila ve 4. století, rozdala veškerý svůj majetek a rozhodla 
se žít dál jako křesťanka. Dle legendy si vydloubla oči a nechala je poslat svému 
pohanskému nápadníkovi. Oči jí do druhého dne znovu narostli. Sv. Lucie zemřela 
mučednickou smrtí.      Pranostika: Sv. Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 
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 Třetí adventní neděle je „stříbrná.“ 
 

 Čtvrtá adventní neděle má název „zlatá“. Adventní období končí západem 
sluníčka na Štědrý den. Po tomto období by se měla zapálit poslední 4. svíčka na 
věnci. 

 

(Jirovská, A., 7. tř., Láterová, L., 6. tř.) 

 

Básničky 

Už je zima, už je mráz  Bílé vločky, bílé nebe, 

5. B chce být na horách!     sotva spadnou, již nás zebe. 

Lyže, sáňky, boby máme,     Vločky, vločky, ach to láká, 

mrazu a větru se nelekáme.     postavit si sněhuláka! 

S paní učitelkou v čele     (Fejtová, V., 5. B) 

na každém kopci dá nám vele. 

Večer teplý čaj si dáme,     První vločka padá z nebe 

na zážitky zavzpomínáme.     Za ní závoj tisíců 

(Chládek, A., 5. B)      potěší to mě i tebe 

        Měj radost ze zimních měsíců. 

 (Čápová, K., 8. tř.) 
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Rozhovory 

 

Se dvěma žáky 1. stupně jsme provedli rozhovor o tom, jak slaví svátek 

svatého Mikuláše. 

1) Slavíte svátek Mikuláše doma? 

Oba respondenti odpověděli kladně. 

2) Slavíte svátek Mikuláše i s babičkou nebo tetou? 

První z dotázaných jej takto slaví, druhý nikoliv. 

3) Co máte na svátku Mikuláše nejraději? 

Když dostaneme ovoce a sladkosti. 

4) Bojíte se čerta? 

Jeden z respondentů se nebojí a druhý trošku. 

Rozhovor provedli Jan Jonáš a Adam Chládek z 5. B. 

 

Jak slavíte Vánoce? 

S několika žáky naší školy provedla Kateřina Čápová z 8. třídy rozhovor zaměřený na Vánoce 

a vánoční svátky. Vaše odpovědi jsou vyjádřené v procentech. 

1. Jaký máte doma stromeček?  

a)živý…68%            

b)umělý…32% 

2. Co máte raději? 

a)linecké…50% 

b)perníčky…50% 

3. Dodržujete nějaké vánoční tradice? 

a)pouštění lodiček…18% 

b)krájení jablka…32% 

c)lití olova…0% 

d)nic…50% 
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4. Co máte v plánu o vánočních prázdninách? 

a)být doma s rodinou…68% 

b)být venku s kamarády…32% 

5. Sledujete vánoční pohádky v televizi? 

a)ano…95% 

b)ne…5% 

 

Rozhovor provedla Kateřina Čápová z 8. třídy. 

 

 

Víte, že ... 

 je nemožné olíznout si jazykem loket? 

 nošení sluchátek už během jedné hodiny zvýší počet bakterií o 

700 %? 

 zapalovač byl vytvořen dříve než sirky? 

 po dobu svého spánku v průběhu života sníte okolo 70 kusů 

hmyzu a 10 pavouků? 

 lidská moč svítí pod ultrafialovým světlem? 

 více než 75 % lidí, kteří toto čtou, si budou chtít olíznout 

loket?  
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Předvánoční jarmark 

Předvánoční jarmark se konal dne 30. 11. od 

14:00 – 16:00. Všude – v jídelně, na chodbách – bylo 

rozmístěno mnoho krásných výrobků, dekorací nebo 

užitečných věcí do domácností. 

Během jarmarku panovala příjemná vánoční 

nálada, ke které jsme si připíjeli výborným vánočním 

nealkoholickým punčem s ovocem.  

Osobně si myslím, že se jarmark velmi povedl a každý si odtud odnesl nějaký 

ten dáreček, buď pro sebe, nebo pro někoho jiného. 

 

Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na přípravě jarmarku, na prodeji 

výrobků a v neposlední řadě, že jste jarmark navštívili, protože bez vás všech – 

učitelů, dětí a rodinných příslušníků - by předvánoční jarmark nemohl fungovat.  

 
Peníze z předvánočního jarmarku jsou použity například na: 

 

 ceny udělené na závěr školního roku (při vyhlašování v tělocvičně), 

 

 odměny na karneval včetně občerstvení, 

 

 příspěvky na hory, 

 

 učební pomůcky a vybavení tříd, keramiky, 

 

 fotbálky a kulaté stolky na chodbách a mnoho dalšího 

 

(Jelínková, A., 8. tř.) 
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Benefice 2018  
 

Benefice se odehrála 14. 12. 2018 v Orlovně v Kamenici.  

Na benefici se vybralo 7800 Kč pro místní domov pokojného stáří.  

 

Všichni jsme si vystoupení užili, dokázalo pobavit i dojmout. Vystoupili zde: školka se 

svým „čertovským vystoupením,” 1B s vánočními i zimními básněmi, 2. 

třída nás překvapila ,,čertovskými tanečky,” 5. A si nacvičila stínové divadlo (betlém), 

5. B si připravila komediální verzi Popelky, 6. třída 

nám zazpívala dvě písně ,,Vánoce, ach Vánoce” a ,,Vánoční” od 

kapely Argema. Také vystoupil školní sbor s koledami a žákyně 7. třídy Agáta 

Kalinová s doprovodem s písní Hallelujah od Alexandra Burke.  

 

Benefice se, doufáme, všem líbila a moc děkujeme, že jste přišli.:-) 

(Popelářová, E., Láterová, L., 6. tř.) 

 

(fotografie je použita ze školního archivu) 
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Our skiing course 

 

The seventh form and some other pupils from older forms went skiing to Jeseníky. We 

left at half past seven on Friday morning. We travelled by bus about 3 hours. We went 

by bus from Kamenice to Filipovice. We stayed in a cottage Pepovka. 

We got up at half-past seven. Then we had warming up with our teachers. Breakfast 

started at eight o´clock. We ate mixed eggs with rolls, yoghurt with cereals and cakes. 

We went skiing at nine o´clock and finished at about half past eleven. We had lunch at 

twelve o´clock in our cottage. We had afternoon rest from half past twelve to two p.m. 

At two o´clock we went to ski slope again. We finished at four o´clock and went back 

to Pepovka. Children watched films, listened to music or swam in a small pool before 

dinner. Our first dinner was at six o´clock, the second one was at eight o´clock. In the 

evening we played games in a social room. Bedtime was at ten o´clock but we went to 

sleep later. We enjoyed it very much. It was a great skiing course. 

 (9. třída) 
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Anorexie 

Mentální anorexie je poslední dobou velmi časté téma nejen u mladých dívek a 

chlapců, ale i u dospělých. Zpočátku se tato porucha příjmu potravy tváří celkem 

nevinně, ale až v 10 % případů končí smrtí. Jedná se o psychickou nemoc, která je 

častá u dětí ve věku 13 – 15 let a dospělých okolo dvaceti let.  

Projevuje se odporem k jídlu, snahou neustále hubnout a také nespavostí a 

vyčerpáním. Člověk trpící anorexií je na kost vyhublý, ale myslí si, že je tlustý, což 

vede k dalším a dalším dietám a náročnému cvičení. Často se stává, že anorektici 

nepoznají, kdy potřebují přijmout potravu. Lidé hubnoucí na základě držení diety jsou 

většinou povzbuzeni pozitivním hodnocením okolí a novým vzhledem svého těla a 

motivuje je to k dalšímu hubnutí, které se u některých jedinců může postupně 

vymknout kontrole.  

Člověk může být ohrožen na životě, neboť je jeho váha velmi nízká. Je třeba si 

uvědomit, že se jedná o psychickou nemoc, a proto je její léčba velmi komplikovaná. 

Šance na vyléčení je tím větší, čím dříve se s ní začne a závisí především na vůli 

pacienta. I když dotyčný projde úspěšně léčbou, může se stát, že do anorexie znovu 

upadne.  

(Jirovská, A., 7. tř.) 
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Optické klamy 

                                                                                 

 

 

 

 

(Jirovská, A., 7. tř.) 

Neposedné puntíky 

Tento obrázek se nazývá Hermanova 

mřížka. Když se na něj zadíváš, uvidíš 

černé skvrnky objevující se a mizející 

v křížených vodorovných a svislých 

šedých proužků.  

Co vidíš?  

Vázu, nebo dva obličeje? Když se tvoje oči 

a tvůj mozek zaměří na jeden objekt, vydělí 

jej z pozadí. Co je ale takovým objektem na 

obrázku? Někteří lidé nejprve uvidí bílou 

vázu na černém pozadí a jiní zase dva černé 

obličeje z profilu na bílém pozadí. 

Který je větší? 

Zdání klame. Vypadá to, že oranžový kruh 

vpravo je větší, ale to je proto, že je 

obklopen menšími modrými kruhy a vlevo 

většími modrými kruhy. 

Smrtelná krása 

Tuto optickou iluzi vymyslel 

americký kreslíř Charles Allan 

Gilbert. Co vidíte? Ženu 

upravující se před zrcadlem nebo 

rozšklebenou lebku? 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBmIvNmfLeAhWIbFAKHUJqBU0QjRx6BAgBEAU&url=https://theses.cz/id/5aud0j/BP_Kubinciak_Jan.pdf&psig=AOvVaw2ubBN-UzvfvfKbPJanlUJD&ust=1543326475097385
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjLsrjZn_LeAhUCKFAKHQFMD20QjRx6BAgBEAU&url=https://b-e-s-t-web.mypage.cz/menu/opticke-klamy&psig=AOvVaw2ubBN-UzvfvfKbPJanlUJD&ust=1543326475097385
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://epochaplus.cz/obrazem-nechate-se-napalit-optickymi-klamy/&psig=AOvVaw1kqtpnVVhw8pbj9-vPpmIZ&ust=1543329443800587
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSuPaMpvLeAhVEKFAKHWxdDmwQjRx6BAgBEAU&url=http://hanickajituska.blog.cz/0606/opticke-klamy-lebka-a-zena&psig=AOvVaw2B6Zu8avTRBi8bdFgwMC2l&ust=1543329905136466
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Přesmyčky 

 

AMIZ       HSÉÁKNUL 

ČALVKO      LKOAUVNÁO 

NHSÍ       EÁVNCOE 

TKERMOČES     LČOKRNIA 

EKODYL      ZYOVÍNÁL 

LERBUS      CHAMOUPR 

 

V osmisměrce najdi 7 sportů 

B L G R M O L CH S T 

R A P B A C R N K S 

U B S O F Y Z W I G 

S R T K R J V N M N 

L O Ž P E K E O Ř E 

E L K L Y T S K I Ř 

N F O Ž O E B I O CH 

Í L Š Ě A Č C A N H 

F O T B A L A E L D 

Z U í N Á V O Ž Y L 

 
(Jelínková, A., 8. tř.) 
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Anketa – víte, co je … 

Ptali jsme se dětí a učitelů na to, jestli vědí, co je: 

SUMO SULC  VEJMINEK  MOTÁK LATRÍNA ONIKÁNÍ 

 

Odpovědi vašich spolužáků z 1. stupně: 

 

1. A – 1) neznámé slovo 2) ryba 3) odměna 4) lana 5) loď 6) druh jídla 

2. třída 1) tlustí lidé 2) auto 3) výměna 4) auta 5) jídlo 6) blbost 

3. třída 1) bojové umění 2) sumec 3) výměna těl 4) zatočit 5) maso 6) pták 

4. B 1) nevím 2) ryba 3) něco na motání 4) výměna 5) nevím 6) nevím 

5. A 1) zápasník 2) ryba 3) opilec 4) nevím 5) zvířata 6) záchod 

 

Odpovědi našich učitelů: 

Mgr. Monika Rubáková –  1) sport, který vznikl na východě  

2) rosol 

    3) když starý hospodář předal hospodářství nejstaršímu 

synovi, odstěhoval se ze společného příbytku na vejminek 

    4) pták 

    5) záchod 

    6) oslovování ve 3. osobě čísla množného 

 

Mgr. Olga Semrádová –  1) japonský národní sport  

2) rosol 

    3) místo, kde dožívá starší generace  

4) tajná zpráva posílaná z vězení  

5) záchod 

6) oslovování ve 3. osobě čísla množného 

 

Správné odpovědi: 1) japonský sport 2) rosol z vařených vepřových kůží 3) obydlí 

pro prarodiče – nejčastěji pro starého hospodáře 4) tajná zpráva z vězení 5) suchý 

záchod 6) oslovování ve 3. osobě čísla množného. 

(Štefková, L., 9. tř.) 
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Symboly Vánoc 

 

(Prokopová, L., 9. tř.) 
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Co jsi za zvíře podle data narození? 

MĚSÍC DEN 

1.létající(okřídlený) 1.prasátko 17.tygr 

2.růžový 2.kůn 18.hrošík 

3.puntikovaný 3.oslík 19.tučnák 

4.kostkovaný 4.jezevec 20.dinosaurus 

5.barevný 5.liška 21.drak 

6.zombie 6.jednorožec 22.krab 

7.rohatý 7.želva 23.kachnička 

8.chlupatý 8.kočka 24.panda 

9.pruhovaný 9.sova 25. čáp 

10.zářící 10.pes 26.ještěrka 

11.kníratý 11.had 27.ježek 

12.brejlatý 12.orel 28.páv 

 13.medvídek 29.žirafa 

 14. delfín 30.ovečka 

 15.veverka 31. zajíc 

 16.motýl 

  

A co naši učitelé?  

M. Valová- létající panda  

M. Vrzáček- kníratá panda  

D. Komínková- kostkovaná veverka  

J. Jelínek -létající kachnička  

  

  (Čápová, K., 8. tř.) 
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Řešení: 

Přesmyčky 

AMIZ - zima     HSÉÁKNUL - sněhulák 

ČALVKO - vločka    LKOAUVNÁO - koulovaná 

NHSÍ - sníh     EÁVNCOE - Vánoce 

TKERMOČES - stromeček   LČOKRNIA - rolnička 

EKODYL  - koledy   ZYOVÍNÁL - lyžování 

LERBUS  - brusle   CHAMOUPR - rampouch 

 

Použité zdroje: 

Advent: PHILIP: [online]Dostupné z: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Advent_wreath_with_violet_and_rose_candles_2.jpg#globalusage 

Lyžařský výcvik, benefice: školní fotogalerie 

 

Autoři obrázků: 

Dárek – Holý J. 

Zima, stromeček – Čápová K. 

Kniha – Fejtová, V.  

Tři králové – Čápová K. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Advent_wreath_with_violet_and_rose_candles_2.jpg#globalusage
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Vedoucí školního časopisu: Mgr. Miroslava Valová 

 

Členové a tvůrci školního časopisu: 5. A – Jan Holý, 5. B – Jan Jonáš, Veronika Fejtová, 
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8. tř. – Kateřina Čápová, Anežka Jelínková, 9. tř. – Lenka Prokopová a Lucie Štefková. 
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