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Úvodem vás vítám u vánočního čísla Školního zpravodaje. Jak jste už možná poznali 

z obsahu (viz strany 15 – 22), jeho velká část je tentokrát věnována sportovním úspěchům 

našich žáků na nejrůznějších soutěžích, ať už to byl tradiční florbal, fotbal, nebo také šplh. 

Ještě po uzávěrce tohoto čísla jsme dostali do redakce aktuální informace o výsledcích 

vytrvalostního běhu chlapců i dívek z naší školy na 12 min, takže alespoň touto formou 

doplňujeme, že nejlepším vytrvalcem ZŠ Čimelice se stal Tomáš Biskup, který uběhl za daný 

čas 2 840 metrů. Na druhém místě skončil David Račan s absolvovanými 2 690 metry a na 

třetím až pátém místě doběhli Petr Kuchta, Martin Hanus a Jan Svach (2 520 m). Z dívek se 

stala nejlepší vytrvalkyní Magdalena Kulasová, která uběhla za 12 min 2 260 metrů, 

v těsném závěsu za ní skončila Žaneta Žahourová (2 220 m) a třetí až čtvrté místo obsadily 

Kateřina Joujová a Anežka Housarová (2 100 m). Všem vytrvalcům, dalším sportovcům i všem 

ostatním žákům a pracovníkům naší školy přejeme, aby ten závěrečný předvánoční běh pro 

ně nebyl nijak vysilující, aby si užili následný čas vánočních prázdnin v příjemné rodinné 

atmosféře a aby nabrali síly na nový start na počátku roku 2016. Možná to bude znít banálně, 

ale ve světle posledních světových událostí přeji nám všem především klid a mír! 

Jana Kubátová 
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Halloweenská párty 
Dne 27.10.2015 se u nás na Základní škole v Čimelicích konala halloweenská 

párty. Ten den jsme si užili, jak přípravu na hry, tak i na halloweenské masky. Pro 

žáky první třídy to bylo opět něco nového a my měli radost, že jsme se s nimi 

mohli podělit o takový úžasný svátek!  
Je to svátek, který se slaví v anglicky mluvících zemích, a funguje to tak, že si děti 

vyrobí masku a chodí od domu k domu, kde říkají: „Trick or Treat!“ 

(Koledu, nebo něco vyvedu!). U nás to tak není, ale přestože tento svátek Česko neslaví, 

vždy se pár škol do přípravy halloweenské párty pustí. Jsem ráda, že zrovna naše škole 

se tohoto (především díky paní učitelce Kašparové) účastní, sama vím, že už jako malá 

jsem se o velkých prázdninách těšila na to, jak si vyrobím kostým a vydlabu dýni.  

Naše devátá třída se podílela na přípravě halloweenské párty, a tak doufám, že si 

to každý užil jako já. Vždy mě bavilo to, jakou mají děti snahu, aby je ostatní chválili a 

říkali, že mají krásný kostým. Ale už dost povídání a jdeme konečně k jádru věci. 

           Halloween se tedy odehrával 27.10.2015 od 15:00 do 17:00. Kromě toho, že 

proběhla soutěž o nejhezčí masku, nechyběla ani soutěž o nejhezčí dýni. Ve škole jsme 

měli být ve 13:00, abychom si připravili naše hry a také doladili vlastní kostým. Pomocí 

medu, potravinářského barviva, vody, šminek, kapesníků a štětce se mi podařilo něco 

opravdu odporného, takže i já sama jsem se bála kouknout do zrcadla. Můj kostým měl 

být něco jako zabiják, vzala jsem si bílé tričko a zbytek umělé krve, kterou jsem si 

vyrobila, jsem nanesla na ruku a otřela jsem se o tričko. A aby toho nebylo málo, tak jsem 

si ještě vzala pytel okolo krku, aby to vypadalo důvěryhodně. Když jsem potom přišla do 

kuchyňky a zeptala jsem se paní učitelky, jak to vypadá, řekla: „Hrozně!“ Tím pádem 

jsem splnila svůj úkol, abych vypadala opravdu odporně a děsivě. 

           Já s Petrem Kuchtou  jsme vymysleli soutěž pro halloweenská strašidla s názvem 

Voodoo Dolls (vůdů panenky). Chtěla jsem je vyrábět jako kofolásky, ale dětem to moc 

nešlo, tak vyráběly duchy. Ale zase tolik dětí u nás nebylo, buď se bály mě a mého 

hnusného kostýmu, a nebo Petra Kuchty, který měl masku čerta. Už bylo 16:30 a začaly 

se sčítat hlasy, jak o nejhezčí masku, tak o nejhezčí dýni. Šla jsem se do kuchyňky umýt 

od toho medu a paní učitelky byly nějak naštvané. Zeptala jsem se jich, co se stalo, a 

řekly, že kluci podváděli v soutěži o nejhezčí masku. Takže nakonec paní učitelky 

vybraly nejhezčí masku podle sebe. 

Už se blížilo vyhlášení a najednou všichni ztichli. Vyhlašovalo se od třetího místa 

a to vyhrála Terezka Kuchtová, druhé místo Iveta Pavlíčková a první místo Jakub 

Pavelka. Dále se přistoupilo k vyhlášení nejhezčí dýně… Třetí místo získal Jakub Pavelka, 

druhé Aneta Pavelková a první místo Patrik Pěknice.  Hned, co skončilo vyhlášení, se 

všichni rozběhli domů. Žáci 8. a 9. třídy zůstali déle, aby pomohli uklidit spoušť, co se 

napáchala. Začali jsme uklízet lavice, odpadky, co byly po zemi, a když už jsme měli 

hotovo, odešli jsme domů. Hned, co jsem přišla domů, jela jsem k taťkovi na víkend. Když 

jsme vyjížděli z Čimelic, ještě po cestě jsem potkala spoustu halloweenských masek. Jeli 

jsme do Mirovic a tam na mě čekal lampionový průvod. Tím jsem zakončila krásný den.  

Žaneta Žahourová 

http://slovnik.seznam.cz/cz-en/?q=Koledu
http://slovnik.seznam.cz/cz-en/?q=nebo
http://slovnik.seznam.cz/cz-en/?q=n%C4%9Bco
http://slovnik.seznam.cz/cz-en/?q=vyvedu
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tvůrci vítězných dýní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Žaneta a Petr v maskách vítězné masky: 

halloweenské dobroty 

A kdo je tohle??? 
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Sedmáci navštívili Anglii 
Naše  škola je zapojena do projektu „Výzva č. 56 - Finanční podpora z OP VK - IP oblasti 

podpory 1.1 - unit costs“ .Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem ČR. 

   Díky prostředkům získaným z výzvy č. 56 vycestovala skupina žáků sedmé třídy s p.učitelkou 

Šárkou Hrdličkovou do Anglie. Vyjeli jsme 2.11. v 10 hodin. Přes Německo a Belgii jsme dorazili 

do francouzského přístavu Calais. Odtud jsme se plavili trajektem do anglického přístavu Dover. 

Ráno jsme dojeli do Londýna. Vystoupili jsme pod moderní atrakcí London eye. Odtud jsme se 

vydali po nejznámějších památkách v centru města. Westminster Abbey, Houses of Parliament, 

Big Ben, Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly, Circus, Britské muzeum. 

Dokonce jsme viděli i výměnu stráží u královského paláce. Odpoledne jsme přejeli do 

přímořského městečka Worthing  v kraji Sussex. Tam jsme se večer ubytovali v náhradních 

rodinách. A očekávali jsme první večeři. Po dlouhém cestování jsme se rádi zavrtali do postelí, 

abychom ráno byli čilí. Vstávali jsme do nové školy. Naše škola se jmenovala  St. George´s School 

of English. Přivítali nás velmi milí pedagogové a nové maličké třídy. Všichni jsme byli v jedné 

skupině pod vedením Mrs. Heather. Školu jsme navštěvovali tři dny. Po ukončení výuky jsme 

získali certifikát. Odpoledne jsme vždy absolvovali výlet. První den do Brightonu, kde jsme 

navštívili Royal pavilion, zábavní molo a také Sea life center. Centrum podmořského světa, kde 

jsme se mohli dotknout i rejnoka nebo různých ryb.  Druhý den jsme se prošli po křídových 

útesech Seven Sisters a z výšky 100 m jsme pozorovali maják Beachy Head. Poslední den jsme 

viděli muzeum námořnictva a navštívili jsme historické lodě v největším britském přístavu 

Portsmouth. Naplněný program končil denně v 19h. Na nádraží si nás vždy převzali noví rodiče. 

V sobotu 7.11. jsme museli vstávat opravdu brzy. Odjezd byl naplánovaný na šestou ranní. Sešli 

jsme se s kufry u autobusu. Vše jsme naložili a odjeli na celodenní pěší výlet do Londýna. Výlet to 

byl opravdu dlouhý. Přes Oxford street, Covent Garden, St. Paul´s Cathedral jsme prošli břehy 

Temže, pozorovali jsme Tower of London i Tower bridge a lodí jsme se přepravili na poslední 

zastávku – nultý poledník v Greenwich. Celý týden nás doprovázelo všudypřítomné mrholení. 

Večer jsme dosedli do autobusu a za dvě hodinky už jsme pluli trajektem směr Česká republika. 

Domů jsme dorazili v neděli odpoledne.  Tento týden byl opravdu náročný, ale opravdu 

nezapomenutelný!   

Celou fotogalerii můžete shlédnout na www.zscimelice.cz v části Projekty. 

                                                                                                      Šárka Hrdličková a sedmá třída 

 

http://www.zscimelice.cz/
http://skolarozstani.cz/eu-penize-skolam
http://skolarozstani.cz/eu-penize-skolam
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Na procházce po břehu 

Temže 

Na schodech katedrály sv. Pavla, Londýn  

 U lodi Victory v Portsmouth 
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Anglie očima žáků 7. třídy 
V autobuse bylo málo místa, protože s námi jely ještě dvě školy. Jeli jsme Belgií, 

Německem, Francií, až nakonec Velkou Británií. Když jsme dojeli do Londýna, šli jsme se 

podívat na London Eye. Den byl celkem krátký, viděli jsme i Big Ben. Když skončila 

prohlídka města, jeli jsme do rodin. V rodině se mnou byla Anežka, my jsme jako jediní 

měli dodávku. Když jsme dojeli do rodin, zjistili jsme, že v té rodině mají psa, kočku, 

rybičky a tři děti. Lidé v rodině byli poměrně mladí, ukázali nám náš pokoj, byl veliký a 

hezký. Když jsme si odložili kufry, paní nás provedla bytem, byl malý, ale hezký. 

Druhý den jsme šli od 9:00 do 12:20 do školy, naše učitelka se jmenovala Header, 

byla také mladá a hodně s námi hrála hry. Do té školy jsme chodili jen tři dni. Hned po 

škole jsme šli do oceania, hned po druhém dni ve škole jsme šli na Seven Sisters po 

útesech, hrozně tam foukalo a bylo tam hrozně bahna, paní učitelka s Terkou spadly a 

byly špinavé, začalo pršet a průvodce se šel vykoupat do oceánu. Také jsme viděli Tower 

Bridge, byl to obrovský most. Byli jsme i na Nultém poledníku, vzali jsme to zkratkou k 

autobusu a odjížděli jsme domů. Moc se mi tam líbilo. 

Aneta Linhartová 

 

V pondělí 2.11.v 10:00 hodin jsme měli odjezd z České republiky. Jeli jsme přes 

Německo, Francii, Belgii a Velkou Británii. Stavěli jsme na pumpách. Do přístavu Calais 

jsme dorazili ve tři ráno. Na trajektu jsme měli rozchod. Když trajekt zastavil, šli jsme 

k autobusu všichni pohromadě. Pak dorazil průvodce a řidiči a jeli jsme dál. Večer nám 

pouštěli filmy. Konečně jsme dojeli do Londýna a chodili jsme po památkách: London 

Eye, Big Ben, Buckingham Palace, Museum. Poté si nás vyzvedly rodiny. Byla jsem 

v domě s Terezou, Nelou, Patricií. Bydlela jsme v domě č. 90. v  ulici Broadwater. Dům 

byl velký. Rodina měla papouška. Rodina, u které jsme bydleli, byla příjemná. Pán byl 

taxikář a paní byla v domácnosti.  

Druhý den jsme se nasnídali a jeli jsme do školy (v 8:45 hod). Vyučovací hodina 

nám začala v 9:00 hodin. Paní učitelka se jmenovala Heather. Hráli jsme hry, ve 12:00 

nám končila hodina, tak jsme chodili po památkách. Když byl večer, tak si pro nás přijela 

rodina a jeli jsme domů. Dostali jsme večeři a osprchovali se a šli jsme spát.  

Třetí den jsme vstali v sedm hodin, nasnídali jsme se a dostali jsme balíčky na 

celý den a jeli jsme do školy. V 9:00 nám začala vyučovací hodina a skončila opět ve 

12:00 hodin. Jeli jsme potom na útesy „Sedm sester“,  tam jsme všichni uklouzli a byli 

jsme celí od bláta. A večer jsme jeli domů. 

Čtvrtý den jsme šli do Primarku a do muzea, chodili jsme hodně. Pátý den jsme 

vstali v sedm hodin, po snídani jsme jeli do školy, kde jsme dostali certifikáty. A šli jsme 

na Nultý poledník a ještě na most, kde byl natáčený Harry Potter. Šestý den jsme vstali 

v pět hodin a zkontrolovali jsme si po sobě všechno, jestli jsme tam něco nezapomněli. 

Rodina nás dovezla na místo, kde nás vyzvedávali, tam jsme se rozloučili a šli jsme na 

Tower Bridge a do Primarku a pak jsme jeli domů. Sedmý den jsme přijeli ve 14:30 do 

Čimelic. Za halou si nás vyzvedla naše rodina. 

Monika Žáková 
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V pondělí 2.11. jsme s p. učitelkou Maštalířovou odjeli od školy v autobuse, ve 

kterém už byly dvě školy. Jeli jsme dlouhou dobu přes Česko, Německo, Belgii a Francii, 

kde jsme dorazili do přístavu Calais. V přístavu nám chladní páni zkontrolovali pasy, pak 

jsme čekali, až přijede trajekt. Když přijel, autobusem jsme na něj najeli a poté vystoupili. 

Na trajektu bylo pár malých obchodů a restaurací. 

 Dorazili jsme do přístavu Dover a jeli jsme do Londýna. Vystoupili jsme u London 

Eye a šli na prohlídku londýnských památek a do mnoha obchodů (měli jsme rozchody). 

Večer jsme jeli do Worthingu a tam pro nás přijely rodiny. V rodinách měli pěkně 

uspořádané věci a podávali dobré jídlo: večeře, snídaně, oběd ve formě balíčku. 

 Ráno nám rodiny daly snídani v podobě cereálií a mléka a odvezly nás do školy. 

První den jsme byli všichni ve škole na osmou hodinu, aby nám něco vysvětlili, a 

vyučování začalo asi v devět hodin. Byli jsme ve skupině s celou naší třídou a čtyřmi 

osmačkami. Měli jsme moc milou a trošku bláznivou učitelku, která se jmenovala 

Heather. V hodinách jsme spíše hráli hry. 

 Po škole jsme šli opět navštívit památky. Poté skoro vše probíhalo jako minulý 

den a další den také. Třetí a poslední den ve škole jsme dostali diplomy. Poslední den 

jsme jeli velmi brzy (6:00) opět do Londýna, kde vše probíhalo jako první den (pár 

obchodů, památek...). Večer jsme se rozloučili s Londýnem a poté i s Anglií. Odjeli jsme 

trajektem, ale tentokrát byly na moři vlny a trajekt se houpal. Některým se houpání líbilo 

a některým ne, ale naštěstí se nikdo nepozvracel. 

 Jeli jsme zpátky opět přes Francii, Belgii, Německo až do Česka a vrátili jsme se ke 

škole 8. 11. asi ve 13:30. Výlet do Anglie se zdařil, moc se mi tam líbilo. Nejvíce se mi 

líbily útesy „Seven Sisters” a večery v rodinách.  

Anežka Housarová 

 

Jeli jsme přes Německo, Belgii a Francii. Do Francie jsme dorazili pozdě večer. Jeli 

jsme trajektem. Dorazili jsme do Anglie, do hlavního města Londýn. Uviděli jsme London 

Eye, Big Ben. Šli jsme k velkému muzeu jménem Large Museum. Viděli jsme hrobky 

s mumiemi, pak bronzové zbraně, helmy, brnění a obrazy. Šli jsme ke Green Parku a na 

průvod - výměnu stráží v paláci, kde je Alžběta druhá. Ve škole bylo moc krásně, paní 

učitelka se jmenovala Heather. Hráli jsme hry a pracovali jsme. Paní učitelku jsme učili 

mluvit česky. V rodinách to bylo pěkné, měli moc dobré jídlo, malé domy, byli to milí lidé.  

Adam Bína 

V Londýně jsme byli na 5 dní. Procházeli jsme památky, byli jsme u London Eye, 

Tower Bridge, Buckingham Palace, Big Benu a dalších. Chodili jsme tři dni do školy, kde 

nám dali úplně nejlepší učitelku na škole, jmenovala se Hather a pořád se smála, a proto 

její hodiny byly zábavné. V Londýně jsme bydleli v rodinách. Já bydlela s Páťou, Mončou 

a Terkou. Náš dům byl velký a velmi pěkný. Já s Páťou jsme byly ve svém pokoji a Terka 

s Mončou také. Starali se o nás Mark a Karen, kteří měli papouška. Jediné mínus na 

Londýně byl náš průvodce. 

Nela Štětinová 
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Škola v přírodě - Stožec 
Již popáté se žáci osmé a deváté třídy ZŠ Čimelice zúčastnili školy v přírodě. Letos 

jsme Šumavu navštívili v týdnu od 9. do 13. listopadu. Ubytování jsme měli zajištěné 

opět ve středisku environmentální výchovy v Národním parku a chráněné krajinné 

oblasti Šumava ve Stožci. 

Během týdne žáci absolvovali různé výukové programy. Seznámení s NP Šumava, 

Ptačí říše, Putování po šumavských kopcích, Stožecká kaple, Po stopách živočichů a  

Staročeské hry. Žáci se seznámili s pravidly chování v NP Šumava, s významem NP a 

dověděli se o významných místech na Šumavě. Při staročeských hrách žáci soutěžili 

v netradičních disciplínách – tlučení špačků, pohánění obruče, točení káči atd. 

Asi nejtěžším dnem v letošním programu byla středa, kdy účastníky čekala tzv. 

„královská etapa“. Účastníci a asi hlavně jejich nohy ví, o čem je řeč. Jedná se o pěší túru, 

která startuje v Novém Údolí (kam se ze Stožce dojede vlakem), vede přes Třístoličník, 

Trojmezí, Plechý, Plešné jezero a cíl je v Nové Peci. Zpět do Stožce se jede vlakem. Tato 

„procházka“ má cca 30 km.  

Volný čas byl vyplněn přednáškou o rybách, fotbalem, hrami a dvakrát poznávali 

žáci „krásu nočního lesa“ při stezce odvahy  

                                                                                                                              V. Linhart 

 

Stožec se nachází u hranic s Německem, na Šumavě. V pondělí vše začalo. Přijeli 

jsme do Stožce a pomalu jsme se rozkoukávali. Působilo to nádherně, náš penzion byl 

uprostřed vesničky. Místnost v restauraci Kameňák nás ohromila, byla plná vycpaných 

zvířat. Druhý den jsme poznávali Stožec. Vydali jsme se s naší učitelkou Petrou do lesa 

poznávat přírodu. Dozvěděli jsme se něco o mechu, lišejnících, také jsme hráli lesní hry, 

které byly velice zábavné. Stožecká kaple byla nádherná. Další den jsme jeli vlakem do 

vesničky Plechý a šli 15 km túru. Do poslední chvíle jsem se rozhodoval, zdali mám jít 30 

km, nebo 15 km.  Cesta byla naučná a srandovní, ale bohužel nahoře u Třístoličníku nic 

vidět nebylo. Krásný výlet. Bojovka se konala dvakrát, poprvé jsem málem přišel o botu 

a podruhé málem o oko. Druhá bojovka byla o něco strašidelnější, ale zvládl jsem to. 

Také jsme hráli staročeské hry. Dvě soutěže jsem vyhrál – dřevěné špačky a hod 

podkovou. Následovala 

„Puštíkova stezka“, kdy jsme ve 

dvojici vyšli na stezku úkolů, 

které nás čekaly. Stezka byla 

naučná. Byl to krásný výlet. 

Hodně jsme se o Šumavě 

dozvěděli.  

Filip Chylík 

 

 

Stožecká kaple 

(www.vyletnik.cz)

http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/jizni-cechy/prachaticko/3825-stozecka-kaple/
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Robosoutěž a ČVUT Praha 

Ráno jsme místo školy vyjeli do 

Prahy. Já, Kája Habichů a Pavel Štěpánek 

s paní učitelkou Vilímovou. Cesta trvala asi 

hodinu, to ale nejspíš víte. Když jsme přijeli, 

šli jsme jen podchodem a byli jsme u ČVUT 

(České vysoké učení technické). Školou jsme 

prošli až do přednáškového sálu. Byli jsme 

tam dřív, tak jsme si vyslechli přednášky o 

studijních oborech. A pak to začalo. 

 I s kamerou jsme koukali na roboty, 

jak se připravují. Opravdu zajímavé. Spousta 

různých programovacích prostředí. Bylo to 

opravdu úžasné. Dole v sále byly dvě desky 

pro robota, speciálně postavené pro soutěž a 

ovládané přes počítač. Pak jsme se ještě 

podívali na soutěž. Úkolem bylo, aby robot 

uhasil co nejvíce požárů za daný čas. No a 

potom už zase domů na oběd. Bylo to skvělé 

a určitě se na robosoutěž taky zajeďte 

podívat! 

Jakub Pavelka, 

 ilustrační foto Olga Vilímová 



11 
 

Jak jsem letěl(a) na Mars 
DTA18.11.2015 

„Nejlepší týden v mém životě.“ Tak shrnula závěrečnou fázi soutěže Expedice Mars 

letošní finalistka Eliška Trampotová. Pokud se s Expedicí setkáváte poprvé, zapněte si 

bezpečností pásy a nasaďte přilbu – tento článek Vám přiblíží, o co vlastně jde, co se 

během necelého finálového týdne událo a jak se může Expedice Mars stát i Vaším životním zážitkem. 

Cesta hrdiny 

Podle nejoptimističtějších odhadů by výprava ze Země na Mars dnešním astronautům trvala zhruba sedm 

měsíců. Účastníci Expedice Mars, mezinárodní soutěže pro mladé zájemce o vesmír a kosmonautiku, si nic 

neulehčili a od letenky na Mars je dělila přibližně stejná doba. Tzv. „cesta hrdiny“ započala letos v dubnu při 

slavnostním zahájení Expedice Mars 2015 v liberecké iQLandii. Od té doby se mohli zájemci registrovat na 

oficiálních stránkách soutěže expedicemars.eu, kde vyplnili psychologické testy a sepsali motivační dopis. 

Začátkem letních prázdnin každý obdržel zadání domácího projektu podle své odbornosti. Podobně jako 

v opravdové vesmírné posádce, někdo musí mít na starosti bezchybný provoz motorů, jiný zase pěstování 

plodin ve stavu beztíže. Budoucí astronauti se mohli hlásit do pěti odborností – architekt, astronom, 

dokumentarista, inženýr a lékař. Autoři nejlepších projektů se v říjnu setkali na semifinále v malé obci Terchová 

na Slovensku. Během hektického víkendu nabitého aktivitami a hrami velitelé testovali jejich znalosti a 

schopnost týmové spolupráce při tvorbě odbornostního projektu. Vědecké postery jednotlivých projektů budou 

v iQLandii k vidění v dubnu následujícího roku během Dnů kosmonautiky. A pokud jste do iQLandie zavítali už 

začátkem listopadu tohoto roku, možná se vám na chodbách či mezi exponáty podařilo zahlédnout podivné 

entity v modrých kombinézách. Ne, nejednalo se o blízké setkání třetího druhu, ale o finalisty Expedice Mars 

2015. 

Finále: Boj o kyslík 

Po vyhlášení finalistů a slavnostním předáním letenek se posádka složená z dvanácti mladých lidí z Česka i 

Slovenska o měsíc později sešla v Liberecké iQLandii, aby zjistila, že tady jejich cesta zdaleka nekončí. Hned 

první noc je nečekalo nic menšího než realistická simulace letu na Mars s omezeným množstvím potravinových 

zásob, poruchovým raketoplánem a příkazy k všemožným experimentům - to vše jen na několika metrech 

čtverečních. Přes všechna očekávání a několik poruch přívodu kyslíku do raketoplánu přežila posádka až do 

ukončení simulace v osm hodin ráno ve zdraví a v plném počtu (možná až na kruhy pod očima).  

Finalisté Expedice Mars – dočasná expozice iQLandie 

Během tří dnů pobytu v Liberci si celý kolektiv prošel sérií experimentů, her, přednášek, psychologických 

dotazníků a osobních pohovorů. To nejlepší přišlo nakonec, astronautický výcvik v belgickém Evropském 

vesmírném centru (ESC). Dlouhou cestu do Belgie v mikrobuse zvládli všichni, díky předchozímu nácviku 

simulace v malém prostoru, bez problémů. 

Astronautický výcvik aneb Jak snadno a rychle přistát s raketoplánem   

Simulátory chůze po povrchu Měsíce a Marsu, leteckého přetížení (tzv. multi-axis chair) a stavu beztíže nám 

(kromě hodin zábavy) poskytly zkušenosti a odhodlání ke zdárnému absolvování poslední simulace finále – let 

raketoplánem. Zatímco se čtyři piloti vydali do kabiny potýkat se s více jak 200 různými klikami a páčkami, 

zbytek v řídící stanici dohlížel na funkčnost systémů podpory života, rychlost a úhel stoupání a v neposlední 

řadě aktuální stav počasí na přistávací ranveji. Díky sehrané práci pilotů i řídícího střediska předala Expedice 

Mars raketoplán Atlantis zpět do vlastnictví NASA bez jediného škrábnutí. 

Finále… a co dál? 

Expedice Mars dala vzniknout mnoha přátelstvím. Loučení by bylo o to těžší, kdyby se už teď nevědělo, kdy se 

celá posádka znovu setká – a Vy můžete s námi! Už v únoru příštího roku podstoupí hlavní posádka více jak 60 

hodinovou simulaci mise na Mars. Během tohoto času bude záložní posádka představovat Expedici Mars 

veřejnosti a mimo jiné zprostředkovávat kontakt mezi raketou a okolním světem. 

Pokud Vás Expedice Mars zaujala, určitě zkuste své štěstí a přihlaste se do Expedice Mars 2016. Další mise na 

Mars startuje už příští rok v dubnu!  

 Expedici Mars organizuje Dětská Tisková Agentura (DTA) ve spolupráci s Českou kosmickou kanceláří (ČSO) a 

Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA). Patrony soutěže jsou první československý kosmonaut 

Vladimír Remek a první slovenský kosmonaut Ivan Bella. Patnáctý ročník mimo jiné podpořila iQLandia Liberec, 

Igráček™ a Sdružení pro dopravní telematiku (SDT).                                         autor: Nikola Bartoková, foto: DTA 
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Úspěch sester Klímových na mezinárodní 

interpretační soutěži ve Vidnavě 
 

Další úspěchy v interpretační hudební soutěži zaznamenaly 

naše žákyně Eliška a Johanka Klímovy, které hrají už několik let na 

housle. Tentokrát šlo o soutěž Karel Ditters z Dittersdorfu a 

hudební klasicismus, kterou uspořádala v říjnu Základní umělecká 

škola Karla Ditterse ve Vidnavě.   

Soutěž se vyhlašuje pro žáky základních uměleckých škol, 

konzervatoří, středních hudebních škol a vysokých škol s hudebním zaměřením a má 

statut mezinárodní soutěže. Mohou se jí zúčastnit i žáci a posluchači zahraničních škol. 

Soutěžit mohou děti od 9 let, mladší jen za předpokladu splnění soutěžních podmínek a 

hráčské úrovně starších dětí. 

Jak nás informovala maminka Johanky a Elišky Klímových, tentokrát se soutěže 

zúčastnilo 36 souborů. Johanka hrála v duu s klavírem a získala ve své kategorii 1. místo, 

Eliška hrála také v duu s klavírem a rovněž obsadila 1. místo. Navíc Eliška ještě získala 

titul „Laureát soutěže“ – tj. ocenění, které obdrželo 5 souborů s nejvyšším bodovým 

hodnocením. Obě sestry Klímovy hrály i v triu s klavírem, tam se umístily na druhém 

místě. Večer po soutěži se uskutečnil koncert vítězů, na kterém Johanka a Eliška rovněž 

vystoupily.  

Oběma našim žákyním blahopřejeme a samozřejmě přejeme mnoho dalších 

úspěchů. 

-jak- 

 

Tipy na knihy 

Katie McGarry: Překroč svůj stín 
 

Echo Emersonová, hlavní hrdinka 

této knihy, dříve populární, normální 

holka, kterou změnil jeden jediný večer. 

Od toho večera má na rukou podivné 

jizvy, které nedokáže vysvětlit. Neví, jestli 

si je udělala sama, nebo jestli jí je udělal někdo jiný. Proto od 

té doby nechodí vůbec mezi lidi, nosí dlouhé rukavice, které jí zakrývají všechny jizvy, 

také se každému vyhýbá a na její škole o ní vzniká množství pomluv. Dokonce po té 

strašné události přestala chodit na její nejoblíbenější kroužek - malování. Aby si 

http://www.databazeknih.cz/autori/katie-mcgarry-59755
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vzpomněla, jak vznikly její jizvy, nutí ji její otec chodit ke školní poradkyni, která jí 

pomáhá. Různými věcmi jí připomíná ten večer. Školní poradkyně jí domluví doučování 

z matematiky. Bude doučovat populárního Noaha Hutchinse, který v matematice úplně 

plave. Ač se ze začátku zdá, že spolu nebudou vycházet a ani si rozumět, vše bude 

nakonec úplně jinak. Noah má taky své problémy. A oba dva si navzájem pomáhají ...  

Míša Počtová 

Kerstin Gier: Stříbrná kniha snů 
Tento rok jsem začala číst trilogii knížek od 

Kerstin Gier s názvem Stříbrná kniha snů. Tato celkem 

úspěšná autorka napsala i jiné úspěšné knihy, jako 

například trilogii Drahokamy. Přečetla jsem zatím dvě 

Stříbrné knihy, bohužel ta třetí není ještě napsaná, a i 

tyto dvě knížky mě od začátku do prozatímního konce 

velmi zaujaly. Autorka dokáže vše napsat tak, že máte 

opravdu skvělý pocit, stáváte se součástí děje a vždy se 

těšíte, až budete moci knihu znova otevřít, a pociťujete 

zvláštní pocit smutku, když ji odkládáte.  

Kniha je určena především pro dívky, její žánr je 

fantasy, romantika, love story. Děj je celkem složitý, 

v knize se objevuje spousta postav a čtenář musí 

opravdu dávat pozor, aby 

mu něco neuniklo. Hlavní 

hrdinkou je Liv Silberová, 

dívka, která se přestěhovala 

se svojí matkou, sestrou a chůvou do Londýna, kde měly začít 

úplně normální život. S Liv se ale začíná bavit zvláštní  

skupinka několika kluků a ona se tak postupně stává součástí 

jejich tajemství, plného záhad, snů a lásky. To ale není vše, 

Liviina matka si najde přítele, náhodou je to otec jednoho 

kluka z party, anonymní autorka školního blogu píše o Liv její 

největší tajemství, které Liv nikomu neřekla, a spoustu 

jiného… Zkrátka kniha je velmi tajemná a chytlavá, proto se 

těším, až vyjde i poslední díl. Také upřímně doporučuji si tyto 

knihy přečíst, já sama jsem z nich velmi nadšená. 

 Karolína Habichová 

 

                               



14 
 

Tip na film - Star Wars: Síla se probouzí 

 

Legendární dílo, na jehož uvedení čekají fanoušci z celého světa, přichází do 

kin 17. prosince. 

Jednu z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob započal její vynálezce George 

Lucas. První trilogie začínala paradoxně IV. Epizodou – Nová Naděje, dále v odstupu tří 

let vznikly další dvě epizody: V. Epizoda - Impérium vrací úder a VI. Epizoda – Návrat 

Jediho. Trilogie slavila obrovský celosvětový úspěch a již po vydání prvního dílu se staly 

Star Wars hitem, který uchvacuje generace. Poté následovala další trilogie dílů 

popisujících to, co se stalo před IV. Epizodou. Tato trilogie se skládá z I. Epizody – Star 

Wars – Skrytá Hrozba, dále Star Wars: Epizoda II. – Klony útočí, a zakončená je 

III. Epizodou Star Wars - Pomsta Sithů. Star Wars 7 každopádně navazují na poslední díl 

první trilogie, tedy na Návrat Jediho. Pro každého fanouška Star Wars je to opravdu 

jedna z největších událostí vůbec, protože Star Wars se staly světovým kultem. 

zdroj: zpravyextra.cz/kultura/nejocekavanejsi-premiera-roku 
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Orion Cup 2015 v Písku 
Blížil se florbalový turnaj kategorie IV: žáků 8. a 9. tříd v obloukové hale v Písku. 

Naše příprava byla zvláštní, jelikož se dělala nová podlaha v hale, tak jsme museli 

trénovat na dráze. Měli jsme jenom 3 tréninky. Pan Linhart nám už v úterý dal papír, na 

kterém byl napsaný sraz. V pátek 23. října jsme se všichni sešli za halou už v půl osmé. 

Což jsem byl já, Bisky, Goťas, Pepík, Bobr, Jelča, Svašík, Hans, Havran, Obi (Kuba Vít), 

Čilda a Páťa.  

Je něco málo po osmé hodině a my už jsme v šatně i s Protivínem, se kterým 

sehrajeme 1. zápas. Jdeme do obloukové haly. Hala je plná škol, který se přišly podívat. 

Skončil zápas z 2. skupiny a my se jdeme rozhýbat. Pan Linhart nám před začátkem řekl 

formace. 1. formace byla: levé křídlo – Svašík, střední útočník – Bisky, pravé křídlo – já, 

obránci – Goťas a Pepík, a v bráně byl Bobr. Začal zápas s Protivínem. Neuběhlo ani pět 

vteřin a už jsme vedli 1:0 bleskovým gólem, který dal Bisky. Zápas skončil 5:1 pro nás.  

Další zápas nás čekal s Tylovkou. Tu jsme rozdrtili 3:0. Poté nás čekal favorit 

celého turnaje, a to byla Masaryčka. S tou jsme bohužel prohráli 2:0. Dříve bychom šli na 

zápas o 3. místo, ale teď udělali semifinále. V semifinále jsme narazili na Milevsko. Po 

několika minutách Milevsko skórovalo a vedlo 1:0. Ale štěstí se přiklonilo k nám. Hans 

před koncem zápasu dal gól. A šli jsme na nájezdy. Ty pro nás nebyly problém. Milevsko 

se netrefilo ani do brány. Vyhráli jsme 2:1 s nájezdy.  

Tak nás čekala ve finále opět Masaryčka. Opět jsme vstoupili do zápasu 

s inkasovaným gólem. Věděl jsem, že už nemáme šanci na vyrovnání. Ale Čimelický Bůh 

byl při nás. Měli jsme rozehrávku vedle brány. Na rozehrávce byl Bisky. Bisky nahodil 

míček před bránu a někdo z hráčů ho přistrčil do brány. Všichni řvali radostí až do 

vykřičení hlasivek. Přicházely opět nájezdy. Minule jsme na nájezdy prohráli a skončili 

na druhém místě. Začaly nájezdy. První jela Masaryčka. Dala gól. Poté jel Bisky. Ten také 

dal gól a bylo vyrovnáno. Druhou sérii začal gól do naší brány. Další jel Goťas. Opět bylo 

vyrovnáno. Začíná třetí série nájezdů. Před začátkem se ptal pan Linhart Hanse, jestli 

pojede. Hans řekl, že se na to necítí. Pak se zeptal Čildy. Ten také nechtěl jet. Pak se 

zeptal mě. Já jsem kývl, že ano. Masaryčka nedala gól ve třetí sérii. Tak teď to bylo na 

mně. Pokud nedám gól, tak se pokračuje, pokud dám, tak jsme vyhráli. Přicházím na 

střed. Na středu už na mě čeká míček. Zhluboka se nadechnu a vydechnu. Podívám se na 

rozhodčího. Pískl a já vyjel na bránu. Jdu pomalu a dívám se na bránu. Brankář byl víc 

u mé pravé strany. Tak jsem si řekl, proč mu to nedat do leva do růžku. Rozběhnu se, 

vystřelím a kampak jde střela. Do levého růžku. Byl jsem radostí bez sebe. Zahodil jsem 

hokejku a běžel směrem na střídačku. Všichni kluci se kolem mě seběhli a začali jsme 

skákat. Tohle vítězství je největší úspěch pro nás a pro školu. Teď už nás čekají jenom 

dva turnaje. Vánoční turnaj, který pořádá ZŠ Mirovice u nás v hale, a pak nás čeká 

krajské kolo někdy v lednu. 

Tomáš Bašta 
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Velmi úspěšný sportovní podzim žáků ZŠ Čimelice 
Během měsíce října a měsíce listopadu 2015 se děvčata a chlapci z druhého 

stupně ZŠ  ČIMELICE zúčastnili několika sportovních soutěží a dosáhli v nich 

vynikajících výsledků. V Písku v obloukové hale proběhla okresní finále ZŠ ve  florbalu 

dívek a chlapců. Děvčata ZŠ ČIMELICE dokázala obhájit loňské 1. místo a v kategorii 

dívek „vládnou“ okresu Písek již čtvrtým rokem! Jejich dominance byla jednoznačná – 

odehrála 5 zápasů s bilancí 5 výher a skóre 11:0. Starší chlapci se zapsali do historie ZŠ 

ČIMELICE tím, že jako první v historii této školy vyhráli okresní finále ve florbalu 

v kategorii chlapců!! Po několika druhých a třetích místech dokázali získat 1. místo. 

Zároveň si tímto úspěchem děvčata i chlapci zajistili účast na krajském kole!  Mladší 

chlapci dosáhli také pěkného výsledku – obsadili 3. místo. 
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Ve středu 21. 10. 2015 se konalo v Písku okresní finále ZŠ a SŠ ve stolním 

tenise. Tohoto finále se zúčastnili i žáci a žákyně ZŠ Čimelice. Z venkovských škol jsme 

se zúčastnili jako jediní, za soupeře nám byly písecké školy. Čimelickým žákům se turnaj 

velmi vydařil! Družstva dívek i chlapců navázala na úspěchy z předchozích let a 

kvalifikovala se na krajské finále, které se konalo začátkem listopadu v Českých 

Budějovicích. Tam obsadila děvčata 4. místo a chlapci 6. místo. 

Úspěchu jsme dosáhli také ve šplhu na 

tyči a na laně. V Mirovicích se konal již tradiční 

memoriál Bedřicha Šupčíka. Nejlepších výsledků 

z našich žáků dosáhli Jakub Pavelka a Kateřina 

Joujová. Jakub Pavelka vyhrál šplh na laně 

v kategorii chlapců 8. a 9. třídy  a získal i ocenění 

za rekord roku 2015. Kateřina Joujová získala 

medaile za 2. místo ve šplhu na tyči i na laně 

v kategorii dívek 8. a 9. třídy. 

Dívčí i chlapecký fotbalový tým se 

zúčastnil fotbalového turnaje Coca-Cola Školský 

pohár. Děvčata hrála své zápasy na fotbalovém 

stadionu v Temelíně. Chlapci odehráli své zápasy 

na stadionu v Blatné. Do další fáze poháru žádný 

tým nepostoupil – děvčata skončila ve skupině 

na 4. místě a chlapci na 3. místě.  

V. Linhart 
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Skupina A 

 

 

ZŠ Protivín 

 

ZŠ TGM 

Milevsko 

 

ZŠ Chyšky 

 

ZŠ TGM 

Písek 

 

Gymnázium 

Písek 

 

Body 

 

Skóre 

 

Pořadí 

 

 

ZŠ Protivín 

 

 

 

1:0 

 

0:2 

 

2:3 

 

2:1 

 

6 

 

5:6 

 

2. 

 

ZŠ TGM 

Milevsko 

 

0:1 

  

1:0 

 

0:3 

 

4:0 

 

6 

 

5:4 

 

3. 

 

ZŠ Chyšky 

 

2:0 

 

0:1 

  

0:4 

 

0:0 

 

4 

 

2:5 

 

4. 

 

Výsledková listina okresního finále ve florbale chlapců III. kategorie 

Kategorie: III. chlapci  

Pořadatel soutěže: DDM Písek 

Místo konání soutěže: Oblouková hala Písek  

Datum konání soutěže: 16. 10. 2015 

 

Pořadí Škola 

1. ZŠ T. G. Masaryka Písek 

2. ZŠ Protivín 

3. ZŠ Čimelice 

4. ZŠ E. Beneše 

5. – 6. ZŠ J. K. Tyla Písek, 1. ZŠ T. G. M. Milevsko 

7. – 8. ZŠ Bernartice, ZŠ Chyšky 

9. – 10. Gymnázium Písek, ZŠ J. Husa Písek 
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ZŠ TGM Písek 

 

3:2 

 

3:0 

 

4:0 

  

3:0 

 

12 

 

13:2 

 

1. 

 

Gymnázium 

Písek 

 

1:2 

 

0:4 

 

0:0 

 

0:3 

  

1 

 

1:9 

 

5. 

 

 

Skupina B 

 

 

ZŠ 

Čimelice 

 

ZŠ  

E. Beneše 

 

ZŠ 

Bernartice 

 

ZŠ  

J. K. Tyla 

 

ZŠ  

J. Husa 

 

Body 

 

Skóre 

 

Pořadí 

 

 

ZŠ Čimelice 

 

 

 

 

1:0 

 

1:0 

 

0:0 

 

0:0 

 

8 

 

2:0 

 

2. 

 

ZŠ  

E. Beneše 

 

0:1 

  

2:1 

 

1:0 

 

3:0 

 

9 

 

6:2 

 

1. 

 

ZŠ Bernartice 

 

0:1 

 

1:2 

  

1:2 

 

3:0 

 

3 

 

5:5 

 

4. 

 

ZŠ  

J. K. Tyla 

 

0:0 

 

0:1 

 

2:1 

  

2:0 

 

7 

 

4:2 

 

3. 

 

ZŠ  

J. Husa 

 

0:0 

 

0:3 

 

0:3 

 

0:2 

  

1 

 

0:8 

 

5. 

 

semifinále A  ZŠ Protivín – ZŠ E. Beneše  3:0 

semifinále B  ZŠ TGM Písek  - ZŠ Čimelice 2:0 

o 3. místo  ZŠ E. Beneše - ZŠ Čimelice  0:2 

finále   ZŠ Protivín - ZŠ TGM Písek 0:3 
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Zápasy o umístění: 

o 7. místo: ZŠ Protivín – ZŠ J. Husa Písek    0:1 

o 5. místo: ZŠ J. K. Tyla Písek – ZŠ Kovářov   0:3 

semifinále 1: ZŠ T.G.M. Písek – Gymnázium Písek  2:0 

semifinále 2: ZŠ Čimelice – 1. ZŠ T.G.M. Milevsko 2:1 sn 

o 3. místo: Gymnázium Písek – 1. ZŠ T.G.M. Milevsko 4:0 

o 1. místo: ZŠ Čimelice – ZŠ T.G.M. Písek    2:1 sn 

Výsledková listina okresního kola ve florbale chlapců  IV. kategorie - SLZŠ 

Kategorie: IV. chlapci  

Pořadatel soutěže:  OR AŠSK Písek, DDM Písek 

Místo konání soutěže: Oblouková hala Písek  

Datum konání soutěže: 23. 10. 2015 

 

Pořadí Škola 

1. ZŠ Čimelice 

2. ZŠ T. G. Masaryka Písek 

3. Gymnázium Písek 

4. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko 

5. ZŠ Kovářov 

6. ZŠ J. K. Tyla Písek 

7. ZŠ Jana Husa Písek 

8. ZŠ Protivín 
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Skupina A 

 

 

TGM Písek 

 

J. K. Tyla 

Písek 

 

Protivín 

 

Čimelice 

 

Body 

 

Skóre 

 

Pořadí 

 

 

TGM Písek 

 

 

 

4:1 

 

4:1 

 

2:0 

 

9 

 

10:2 

 

1. 

 

J. K. Tyla 

Písek 

 

1:4 

  

2:1 

 

0:3 

 

3 

 

3:8 

 

3. 

 

Protivín 

 

1:4 

 

1:2 

  

1:5 

 

0 

 

3:11 

 

4. 

 

Čimelice 

 

0:2 

 

3:0 

 

5:1 

  

6 

 

8:3 

 

2. 

 

 

Skupina B 

 

 

Gymnázium 

Písek 

 

J. Husa 

Písek 

 

TGM 

Milevsko 

 

Kovářov 

 

Body 

 

Skóre 

 

Pořadí 

 

 

Gymnázium 

Písek 

 

 

 

4:1 

 

1:2 

 

3:1 

 

6 

 

8:4 

 

2. 

 

J. Husa Písek 

 

1:4 

  

0:2 

 

2:2 

 

1 

 

3:8 

 

4. 

 

TGM 

Milevsko 

 

2:1 

 

2:0 

  

3:1 

 

9 

 

7:2 

 

1. 

 

Kovářov 

 

1:3 

 

2:2 

 

1:3 

  

1 

 

4:8 

 

3. 



22 
 

 



23 
 

 Jak slavíme Vánoce   
Vánoce - pro někoho nejkrásnější období zimy, pro někoho spousty práce, jako je 

uklízení, pečení cukroví, vaření štědrovečerní večeře a spousty dalších činností, které se 

obvykle v každé domácnosti dělají. Každý slaví Vánoce podle sebe, někdo chodí na 

Štědrý den na půlnoční, jiní si doma sednou a povídají si.  

U nás doma se začínají připravovat Vánoce už ke konci listopadu, kdy mamka 

začíná péct první druhy cukroví. No a já dělám adventní věnce, protože ty patří také 

k Vánocům. Mám hrozně ráda přípravu Vánoc, všichni kolem jsou šťastní a milí, všude 

voní cukroví, je to asi nejradostnější část roku, vlastně hned po letních prázdninách...  

Když už se pomalu schyluje k 24. prosinc,i začínáme shánět kapra a jmelí. Den před 

Štědrým dnem babička spolu s mojí sestrou dělají bramborový salát. K večeru pak 

všichni zdobíme stromeček. Ráno na Štědrý den táta zabije kapra. Dopoledne vaříme 

s mamkou oběd, většinou máme kubu, mezitím jezdí babička s tátou na hřbitovy, kde 

rozsvěcují svíčky. Kolem třetí hodiny začínáme obalovat a smažit kapra a řízky. Mezitím 

prostíráme stůl, vždy dáváme o jeden talíř navíc, kdyby někdo přišel. Když už máme vše 

připravené, podívám se ven, jestli už vyšla první hvězda, nevím proč, ale skoro vždycky 

jsme začínali s večeří, když vyšla první hvězda, pokud nějaká vyšla ... Těsně před večeří 

si přiťukneme a popřejeme si veselé Vánoce. Pak si sedneme a nikdo už nesmí vstát, 

můžeme vstát, pokud mají všichni dojedeno.  

A po večeři přichází asi to nejlepší z celého dne, rozbalování dárků. Mám moc 

ráda, když vidím všechny kolem mě šťastné, jak rozbalují dárky, a prostě tu vánoční 

atmosféru. Po rozbalení všech dárků většinou sledujeme nějakou pohádku a pak jdeme 

spát. Další den jedeme k druhé babičce, kde dostaneme oběd a dárky od Ježíška. Když 

vybalíme všechny dárky, tak u babičky chvíli zůstáváme a povídáme si, poté jedeme 

domů. Nakonec si vždy oddychneme, že jsou Vánoce za námi. :-) 

Michaela Počtová 

Když venku sněží (většinou bohužel jen listí), ve vaně plave kapr Pepa a doma 

voní cukroví, já vím, že tady jsou Vánoce. U nás Vánoce začínají zdobením stromu a 

ujídáním kyselého želé. Každoročně zkusím zapálit svařovací diodu s domněním, že je to 

prskavka. Už čtvrtým rokem není led na rybníku, a tak si musíme vystačit se sněhem. Při 

vybírání vánočního stromku si každoročně zvolíme 

jedli, protože krásně voní a její jehličí vás 

nepoškrábe. Moje nejoblíbenější cukroví jsou vosí 

hnízda, která se vždy do 24. prosince záhadně ztratí. 

Náš pes je pod peřinou, protože by mu mohla být 

zima. Když už je kapr Pepa obalený a smaží se, je 

nejvyšší čas jít na hřbitov položit svíčku. Po návratu 

domů zasedneme ke stolu, kde se najíme, zazvoní 

zvonek v druhé místnosti a jdeme rozbalit dárky. Pak 

se přesouváme k babičce, kde také rozbalíme dárky. 

Jdeme do obývacího pokoje a koukáme na Mrazíka a 
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zkoušíme dárky. Další den jedeme k babičce do Varvažova, kde se sejdeme s bratranci a 

vyměňujeme si dárky. Nakonec jdeme ke svahu, kde postavíme velký skokánek pro 

boby. Když máme dost modřin, vrátíme se k babičce na čaj. Na Vánoce se vždy těším, o 

dost více než na Velikonoce. 

Tomáš Biskup 

Vánoce u nás doma 

Pro mě pár let tak trochu začínaly Vánoce už v září. 

Jistě se všichni, co tenhle článek čtete, chodíte podívat na 

vánoční představení na Hvížďalku. Já, ale i mí kolegové 

z dramatického kroužku, se musíme učit svou roli. Naučit 

se text, chůzi po jevišti a všechny pohyby, to nějaký čas 

zabere. Letos bude představení 11.12. a já už se moc 

těším na Vánoce. Já se těším tak moc, že už jsme doma tak 

trochu v předstihu.  

Takže u nás nemáme obavy, že bychom nestíhali. 

Hned první adventní neděli už jsou základní věci připravené. Letos toho mám opravdu 

hodně. S adventem začíná i organizace obecních akcí. Třeba mikulášská nadílka. Musím 

připravit plakáty, hudbu atd. Letos toho bude požehnaně a vypadá to, že tento rok budou 

i mé nejlepší Vánoce. Jakmile začne advent, počítám každý den do zapálení svíčky na 

adventním věnci. To pak ten čas letí strašně rychle. S cukrovím trochu pomáhám, ale 

raději se kouknu na nějaký vánoční film nebo něco vyrábím. O adventní věnec se 

většinou starám já. Den před Vánoci se jede pro kapra a připravujeme něco málo na 

Štědrý večer. To už vládne taková ta vánoční pohoda. K večeru se na obloze rozzáří tisíce 

andělíčků, kteří na nás sesílají kouzelný třpytivý déšť. Na stole hoří svíčky, voní cukroví, 

v televizi dávají pohádky a my si užíváme vánoční pohodu. Je to krása. A vůbec. Komu by 

se potom chtělo do školy? „Už jen jedna noc!“ říkám si a nemůžu ani dospat. Stejně si 

ráno trochu přispím. Dopoledne se jdeme podívat do Chlumu, kde mají myslivci takovou 

sešlost. Když přijedeme domů, dáme si oběd. Poté shromáždíme mrkve, sušený chleba a 

jiné pochutiny a neseme je našim zvířatům. To je jedna z nejhezčích věcí. Nedá se to ani 

popsat. Ještě nesmíme zapomenout na zvířata v lese. Ty jdeme taky nakrmit. Když se 

vrátíme, už se všechno připravuje na večer.  

Jakmile máme vše hotové, zajdeme na hřbitov. Tam si připomínáme všechny naše 

pěkné chvilky s těmi, kteří už dnes nejsou mezi námi. Po návratu se převlečeme a se 

sestrou jdeme k babičce. Mamka s taťkou přijdou až o chvíli později. Tam se společně, 

ještě s tetou, navečeříme. Pak si sedneme na okno a čekáme na zlaté prase. Jakmile 

zmizí, zazvoní zvoneček a přiřítíme se ke dveřím. V obýváku je stromeček a pod ním 

samé dárky. Máme z nich obrovskou radost. Když už máme vše rozbaleno, jdeme k nám. 

Tam je taky stromeček a pod ním, a teď se podržte, zase dárky. Je to něco úžasného. Pak 

v osm hodin jdeme na půlnoční v Čimelicích. Tam si popovídáme se známými, dáme si 

punč a vracíme se pěšky domů. Většinou už je pozdě, tak si jdeme lehnout. Druhý den si 

však dárků užíváme naplno.                                                                               Jakub Pavelka 



25 
 

Vánoce u Filipů 

Moje vánoce byly různé. Ne 

každý rok jsme se sešli všichni. Ale 

minulého roku jsme byli všichni 

pohromadě jako pravá rodina.  

23. prosince večer začínáme 

zdobit stromeček. Každý máme 

svoje oblíbené ozdoby, které si 

chceme pověsit sami. Přitom se 

díváme na pohádku Anděl páně. 

Okolo půlnoci si jdu zapálit svíčku 

do pokoje a užívat si vánoční klid, 

když už všichni spí. Občas vyjdu i před dům a koukám na krásně vyzdobená okénka. 

Ráno se pokouším vstávat co nejdříve, ale dříve než v 10:00 to nejde:-). Když přijdu do 

kuchyně, vidím mamku, jak mi připravuje snídani a peče vánočky. Každý rok jich udělá 

nejméně šest. Máme je velmi rádi, obzvlášť můj bratr Pavel. Přes den si užívám pohodu 

v obýváku s rodinou a koukám na pohádky. Držíme půst, takže hrachová kaše a vánočka 

je vše, co sním do večeře. Odpoledne za námi přijedou příbuzní z Mirovic a tráví s námi 

vánoční čas.  

Minulý rok jsme se s mamkou v 17:00 vydali do mirovického kostela zazpívat 

s mirovickým sborem Českou mši vánoční. Po mši jdu navštívit své přátele a babičku 

s dědou. Vrátíme se domů po 18:00 a jdeme si dát rybí polévku. Moje nejhorší část dne. 

Rybí polévku bych nejradši vyškrtla ze seznamu štědrovečerní večeře. Pamatuji si 

Vánoce, kdy mi můj bratr Pavel nacpal jednu lžíci rybí polévky až do krku a já ji běžela 

vyzvracet do záchodové mísy. Bohužel tuto polévku musím ochutnat, abych neurazila, a 

tak mých pár vteřin vánoční pohody prožívám v pekle. Lepší část přichází po ohyzdné 

polévce. A to jsou dárky!  

Napřed jdu s bratry zapálit prskavku před dům. Po chvíli nás mamka a sestra 

zavolají zpět a jdeme k dárkům. Jakou já mám radost, když je pod stromečkem hromada 

dárků a ¾ jsou pro mě:-). Ne, to si samozřejmě dělám srandu, ale nejednou to tak bylo. 

Minulý rok se to naštěstí změnilo. Úsměv mé rodiny, když otevřou dárky, které je potěší, 

je to nejhezčí, co můžete vidět. Jenom zastavit čas a dívat se pořád. Po této části večera, 

kdy se topíme v balicích papírech, si jdeme dát do nosu! Kapr s bramborovým salátem. 

Občas se stane, že se někdo skoro udusí, ale to vám nezkazí chuť. Dále následují různé 

hry, které hraji s bratry a neteří. Koukáme na pohádky a zaleháváme do postelí.  

Tento svátek je samozřejmě můj oblíbený. Když napadne sníh, je to ještě lepší. 

Letošní Vánoce však už budou trochu jiné. Nebudeme všichni pohromadě, tak jako před 

rokem. Ale věřím, že i tak to bude neskutečná paráda.    

 Irena Filipová 
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Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce, plné štědrosti, míru, veselí a 

dobrosrdečnosti. Je to krásná tradice, již odpradávna dodržovaná. Například z hodiny 

dějepisu jsme se dozvěděli, že za první světové války v prvním roce bojů vyšli vojáci na 

Štědrý den ze zákopů a předávali si dárky (v dalších letech již bohužel ne)! Ale zpět 

k dnešním Vánocům, plným míru, radosti a veselí. Vánoční čas začíná první adventní 

nedělí, vrcholí Štědrým dnem a končí Silvestrem. Celý ten kouzelný čas je nabitý 

různými zvyklostmi, od adventního věnce přes koledy a vánoční pohádku na Hvížďalce 

(na kterou se mimochodem velmi těším) až po štědrovečerní večeři. Já osobně mám na 

Vánocích nejraději, když vidím, že má někdo radost z dárku ode mě, ne když sám něco 

dostanu. A teď od začátku, jak to u nás probíhá.  

Nejprve, když vstaneme, máme snídani. Potom čekáme, až tatínek donese 

stromeček, což mu zpravidla vždycky dlouho trvá. Když tedy po nějaké době již 

stromeček stojí u nás v pokoji, začínáme zdobit, což většinou zabere celé dopoledne, 

protože polovinu té doby strávíme u pohádek. (Nejraději mám Kouzla králů, kde se zlý 

král Vladan s pomocí královny ohně snaží získat co největší moc. Ale jak už to 

v pohádkách bývá, je nakonec zastaven a království dobrého krále Dobromila 

zachráněno.) Mamka mezitím peče cukroví. Oběd je jen lehký (pokud vůbec nějaký), 

protože se nesmíme moc nacpat před večeří. Po poledni jedeme do Podelhoty na 

zahradu pozdravit stromečky. Když se vrátíme domů, vezmeme káru, naložíme stará 

jablka, zrní a podobné věci a vezeme tu nadílku zvířátkům do lesa do krmelce.  

Po návratu se již připravuje štědrovečerní večeře. Večeříme zpravidla už po páté, 

protože to se prostě nedá vydržet. Hned po večeři se užuž chceme schovat, aby nás 

Ježíšek mohl navštívit, ale Vojta schválně zdržuje. To mám vždycky chuť mu nakopat, ať 

už sebou hne, ale nakonec se i on podvolí a jdeme se schovat. Poté přichází nejlepší část 

Vánoc. Jsme schovaní, když tu najednou zazvoní zvonek a my se hrneme ke stromečku. 

Vždy, když rozbalíme dárek, tatínek se hned vrhne po zmuchlaném balicím papíru a 

dává ho do tašky, ale celou dobu také vše zdařile dokumentuje. A pak nastává ta vůbec 

nejkrásnější část, totiž dárky a cukroví dohromady. Druhý den probíhá celý jako Štědrý 

večer, dárky, cukroví a zase dárky. 26.12. pak jedeme na Kladno k babičce a dědečkovi, 

máme totiž dárky i pro ně. Poslední vzpomínkou na Vánoce je pak Silvestr, kdy si o 

půlnoci přiťukneme k novému roku, a už letíme sledovat ohňostroje u hotelu, pivovaru i 

jinde. Je to nádhera. Věřím, že i pro vás, tak vám přeji:  

 

Hromadu dárků, co srdce pohladí, 

rodinu, přátele, co nikdy nezradí.  

K bohatství krůček, ke štěstí krok,  

prostě nádherné Vánoce a šťastný nový rok! 
 

Pavel Štěpánek 
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Vánoční vtipy 
Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, dones mi kolo!” 

„Ježíšek není hluchý,” domlouvá mu sestra.                       

 „Ale babička ano.” 

  

Povídají si dva kapři a jeden se ptá druhého: „Věříš na život po Vánocích?” 

 

Jsou ve vaně dva kapři a jeden povídá: „Je mi nějaká zima.” 

Druhý na to: „Vydrž, za chvíli tě obalí!” 

 

„Tatínek letos vyhrožoval, že pod stromeček nic nedostaneme,” vypráví František. 

„A dostali jste?” zajímají se kluci. 

„Jo, nakonec asi změnil názor, protože jsme pod stromečkem měli plno jehličí.” 

 

Říká Pepa: „Budeme mít pěkné Vánoce - dám ženě tisícovku, ta ji dá babičce, ta zase dědečkovi a 

ten ji dá mně. Já ji potom vrátím sousedovi, od kterého jsem si ji vypůjčil, a jsme všichni 

spokojeni!” 

 

„Proč jste tolik zbytečně utráceli za dárky? Víc byste nás potěšili, kdybyste nepřijeli vůbec.” 

 

„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, vánočního cukroví...”                 

„Cítím, cítím - sousedi se ale mají!” 

 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 

„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.” 

 

zdroj: vtipy1.cz 

www.ivtipy.cz 

http://vtipy1.cz/
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