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Ahoj milí čtenáři!
Je tady čas vánočního rozjímání, cukroví, dárků, vůní... I
my jsme naše číslo zaměřili na Vánoce. Kromě informací
o významu Vánoc a jejich symbolů vás překvapíme
básničkami vašich spolužáků, anketním dotazováním, dokonce i
pohádka s dobrým koncem bude. Ale také se poohlédneme zpět na
přespání ve škole, zasmějeme se u vtipů či u komiksu, ani
hádankáři nepřijdou zkrátka. Nesmíme zapomenout na rubriky
Kam půjdu, Matesovy kriminálky a mnohé další. Poprvé vás
seznámíme s novou hrou pro učitele – Učitelská ruleta. Doufáme,
že se vám toto číslo bude líbit.
Přejeme vám, ať se vám splní všechna vaše přání nasměrovaná na
Ježíška. Ať se vám také podaří splnit přání vašim nejbližším.
Přejeme hezký start do nového roku a hlavně, ať se všichni s celou
rodinou sejdete u štědrovečerního stolu a společně prožijete hezké
chvíle.
A teď už vinšujeme krásné počtení!!!
Váš časopis V-mixér
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______________________________Školní střípky
Přespání ve škole

Každoročně má 2. stupeň přespání ve škole. Tento rok se
uskutečnilo v pátek 25.10.2013. Přespání ve škole začalo tak, že
jsme si všichni vybalili spacáky a ve třídách vyřezávali dýně.
Potom jsme se všichni sešli v tělocvičně. Nejdříve byla soutěž
družstev. Rozdělili jsme se do různých skupin a hledali jsme po
škole různé lístečky, které jsme vyměňovali za otázky, na které
jsme museli odpovídat. Následovala večeře, po které jsme se
oblékli do svých masek. Poté byly vybrány nejlepší masky a dýně.
Potom nám učitelé dali na výběr - 1)film 2)diskotéka. Když
skončila diskotéka a film, šli jsme do své třídy ,,spát“.
Veronika Szotkovská 6.B
Zážitky v 6.A
Ve dvě hodiny v naší třídě bylo ticho.
Ticho prolomila slova: "Mami, už je 15
hodin, musím vztávat." Byl to Martin, od
kterého přišla tato slova. Všichni se začali
smát.
Náš
smích
způsobil
příchod pana učitele Humpolce.
Po pár minutách, znovu někdo přišel.
Tentokrát to byl duch ... v podobě
pšouku. Tato návštěva způsobila opět
náš hlasitý smích. Myslím si, že naše
třída byla na patře nejhlučnější.
Matyáš Saturnin Macek 6.A

Jak to viděla 8.A
Podle našeho průzkumu se na přespání dětem nejvíce líbila
diskotéka, kterou uskutečnil Ondra a Denis. Přespání se určitě
všem líbilo, protože tam bylo spousta aktivit. Některé třídy (spíše
starší ročníky) ani neusly a stále mluvily a dělaly nepořádek.
Přespání bylo ukončeno snídaní v kuchyňce. Pak se všichni rozešli
do svých domovů... Naše třída neměla pojem o čase, a tak šla spát
až v pět ráno, i když někteří nešli spát vůbec. Sbaleno na cestu
domů měli určití jedinci už v šest hodin.
Vojtěch Lasota a Ondřej Chlebek 8.A
Nudná historka z 8.B
Spali jsme.
Vojta Wantula a David Lipowski 8.B

2

V-mixér 1 1 /1 2 201 3

Ohlasy z 9. třídy - Letošní přespání bylo jedno z nejlepších.

Přespání začalo o půl 5 a jako vždycky jsme přišli do třídy a dali si
tam věci. Potom jsme měli zahájení a tam nám rozdali dýně a my
jsme je museli vydlabat. Další na řadu přišla soutěž, po škole jsme
měli rozmístěné papírky a museli jsme je najít, a potom jsme plnili
různé úkoly u učitelů. Bylo už něco kolem 7 hodiny a měli jsme
večeří. Nejlepší přišlo po večeři. Museli jsme se oblíct do masek a
začala diskotéka, která trvala něco kolem 3 hodin. A ti co nechtěli
tančit, tak se šli koukat na film. No a nakonec jsme museli ukončit
diskotéku a jít do třídy. Tak jsme všichni poslušně spali jako každý
rok, že ano. 9 třída je vždycky nejhodnejšííí. I když jsme nebyli
celá třída, tak jsme si to užili. A věřím, že se na přespání těší další
třídy.
a fotografie: Barbora Husáková 9.tř.

Z 25.10. na 26.10. bylo suprové
přespáni ve škole. Blbli jsme, fotili se
a další kraviny. Asi kolem 5 ráno už
došly naši p.uč. Bazgierové nervy a
začala knám chodit, abychom spali.
Ale nikdo nespal. Pak už byla hodně
naštvaná. V 6:25 řekla Barča Lipo:
"Půjdem spát ?!" A co se nestalo, když
jsme zavřeli oči, tak přišla p.uč.
Rezková a p.uč Macek a řekli:
"Vstávat ." To všichni pochopili, že se
už asi nevyspí.
Sára Kostková 9. tř.
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Protože jsme v květnu vyhráli 1. místo MS kraji v soutěži
,,Časopis roku‘‘, postoupili jsme do celostátního finále. Vyhlášení
proběhlo v pondělí 2.12.2013 v Brně. Na cestu jsme se proto
museli vydat už v 5:00 ráno. Naše cesta ale nebyla marná, protože
jsme vyhráli cenu poroty, což nás velice potěšilo.
Zúčastnili jsme se také několika různých workshopů. Šárka
Klimondová si vybrala workshop orientálních tanců. Věděli jste,
že existují různé druhy tanců? Např.: vulgární tanec, ve kterém
tanečnice vytahuje žvýkačku z pusy, odhazuje střevíce do stran.
Existuje i tanec venkovanů, kde venkovanky nosí dlouhé šaty.
Erik Bystroň se zúčastnil workshopu o Indii. „Dozvěděl jsem se
že, tam je kráva posvátná a že ji nezabijí, proto je tam těch krav
trochu více. A také jsem měl tu možnost ochutnat indické koření,
některé bylo ale bez chuti. Pozor jestli pojedete do Indie, tak byste
měli mít rádi pálivá jídla, protože oni dělají vše hodně pálivé. No
já bych tam teda žít nechtěl, po tom co jsem slyšel, jaké to tam je.
Workshopy byly velice zajímavé a poučné. Po vyhlášení jsme se
šli ještě podívat na vánočne vyzdobené brněnské trhy a pak hurá
zase zpět do Vendryně.
foto: Simona Lačíková text: Erik Bystroň a Robin Szlaur 5.A, Šárka Klimondová 3.A
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Volání Afriky

Afrika je jistě jedna z velmi zajímavých zemí a my na 1.stupni
jsme měli možnost se s ní seznámit blíže díky cestovatelské
besedě . Dozvěděli jsme se mnoho o afrických zvycím, životních
podmínkách, také o dětech a škole. Viděli jsme plno krásných
foteka po besedě jme našeho cestovatele vyzpovídali.
Rozhovor

Jezdíte tam něčím jiným než letadlem?
Jel jsem jednou lodí, jinak většinou lítám letadlem.
Jaké zvíře se vám nejvíc líbilo?
Gorily.
Proč jste tam začal jezdit?
Protože jsem si oblíbil Afriku.Ten, kdo začne jezdit do Afriky, si ji
oblíbí tak,že už jezdí jenom do Afriky a už nikam, protože si ji oblíbí.
Afrika je srdeční záležitost, protože Afrika je jiná než ostatní
kontinenty to je asi ten důvod. Je jiná, nejsou tam McDonaldy,
cukrárny, není tam nic stejného jako u nás.
Jaké dárky se nejčastěji dávají lidem?
Dárky můžou být různé. Všichni si představují peníze,korálky, někdy
to může být i pohlednice. Já jsem daroval třeba pohlednice a ti lidé si ji
vystavili doma a nebo to může být i oblečení jako třeba tričko.
Jaká byla vaše nejdelší doba pobytu v Africe?
1 rok
Před kolika lety jste začal jezdit do Afriky?
Před dvaceti lety.
A vzkázal byste něco našim čtenářům o Africe?
Ať se těší a jedou do Afriky ji poznat. Afrika je výjimečná a myslím si,
že každý si tam najde co hledá.

foto: Petra Kalinská, text: Michal Spratek 4.A
5
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Hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem

V třineckém divadle jsme byli na představení, kde jsme zažili
spoustu legrace a hlavně jsme si zazpívali. Dne 9.12. jsme byli na
představení s Jaroslavem Uhlířem, který nám zazpíval spoustu
známých písniček, které jsme zpívali všichni společně, např.:
písničky z filmu Ať žijí duchové, z pohádky Lotrando a Zubejda
nebo jeho nejznámější písničku „Není nutno“. Také jsme
poslouchali zvířecí zvuky a hádali jsme, jakému zvířátku patří.
Moc se mi tam líbilo.

Divadlo v ZŠ Bystřice

Šárka Klimondová 3.A

Divadelní představení, které nacvičila ZŠ Bystřice bylo opravdu
moc hezké. Odehrálo se 4.12. ve středu a jmenovalo se Medová
pohádka. Bylo tam spousta zvířátek, taky jeden král a holčička
Baruška, kterou odnesly zlé jezinky. Vše zachránily zvířátka z lesa
svou chytrostí a vynalézavostí. Už se těším na další nové
divadelní představení.

Turnaj ve vybíjené

Šárka Klimondov 3.A

Výkřiky jako: ,,5.A do toho“ ,,pozor“ šly slyšet ve čtvrtek 7.11.
v tělocvičně, kde se odehrával zápas ve vybíjené 4. a 5. třídy.
Jak se mohlo tušit 1.místo vyhrála 5.A , 2.místo vyhrála 5.B , 3.místo
4.B , a na posledním místě bohužel zůstala 4.A. Každý si vybil sladkou
odměnu (fidorku). Pořádně jsme se odreagovali od učení. 
foto: P. Kalinská, text:Robin Szlaur 5.A
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Informace ze školního parlamentu

Vítejte u dalšího dílu, pro vás již známého, školního parlamentu a
všeho okolo něj. Tak se do toho dáme.
Prvním probíraným tématem během schůzky dne ... byl nepořádek
na chlapeckých záchodech, hlavně rozházené ubrousky a mokro na
podlaze.
Děcka,
chovejte
se
jako
lidi!
Druhým důležitým tématem bylo časté obtěžování učitelů
klepáním na dveře od sborovny o přestávkách kvůli zbytečnostem
Toto se už z poloviny vyřešilo tresty, které budou následovat za
porušení tohoto pravidla. Děcka, neklepejte na dveře od sborovny
zbytečně!
Důrazně se řešilo přespání ve škole, kvůli neuskutečněné stezce
odvahy a úžasné diskotéce, kterou si všichni velice užili.

Nakonec byla oznámena informace o dalších schůzkách, jejíchž
konání bude zveřejněno na nástěnce.

Patrik Vašiček 8.B a Vojta Lasota 8.A

7
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____________________________Ze školních lavic

7. třída

Na začátku hodiny přírodopisu Zdeňka napadl šílený nápad. Prostě
chtěl vyhodit pár věcí z okna. Jakmile začala hodina, Zdeněk
začínal pomalu, ale za chvílí „zásoboval“ trávník pod oknem ze 7.
třídy školními potřebami. Samozřejmě bylo všem jasné, že mu to
nemůže vydržet věčně. A taky že nevydrželo. Paní uč. Poštulková
si ho všimla a moc dobře to nedopadlo. Dostal poznámku do
žákovské knížky a musel posbírat vše, co z okna vyhodil.
Matěj Fonš 7.tř

Pochvala osmé A

Jednoho krásného odpoledne nás paní
uč. Bocková ve výtvarné výchově
chválila celou hodinu, protože jsme
pracovali sami. Bylo
to uspokojující.
Ondřej Chlebek a Vojtěch
Lasota, 8.A
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Co se stalo v 8.B

V hodině angličtiny s Paní uč. Bockovou P. uč. Bocková: Michale, přelož "wax figurines" (voskové
figuríny).
Michal: Hmmm.... mozkové figuríny?
V hodině TV Nástup Filipa Franka: "Pane učiteli, třidy jsou nastoupeny v počtu
30 žáků, z toho nikdo necvičí."
V jiné hodině TV P. uč. Humpolec: "3 panenky" dětska jo?
Vyhodil míč, hodil ho daleko, všichni
pozorovali míč a on letí přes celé hřiště a
přímo do koše. Pak se spustil obrovský
potlesk.

David Lipowski a Vojtěch Wantula 8.B

Movember – 9.třída

Tento měsíc vládnou kníry. Takzvaný movember. Takže i my jsme
se museli zapojit. Nakreslili jsme si všichni kníry, černé, zelené,
… a další. Připojili se knám i nějací osmáci. Ani si nedokážete
představit, jaký je to dobrý pocit být na škole nejstarší …
Text i fotografie:
Barbora Husáková 9.tř.
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_____________________________Významné dny
Co jsou Vánoce a proč se slaví?

Co jsou Vánoce? Stromeček, ozdobená okna, nebo dárky? Tyto
všechny věci k Vánocům patří, ale začněme od začátku. Slovo
Vánoce nejspíš pochází z německého Weihnachten, což se dá
přeložit jako svaté noci.
Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista a každý rok si vlastně
připomínáme jeho narozeniny, i když přesné datum narození
neznáme. V dějinách lidstva to byla tak zásadní událost, že od
Kristova narození počítáme náš letopočet. Vánoce začínají 25.
prosince a končí 11. ledna na Křest Páně. Hodně křesťanů slaví
Vánoce po staru, to znamená až do Hromnic (2. ledna), kdy se
slaví svátek Uvedení Páně do chrámu.

Slavení vánočních svátků je spojeno s mnoha tradicemi a zvyky.
Ty navazují na předkřesťanské svátky zimního slunovratu. Oslavě
narození předchází čtyřtýdenní období očekávání a půstu zvaným
advent. Poslední den adventu se nazývá Štědrý den (24. prosince).
Na štědrý den se strojí vánoční stromek a lidé usedají k tradiční
štědrovečerní večeři. Večeře ještě spadá do období adventu, proto
jídla předkládaná jsou postního charakteru. Rybí polévka, smažený
10
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kapr a bramborový salát (jídlo z ryb proto, že to bylo jídlo chudých
a apoštolů). Po večeři se nadělují dárky.
Den vrcholí nocí narození Páně, kdy se při půlnoční bohoslužbě
předčítá evangelijní oddíl z Bible o narození Ježíše a zpívají se
koledy o narození Božího syna. Nejznámější koledou u nás je
Narodil se Kristus Pán. Je až neuvěřitelné, že text pochází z roku
1505 a od té doby je nezměněn.
Po Štědrém dnu následuje Boží hod vánoční (25. 12.) a druhý
svátek vánoční (26. 12.), což je svátek sv. Štěpána, kdy bylo tradicí
chodit po koledě a navštěvovat příbuzné a známé. Na 28. 12.
připadá svátek Mláďátek, vzpomínka na nevinné děti povražděné
na příkaz krále Heroda poté, co se dověděl o narození Ježíška.
Sandra Filipková 8.A; Zdroj: www.novinky.cz

Kdo o Vánocích nosí dárky u našich sousedů?
Švédsko
Ve Švédsku je vánočním doručovatelem
Jultomten - je to milý, trochu přihrbený
děda, který za pomoci trpaslíku hází
dárky oknem.
Německo
V Německu chodí Weihnachtsman – mužík se zrzavými vlasy a
fousy. Je oblečený v dlouhém plášti s kapucí. Dříve chodil za
doprovodu manželky a mimo jiné uděloval i tresty. Podle
německé tradice v některých oblastech nosí dárky děťátko
(christkind), podobně jako v Horním Slezsku.
Polsko
V Polsku je dělení práce regionální: někdy nosí dárky děťátko,
jinde Gwiazdka (hvězdička,
zřejmě první hvězda na
obloze), andílek (Anioĺek),
Gwiazdkor (stařec s holí) nebo
svatý Mikuláš (sw. Mikolaj).
11
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Rusko
V Rusku jezdí
Děda Mráz se
Sněhurkou na
saních.

Itálie
V Itálii mají jedinou ženu v tomto oboru –
jmenuje se Befa. Je to dost letitá a nevzhledná
čarodějnice. Je však moudrá, laskavá s
dobrým srdcem. Spouští se komínem, dárky
schovává do bot, zlobivým dětem nadělí
kousky uhlí. Zpracovala: Gabriela Sojčáková 6.A
Zdroj: publikace Kdo nosí dárky

Vánoční tradice u nás
Vzájemná úcta, láska, přátelství, ozdoby, dárky a dobré jídlo. To
jsou symboly, které spojují vánoční svátky na celém světě.
Současné a tradiční české Vánoce se liší. Nakupujeme v akci a
místo kapra si dáváme smažený kuřecí řízek. A přitom
zapomínáme, jak to mohlo být kdysi krásné a už si neužíváme tu
dokonalou atmosféru svátečních dní…
Tradiční české Vánoce
Hospodyně si ráno přivstala, aby mohla začít připravovat
štědrovečerní pokrmy včas. Vařila čočku, rybí, ale i bramborovou
polévku, pekla kubu (tradiční české jídlo, jehož základem jsou
kroupy a houby).
Nezapomínalo se ani na chléb a na stole odpočívala již několik dnů
upečená vánočka.
A při všech přípravách se neujídalo, protože ten, kdo vydržel až do
večeře nejíst, měl šanci uvidět zlaté prasátko.

12
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Když bylo štědrovečerní jídlo hotové, zabavila hospodyně děti, aby
mohl hospodář opatřit a ozdobit stromeček.
Ke stolu se mohlo usednout až tehdy,
když vysvitla první hvězda na obloze.
Jeho výzdobě se věnovala velká
pozornost. Na jednom rohu ležel
pecen chleba, aby měla rodina co jíst i
během roku. Na druhém to co pole
dalo pro lepší úrodu a na třetí roh se
pokládaly peníze slibující blahobyt.
Na posledním čtvrtém rohu ležela miska na zbylé kousky jídla jako
dar pro dobytek a slepice. Stůl byl obvázán, řetězem nebo
provazem symbolizující rodinný kruh a pohodu.

Filip Tomiczek 8.A
Zdroj: www.cs.wikipedia.org; www. vanocevesvete.com

Vánoce ve světě

Vánoce v Anglii
Tradiční Vánoce v Anglii se točí kolem větévky trnky, jež možná
byla prababičkou dnešního vánočního stromku. Jedná se o svátek,
který se slaví v rodinném kruhu. Jedí se horké koláče, popíjí cider
(nápoj podobný jablečnému vínu).
Poté se jde do sadu a koláč namočený v cideru se pokládá mezi
větve a zbytkem nápoje se stromy ještě postříkají. Muži střílejí z
pušek do stromu a přitom se tluče na hrnce a pánve a zpívá se píseň
wassailingu. Tímto prapodivným rituálem se odhání zlý duchové ze
sadu a povzbuzují se ti dobří, jež zaručí bohatou úrodu v příštím
roce.
Vánoce v Usa
Evropské Vánoce působí proti těm americkým příliš skromně. A
ačkoli je pro Američany Den díku vzdání největším svátkem, co se
výzdoby a také počtu dárků týče, jednoznačně vyhrávají vánoční
13
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svátky. Stromeček, domy i zahrady si lidé zdobí již dva až tři týdny
před Štědrým dnem. A v den „D“ se obléknou do něčeho
pohodlného a servírují k večeři oblíbená jídla jako je krocan se
šunkou, někde i mořské plody nebo pizzu. Děti chystají pro Santu
Clause sušenky a sklenici mléka a na dobrou noc jim rodiče čtou
příběh Předvánoční noc. Vánoce slaví především ráno 25.
prosince, rozdávají se dárky, pije se horká čokoláda nebo punč. V
některých rodinách se podává vánoční cukroví.
Vánoce v Austrálii
Slaví se obdobně jako v Anglii. Jen s
tím rozdílem, že v tomto období děti v
Austrálii užívají letní prázdniny.
Tradiční večeře se podává stejně jako v
Argentině v zahradách, terasách nebo i
na pláži. Vánoční menu se skládá z
mořských plodů, krocana, kachny,
kuřete, těstovin, salátů a místo cukroví se jí zmrzlina.
Vánoce v Africe
Křesťanští Afričané, na africkém kontinentu se nacházejí od středu
kontinentu k jihu, slaví Vánoce stejně jako všude jinde na světě.
Mají spíše náboženský a duchovní ráz. Afričané jsou poměrně
chudí, aby si kupovali drahé předměty. Cenné jsou učebnice,
mýdlo, látky, svíčky a další praktické zboží.
Na jihu Afriky si lidé nasadí papírové kloboučky, pojídají
biskupské chlebíčky, krocana a vánoční pudink. Děti zde mají
zrovna prázdniny – slunce pálí a
pláže jsou plné lidí. Zimbabwané
spořádají spoustu chleba s
džemem, čaj a kozí maso.
Vánoční stromky jsou buď umělé,
nebo si lidé ozdobí mangovník. V
Nairobi, ve výlohách obchodů, je
k vidění umělý sníh.
Filip Tomiczek 8.A
Zdroj: www.cs.wikipedia.org;
www.vanocevesvete.com
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České Vánoční zvyky

Víte jak vzniklo slovo Vánoce?
Slovo Vánoce pochází z latinského slova ,,Nativitas Domini nosti
Jesu Christi“. Z latinského názvu vzniklo ruské a bulharské
označení. České slovo Vánoce pak vzniklo z německého názvu
Weichnachten.
Zvyky:
1. šupina pro štěstí - nosí lidem štěstí po celý rok
2. zlaté prasátko - pokud lidé nejí na Vánoce celý den, uvidí zlaté
prasátko
3. krájení jablka - hvězdička v jablku znamená celoroční štěstí
4. jmelí - pověšené jmelí dá zdraví celé rodině
5. pouštění lodiček - lidé zjistí zda odejdou z domu, nebo zůstanou
6. lití olova - podle tvaru olova si lidé věští budoucnost (např.práci)
7. jablko a zápalky - ukáže nejlepšího napadníka (nápadnici)
Tradice stolování
Podle tradice by na stole měl být med a oplatky a nemělo by
chybět jídlo o 12 chodech (za každý měsíc jeden pokrm).
Od vánočního stolu smí vstát pouze jedna osoba, která obsluhuje
ostatní. Pod talíře se dávají šupiny kapra nebo peníze. Tradice
stolování se mění podle regionu.
15
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Příjde k nám Ježíšek? A nebo ne?
Určitě se všichni
těšíte na 24. prosince,
na Vánoce. V první
třídě jsem se ptal, kdo
nosí dárky pod
stromeček.
10
prvňáčků věří, že
dárky
pod
stromečkem jsou od
Ježíška. A 4 žáčci věří
na pravý opak. To
znamená, že v Ježíška věří pořád dost dětí na to, aby měl
dostatek povzbuzení k roznášení dárků. Takže na Ježíška
nepřestávejte věřit!!! Každý z vás si určitě přeje nějaké to
autíčko, panenku, větší pak tablet či notebook. Přeji vám, aby
se to vaše vánoční přání vyplnilo. Šťastné a veselé.
Mytáš Saturnin Macek 6.A

Co děti touží najít pod stromečkem
Ptali jsme se, co si děti z naší školy přejí na Vánoce.
Všichni se shodli na tom, že by si přáli najít pod stromečkem
hlavně elektroniku například: tablet, notebook, telefon, foťák,
čtečku jenom pár vyjímek si přálo stolní hry nebo nábytek do
pokojíčku a holky pár drobností (perličky, scoobydoo, sponky atd.)
No Ježíšku nemáš to v dnešní době vůbec lehké.   
Robin Szlaur 5A

16
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Věděli jste, že Silvestr je mužské jméno?
Podle českého a slovenskeho kalendáře má svátek 31.prosince.
Anglicky je to Sylvester, dánsky Silvester a polsky Sylwester. Dne
31.prosince roku 335 zemřel papež Silvestr I., proto na tento den
připadají silvestrovské oslavy.
zdroj: www.wikipedie.cz

Silvestr – anketa

Ptaly jsme se vašich spolužáků na čtyři otázky:

1. otázka: Na Silvestra býváte doma nebo jinde?
2. otázka: Umíš si představit Silvestr bez petard?
3. otázka: V kolik hodin chodíte spát?
4. otázka: Co děláte na Nový rok?
Matyáš Czeczotka - 3. B.
1. Na silvestra většinou býváme u
tety.
2. Silvestr bez petard - ne, je to
nemožné. To by nebyl Silvestr.
3. Chodíme spát kolem jedné hodiny
ráno.
4. Na nový rok spíme, a pak k nám
přijede na oběd babička a děda.
Stanislav Kafka  3. B

1. Na Silvestra jsme doma.
2. Silvestr bez petard si umím
představit, ale je to děsivé!!!
3. Ne silvestra chodíme spát
kolem druhé hodiny ráno.
4. Uklízíme a dojídáme zbytky
jídla.
17
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Jakub Ožana  6. A

1. Na Silvestra jsme doma.
2. Bez petard ne. Je to taková
tradice.
3. Chodím spát většinou v
tolik, do kolika vydržím.
4. Na nový rok uklízím.
Gabriela Sojčáková  6. A

1. Na silvestra jezdíme k
babičce na Slovensko.
2. Bez petard? Jo. Můj pes se
totiž bojí.
3. Na silvestra chodíme spát o
půl šesté ráno.
4. Na Nový rok
spíme!!!!!!!!!!!!
Všem děkujeme za rozhovor.

A jako bonus  p. uč. Alena
Bazgierová

1. Nevím. Na silvestra jsme
většinou na horách, na chatě …
2. Bez petard? Jo, klidně.
3. Jdeme spát kolem druhé, třetí
hodiny ranní.
4. Dospávám a chodíme popřát
rodičům do nového roku.

zpracovaly: Veroniky Czeczotková a Kafková 6.A

18

V-mixér 1 1 /1 2 201 3

______________________________Vlastní tvorba

Vánoční píseň
2. Jednou se však může stát
Filip Franek
opravdu nebudu vám lhát,
dárky nejsou, co pak
1. Vánoce jsou za chviličku že
udělat?
máte doma jedličku?
Doma už jsou dárků mraky Neberte si to tak!
hledáte je doma taky?
3. Dejte pusu mámě tetě
a řekněte ji v jedné větě
„Vánoce jsou svátky klidu
i když máme doma bídu.
Nejlepším dárkem je objetí.''
V tom ucítíte vzápětí.
Ve vzduchu náhlé napětí.
Rodina vám lásku dá
Teď pocítítíš, že je tvá.

Vánoční chaos

Klára Szlaurová
Na Vánoce každým rokem,
sledujeme hvězdy očkem,
září jako sluníčko,
snad přinesou štěstíčko.
Koledy si zazpíváme,
hostinu si uděláme.
Jen s jednou malou vyjímkou,
jíme rýži s pohankou.
Možná se vám to zdá divné,
ale u nás je to běžné.
Sem tam i nějaká ta hádka,
ale o Vánocích je jen krátká.
Nakonec se radujeme
a dárků si užíváme.
Tak to u nás vypadá,
je to velká zábava.
19
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Kouzlo Vánoc

Kdysi dávno, v jedné vesnici, žila
holčička jménem Šárka. Byla nejchudším
ditětem z vesnice. Žila jenom s
maminkou. Šárku ostatní děti neměli rády,
protože byla chudá. Ona však byla štastná.
Do vesnice přišla zima a pomalu se blížil Štedrý večer, pro
všechny období radosti. Děti si hrály ve sněhu, stavěly sněhuláky a
dělaly andělíčky. Ale pro Šárku to byly smutné chvíle.
Onemocněla jí maminka. Přišel den před Štědrým večerem. Šárka
vstala z postele a šla se podívat na maminku.
Když ji uviděla, rozplakala se. Maminka
ležela na posteli a sotva dýchala. Šárka
plakala, rozběhla se do vesnice a prosila
ostatní o pomoc. Ale marně. Nikdo ji
nepomohl a nejbližší lékař bydlel až za
temným lesem, do ktrého se nikdo neodvážil.
Ona ale svou maminku natolik milovala, že se do lesa vydala
sama. Oblékla si kabát, rukavice a vydala se do lesa na cestu.
Pomalu se začínalo ztmívat, ale les byl pořád hluboký. Nikde ani
stopy po jeho konci. Šárka v lese bloudila celý nasledující den.
Když se opět setmělo, samým vyčerpáním ulehla do sněhu pod
strom: „To je konec, od rána jsem nic nejedla, jsem hladová.
Maminku už nezachráním.“ Plakala a naříkala.
Najednou z nebe klesla hvězda. Šárka
se na ni udiveně koukala se slzami v
očích. Hvězda se vydala do lesa a Šárka
ji následovala. Za chvíli spatřila okraj
lesa a v dáli světla domu. Tam hvězda
zhasla a Šárka se rozběhla k domu.
Bydlel tam doktor, za kterým už druhý
den putovala. Nemusela mu dlouho
vysvětlovat, jak je maminka nemocná,
ihned zamířili k doktorovu autu.
Dorazili k Šárčiné mamince, ale bylo už
20
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pozdě. Maminka ležela bezvládně na posteli. Šárka plakala a
křičela. Doktorovi po tváři stékaly slzy. Tu se opět objevila hvězda.
Když klesla mamince na srdce, maminka otevřela oči. „Maminka
žije,“ volala Šárka. Najednou stál v pokoji nádherný stromek a pod
ním dárky. Doktor zvolal: „To je zázrak.“ Maminka byla zdravá.
Vstala a se slzami v očích řekla: „Šárko, podívej se na tu krásu,
konečně Vánoce jaké si zasloužíš. Budeš se moct pěkně obléct a
děti se ti už nebudou smát.“ Šárka se podívala na maminku a řekla:
„Ne! Mně je jedno jestli máme dárky!
Miluju tě. Skoro jsem o tebe přišla! To
ty jsi pro mě ten nejlepší dárek. O jiný
nestojím“. Dojatý doktor se nesměle
nabídl: „Chybí vám tu jídlo. Nechtěly
byste povečeřet se mnou? Jsem stejně
sám.“ Všichni byli pro. A tak Šárka,
maminka a doktor spolu strávili ty
nejhezči Vánoce.
Pomocnička z 8.B

Pohádková básnička
Klára Szlaurová
Vánoce jsou svátky klidné,
probíhají v atmosféře vlídné.
Všechny děti milují,
jak si na Vánoce pochutnají.
Od rána se těšíme,
až dárky rozbalíme.
Není záhadou, kdo je přinesl?
Dědeček, co z komína vylezl?
Byl to Santa, je to tak
a nebo to bylo jinak?
A to je konec pohádky,
Už vím, Ježíšek to byl,
pardon vlastně básničky.
na zvoneček zazvonil.
21
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Střevíc
Filip Franek

Sestra chce házet střevícem
Otec s ní názor nezdílí
a kárání jí udílí.
U nás ale střevíc chybí
jsme totiž pravěcí lidi
Žijeme v době kamenné
avšak baňky jsou skleněné.
Sestra botu pouští
ta odléta směrem do houští.

Otec uzkostí umírá.
Své oči zavírá.
Co když poletí ke dveřím?
Já pověrám nevěřím!

Kde je bota?
Kdepak je?
Kdo ji najde vyhraje.
22
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_____________________________Čím zabít nudu

Venku už není tak krásně jako v létě a vy nevíte jak se zabavit? V
tom případě pro vás mám jednoduché heslo: Vánoce! Říkáte si
proč zrovna Vánoce? Odpověď je jednoduchá. Jelikož Vánoce
klepou na dveře, mohli byste jít nakupovat dárky pod stromeček,
péct cukroví a jestli se vám nechce na nákupy, můžete něco
nakreslit nebo vyrobit.
Vánoční cukroví
Jestli se rozhodnete upéct si o
víkendu cukroví, nezapomeňte na
to, aby byl s vámi nějaký dospělý.
Vždy se totiž může něco stát.
Nechci nic přivolávat, ale mohli
byste něco zapálit, ublížit si apod.
Sami byste mohli třeba obalovat
rumové kuličky, rohlíčky, zdobit
perníčky, sem tam i něco
ukousnout, prostě idea skvělého a
voňavého večera.

Vánoční nákupy
Chcete už být připravení na Vánoce a mít všechno pod kontrolou
jako já? Na vánoční nákupy není nikdy brzo, ale věc, která nás
všechny trápí, je vymyslet, co komu dát. Není lehké najít nějaký
dárek, kterým byste své blízké potěšili a ohromili. Maminky a
babičky určitě nepohrdnou nějakou voňavkou, náramkem,
náhrdelníkem, prstýnkem, šátkem nebo i básničkou, přáníčkem,
výrobky z perliček a obrázkem od srdce. A co dát tátovi nebo
dědovi? Jestli nemáte nějaký originální nápad, určitě je potěšíte
třeba i ponožkami, deodorantem, voňavkou a zábavné by bylo,
kdybyste dali tatínkovi autíčko na hraní. Ozvláštnilo by to vánoční
atmosféru, ale jen vy víte, co potěší zrovna vaše rodiče.
Klára Szlaurová 8B
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___________________________Domácí mazlíčci

Dnes bude řeč o zvířatech, která máme spojená s Vánocemi.

Proč stojí ovečky a oslíci před vánočním betlémem?

Možná jste si všimli, že u českého vánočního betléma vždy
postává množství zvířat. Nejčastěji zde můžeme vidět ovečky a
oslíky. Jakou mají souvislost s Vánocemi?
Proč před ním vždy stojí ovečky?
Protože po narození Ježíška přišli
Marii poblahopřát pasáčci ovcí.
A co oslíci? Ježíšek se narodil v
chlévě a oslík Ježíše doprovázel na
jeho cestách. Tak například když
Josef, Marie a Ježíš prchali z
Betléma do Egypta (král Herodes
nechal v Betlémě zabít všechny
chlapce do dvou let), prchali na
oslíkovi. S oslíkem jsou spojeny i
Ježíšovy poslední dny. Na něm
vjížděl ve svých 33 letech do
Jeruzaléma, kde byl ukřižován.
Takto o oslíkovi hovoří křesťanská
tradice.
Každý z Vás, kdo by chtěl vánoční
betlém vidět na vlastní oči, mějte
oči otevřené při procházení vchodu
do školy .
Sandra Filipková s přispěním 8.A

Proč většina z nás jí na Vánoce kapra?

Ryba byla tradičním symbolem křesťanství a postním jídlem, proto
se při klášterech od středověku zakládaly rybníky. Pojídání ryb o
vánočních svátcích je doloženo v 17. století, ale mohli si je dovolit
jen zámožní. Vůbec nejstarší zmínka o kaprovi, pojídaném na
24

V-mixér 1 1 /1 2 201 3

Vánoce, se váže k roku 1253.
Ve středověku byla ryba často na stole zastoupena symbolicky
pečivem ve tvaru ryby. Teprve ve 20. století se prosadil kapr jako
jídlo, které běžně patří k těmto svátkům. Zpočátku v úpravách na
modro (vařený v octě nebo bílém víně) či na černo (ve sladké
omáčce z povidel a perníku), až po druhé světové válce získal
největší oblibu kapr smažený. Důvodem byla finanční dostupnost
kapra z velkochovů i dobová
popularita smažených jídel. Podle
průzkumů jedí na Štědrý večer kapra
nebo jinou rybu asi dvě třetiny
českých domácností.
Zdroj: www.cs.wikipedia.org
Sandra Filipková 8.A

O sobovi - rozhovor s p.uč. Mackem... který se
opravdu stal
O čem si přejete abychom s Vámi udělaly rozhovor?
- Přeji si, abychom si popovídali o
sobovi, přesněji proč je
spojován s Vánocemi.
Co nám k tomu řeknete?
- Internetové zdroje o této otázce
mlčí. Můžeme se pouze domnívat,
proč je sob nedílnou součástí
Santova týmu. Původ Santa Clause
je pravděpodobně v
severoevropských zemích, kde
zaujímá důležité místo tažného
zvířete právě sob. Pro své
schopnosti táhnout se stal také
symbolem Vánoc v určitých zemích.
Jak jste k tomu dospěl?
- Pouze se domnívám.
Děkujeme za rozhovor.
Rozhovor učinily: Sandra Filipková a Anna
Rezková 8.A
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__________________________Počítačoví maniaci
The Sims 3

Ahoojj!!!
Toto jsou noví počítačoví maniaci od Jakuba Kotajného .
Na tento díl jsem si připravil hru The Sims 3.
V této hře si vytvoříte svou postavu a máte možnost postavit si
svůj dům. Jako přílohu doporučuji roční období. Osobně tuto hru
hraji a velmi mně baví.
Můžete se bavit v nočních klubech, vybírat si povolání a všechno
na co si vzpomenete.
Místo člověka si můžete vytvořit i nadpřirozenou bytost. Na
stránkách naleznete různé cheaty které můžete použít.
Spoustu zábavy při této hře vám přeje Jakub Kotajny.
Jakub Kotajny 5.A

________________________________Zajímavosti
Tajemní Tvorové

V této rubrice vám povím něco o dinosaurech, třeba jak byli velcí a
takové věci. Dinosauři žili v období Triasu, Jury a Křídy. Asi si
říkáte co to je Trias, Jura a Křída, tak já vám to povím. Trias, Jura a
Křída jsou jakoby měsíce planety Země. Planeta Země má takový
kalendář – je to podobné jako ten náš akorát tam vždy po několika
milionech letech o jeden měsíc přibyde. No, ale teď už vám
představím jednoho z dinosaurů.

Triceratops

výška: 4 metry
potrava: rostliny, tráva
místo nálezu kostry: Alberta, Severní Amerika
délka: 9 metrů
zajímavosti: v kostře Triceratopse byly nalezeny zuby Tyranosaura,
jeho velké ostré rohy sloužily na obranu
A v dalším díle V-mixéru se můžete těšit na dalšího dinosaura !!!
Zdroj obrázku: en.wikipedia.org, Erik Bystroň 5.A
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________________________________Kam půjdu?

Pro toto číslo jsem si pro vás vybrala obor design a řezbářství.
Proč? Protože se blíží Vánoce, které souvisí s designem,
aranžováním s výzdobou stromečku či dřevěných betlémů se
soškami.

Design

Chcete umět sladit barvy, navrhnout si perfektně svůj pokojíček a
také se tím živit? Myslíte si, že k tomu máte předpoklady? Pak je
pro vás střední škola umění a designu to pravé. Můžete studovat:
grafický design, design oděvů, interiéru, textilu a počítačový
design. Designerské školy se nachází například v Brně, Praze,
Plzni, Prostějově a Olomouci. Na těchto školách si můžete vybrat
z oborů, které tyto školy nabízí. Jestli chcete studovat design
oděvní, můžete jít i na průmyslovou školu oděvní a stát se
návrhářem. Průmyslové školy oděvní jsou v Praze, Prostějově,
Ostravě a Frýdku-Místku. Po vystudování některé z těchto škol a
následně i vysoké školy můžete pracovat jako organizační
pracovník v oblasti zaměřené na design nábytku a interiéru včetně
jeho doplňků, v reklamách i knižní kultuře, práci související s
předtiskovou přípravou, webdesignem, vědeckou kresbou a
ilustrací, aranžérskou tvorbou, výstavnictvím, různé redakční
práce apod.
olomoucká škola: http://www.skola-praktik.cz
škola ve Frýdku-Místku: http://www.sumprum.cz

Řezbářství

Máte šikovné ruce, rádi děláte manuální práce a máte neobyčejný
vztah ke dřevu? V tom případě se můžete stát řezbářem. Mě se
vyřezávané věci líbí. Vyřezané Betlémky jsou nádherné, a jestli
chcete být jejími tvůrci, stačí se jen přihlásit na řezbářskou školu v
Tovačově nebo Králicích. Řezbářská škola je sice méně žádaná.
Uplatnění totiž není velké. Nic méně vyřezávat loutky a figurky je
zábava. Jestli se chcete vydat na cestu studia, podívejte se na tyto
školy:
Řezbářská střední škola Tovačov: http://www.antee.cz/sstovacov
Řezbářská střední škola Králice:
http://www.zamberk.cz/Svatkydreva
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____________________________Křížovky a šifry

Hledej cestičku

Daniel Gaszek 5.B

Adélka Saranová 3.A
28
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Tajenka:__________________

J an Haratek 4.A

J an Haratek 4.A
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__________________________________Hádanky

Eliška Spratková 3. A
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Šárka Klimondová 3.A
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________________________Matesovy detektivky
Vánoční požár

Na policejní stanici o Vánocích snad nebyl nikdy klid. Popíši vám
jeden z jejich nejznámějších případů. Přesně na Štědrý den hořelo
v jednom domě. Hasiči z domu vynášeli rodinu omámenou
dýmem. Červený plamen pomalu halil dům. Ze stříkaček stříkalo
tolik vody, jako v rozbouřené Vltavě o velké bouři na konec světa
v pátek třináctého a na narozeniny tchýně Ala Capone najednou.
Jakmile plamen uhasl a hasiči si byli jisti, že je troska domu
bezpečná, policie ji začala pátrat a prohledávat. „Našel jsem
krabici od pizzy,“ řekl jeden nováček z policejní akademie. Čekal,
že se ostatní policisté budou smát, ale nedočkal se žádné reakce.
„Tady něco je šéfe,“ zařval jeden policista. Šéf se na nález šel hned
podívat. Byly to střepy vánočních baněk. „No fuj, ty ale páchnou,“
poznamenal nováček. „Máš pravdu, vážně páchnou. Ale tohle není
spálenina, to je něco jiného. Něco jako benzín.“ „Mám tu krabici v
dárkovém papíře,“ ozval se jiný policista. Jakmile policisté
prohledávali trosky domu, jeden z nich vyslýchal svědky. „Přežijí
to?“ zeptala se babička oné rodiny. „Ano,“ ujistil ji policista. „Byli
tak milí. V celé ulici rozdávali kapry, protože to vždy na rybolovu
přehnali. Zapalovali svíčky na stromečku, dávali šupinu pod talíř,
prostě dodržovali vánoční zvyky. Jsem ráda, že to přežijí.“ „Bylo
to děsivé,“ řekla jedna vyslýchaná kolemjdoucí. „Jdu kolem a
najednou plamen v okně, z ničeho nic!“ „Mám je ráda,“ řekla teta
té rodiny. „Jsem sklenářka a oni byli skvělí pekaři. Vždycky mi
posílali cukroví. Ale už roky mi dluží peníze a já se obávám, že je
už nesplatí.“ O chvíli
později si na
policejní
základně
lámali hlavu: „Jsem
úplně slepý,“ řekl
náčelník. „Já bych
jednu teorii měl,“
zareagoval nováček.
Řešení: Teta podpálila dům. Je sklenářka, takže jí nedělalo problém
vyrobit baňky naplněné benzínem. Babička u výslechu řekla, že
zapalují svíčky na stromečku, takže se oheň dostal k hořlavým
baňkám. Měla také přesvědčivý motiv. Rodina jim přes roky
dlužila peníze. Rodina by dostala zaplaceno od pojišťovny a
museli by peníze vyklopit. Jakmile tuto teorii řekl nováček
náčelníkovi, shromáždil potřebné důkazy a teta byla zatčená.
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____________________________Záhadné příběhy
Strážný anděl
Děda se obvykle vrátil z práce a chtěl si odpočinout ve své židli.
Položil si kabát a čepici na skříň a šel si sednout. Jakmile se chtěl
posadit, spadla čepice ze skříně. Odešel ke skříni a čepici zvedl.

Když už se chtěl znovu posadit, čepice spadla znovu. Tak se to
několikrát opakovalo. Když čepici jednou zvedal, uslyšel z
obýváku obrovský kravál. Okamžitě tam vběhl a zjistil, že spadl
lustr. Kdyby seděl na židli, zavalil by ho. Byla to jen náhoda nebo
závada na staré skříni a nebo dědu zachránil strážný anděl?
Matěj Fonš 7. tř.
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_____________________________________Vtipy

Robin Szlaur 5.A
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_____________________________Ze světa filmů
Vánoční klasika v televizi

Na Vánoce určitě nezapomeneme upéct cukroví, připravit
stromeček a ozdobit ho, usmažit kapra. Ale hlavně nezapomeneme
zapnout televizi a kouknout se na vánoční českou pohádku.
Když se vás někdo zeptá na klasickou vánoční pohádku, jakou si
vybavíte? Většina z nás zřejmě vysloví Tři oříšky pro Popelku.
Proč se vůbec tato pohádka hraje pořád dokola? Myslím si, že se
každým rokem hraje znovu a znovu, aby další děti, které ji ještě
neviděli, se na ni mohli podívat. Ale ruku na srdce, kdo z nás se na
ni rád nepodívá?
Ověřila jsem si u šesti žáků a dvou učitelek, zda tuto pohádku
viděli a jestli se na ni dívali pozorně.
Mé otázky: 1)Viděl/a jsi Tři oříšky pro Popelku?
2)Jak se jmenovala sova a kůň? - (Rozárka, Jurášek)
3)Jaké byly první šaty, které dal oříšek Popelce? (myslivecké)
4)Kolik Santa Clausů v pohádce vystupuje? - (0)
5)Je to hraná či kreslená pohádka?(hraná)

Veronika Pilchová (8.B) a Veronika Kotasová (8.A) mi
odpověděly na všechny otázky nejlépe. Nikola Šigutová (7.) a
Veronika Heczková (5.) nevěděly, jak se jmenuje kůň a sova.
Ondra Chodura (8.B), Daniela Walková (6.) a Marieta (5.)
Ferencová si nevzpomněli na šaty a mazlíčky. Učitelka Marie
Roszková a Jana Danyšová většinu otázek zodpověděly správně, i
když šaty a mazlíčky také nevěděly. S výsledkem jsem tedy
spokojená.
Nikola Jurczková 8.B
Obrázky – zdroj: 1.plzen.idnes.cz; 2.www.pohadkar.cz
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_________________________________Fotopříběh
Vánoční fotovtipy

Zvědavý doktor
Říká manželka svému manželovi - doktorovi:

A ne abys přejel všechny dárky
pod rentgenem jako minule!

Ups ...

Kapsáři
Příjde pan Doubek z vánočních nákupů:

Miláčku, jsem doma!

Mám dárky pro naše dcery!

Kde jsem dal tu peněženku?

Jsem já to ale nešikovný!
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Co to ...

Veselé Vánoce přejí
KAPSÁŘI!!!

Hořící stromeček

Ahoj mami, chceš s něčím
pomoct?

Evo, zapal stromeček.
Jasně, mami!

A svíčky taky?
Zpracovaly: Daniela Walková, Taťána Lysková 6.A
Zdroj: www.komik.cz
Fotoaparát: Nikon Coolpix
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_____________________________Ptáme se Maca
Věříš na duchy? Potkal jsi nějákého? Nebo
zažil paranormální jev?
- Ano věřím, zažil jsem ho asi 3 krát.
Například jednou mě kousala postel.
Myslíš si, že existují mimozemšťané? Jsou hodní nebo zlí?
- Ano věřím. Jsou neutrální.
Co si myslíš, že žije v Bermůdském trojúhelníku?
- Žije tam obrovský ohnivý kraken se 4 chapadly.
Co je pravdy na tom že jseš synem Chucka Norrise?
- Všechno.

To je taky Maca

Co bys chtěl pod stromeček?
- Druhého Maca.

Filip Franek 8.B
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___________________________________Komiks
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______________________________Etické okénko
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_____________________________Učitelská ruleta

Hazardní hra pro jednoho učitele

Ruleta, tradiční hra v podobě kola štěstí. Kdo by ji neznal? Věřím,
že i povědomí o ruské ruletě je rozšířeno. Ale učitelská ruleta?
Tento typ hazardního poklesku je dosud v plenkách, nicméně
adrenalinového potěšení nabízí pro náš všední učitelský život
stejně, jako bychom čistili pětimetrovému žralokovi chrup dentální
nití.
Vy, kteří jste v rámci obohacování slovní zásoby již okusili
peprnatost cizích slov, mi jistě dáte za pravdu, že nás tito
slovotvoní červové mohou připravit o blahodárný spánek. Slova
jako ekvilibrace, moratorium, retrospekce, simplifikace nás mohou
zbavit naší vrozené víry v šťastný a bezstarostný život.
Účastníkem hry učitelská ruleta budou, jak již název hry napovídá,
učitelé. Slibujeme jim velkolepé zážitky. Nemusí cestovat do
Himalájí a ručkovat zde s cepínem v ruce. Proč utrácet valuty za
noc strávenou v objetí tygra? Stačí vyčkat na příchod dvou dívek –
říkejme jim Sfingy. Tyto předloží hráči Slovník cízích slov, do
jehož útrob se zavřenýma očima na libovolné stránce zabodne prst.
Slovo, jenž prst proklaje, bude námětem hráčova - gamblerova
zamyšlení. Jeho úkolem bude do naší redakce odevzdat smysluplné
zachycení významu osudem vybraného cizího slova. Jaký si
vybere slohový útvar, záleží jen na něm. Cílem hry je naši
čtenářskou mládež poučit a neurazit. V opačném případě ...
Macek Vítězslav
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Pan učitel Macek nás oslovil v rámci
nové hry - učitelská ruleta, abychom
vykonávaly úlohy Sfingy. Co jsou to
Sfingy? Sfingy v řecké mytologii
pokládaly otázky těm nejodvážnějším.
Jestliže neodpověděli správně, byli
Sfingou shozeni ze skály. Pokud
učitelé nesplní úkol, tak...
Co musí učitelé splnit? Předvedeme vám to na naší první oběti, kterou

byl pan učitel Macek. Uchopil Slovník cizích slov a se zavřenýma
očima jej otevřel, poté zabodnul svým prstem na libovolné místo.
Když otevřel oči, zjistil, že si vylosoval slovo komplementární.
Doufejme, že úkol splní a bude ušetřen.
Nikola Jurczková a Klára Szlaurová 8.B

Komplementární

Přiznávám, že slovo "komplementární" jsem ještě neslyšel a v
rámci učitelské rulety jsem se s ním setkal poprvé. Když jsem si v
chvatu situace, dosud v přítomnosti obou Sfing, nahlas přečetl
význam slova, stále mi nedocházelo, při jakých příležitostech
bychom slovo vypustili z úst. Slovník cizích slov je stručný.
Komplementární znamená navzájem se doplňující; doplňkový.
"Doplňující se navzájem."
Po jisté chvíli jsem si v souvislosti s cizím slovem představil
partnerskou dvojici. V jejím spojení slovo komplementární nabývá
až romantických rozměrů. Kdo z nás by si nepřál partnera, s nímž
by vytvořil dokonalou jednotu bez
třecích ploch. V zápětí jsem si
vybavil naši politickou scénu,
kdybychom tak byli svědky
komplementárního parlamentu,
kdy se jeden poslanec s úctou
doplňuje s poslancem strany
opačného politického spektra. Po
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představě našich politických špiček ve vzájemném objetí se mi
začalo slovo komplementární objevovat v nových a nových
variacích.
Když může být komplementární parlament, proč bychom nemohli
mít komplementární vztahy na pracovišti, či v jiném kolektivu?
Komplementární by mohly být i vyučovací hodiny ve škole, na
kterých by se podíleli ve tvůrčí jednotě učitel a žák. Jak docílit
komplementární osobnosti? Je jediná cesta, cesta sebepoznání. I
náš mozek může pracovat komplementárně, pokud se ve svém
pracovním úsilí propojí pravá a levá hemisféra. Reklamy v televizi
by mohly lákat zákazníky na komplementární výrobky. Např.
automobilky mohou vybízet ke koupi vozu, jenž poskytuje
komplementární vztah mezi autem, řidičem a silnicí. Vzájemně se
doplňovat, tedy vytvářet komplementárnost, mohou aditiva s
pohonnými hmotami. Nebo Vitana vařící za vás by mohla hlásat
komplementární vyváženost sáčkových polévek.
Když už jsme se dostali až ke stravě, možná již brzy maminku za
nedělní oběd nepochválíme slovy: Díky, mami, bylo to eňo ňuňo.
Nýbrž zdvořile jí potřeseme pravicí a poděkujeme za
komplementární chutě, kterým jsme byli vystaveni. Našim
životním partnerům již nebudeme šeptat: Život s Tebou je
fantastický. Ale odkážeme se na komplementární partnerské
zkušenosti s nimi. Malé dítě právě pronášející první souvislou větu
pohladíme po čele se slovy: Tvá mluva je již komplementární,
maličký.
Jak je vidět, slovo komplementární je
poměrně univerzální slovo hodící se k
použití při rozličných příležitostech.
Nezbývá mi, než vám popřát, milí čtenáři
V-mixéru, komplementární vánoční
chvíle v přítomností lidí, s nimiž se nelze
citit jinak, než komplementárně.
Macek Vítězslav
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