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Milí čtenáři,
máme tu další  číslo našeho školního časopisu 
a s ním i spoustu nových informací. V tomto díle jsme 
se nejvíce zaměřili na téma Vánoce, jelikož jsou už 
doslova, za dveřmi. 
Druhým hlavním tématem je Opava. Dozvíte se zde 
třeba o historii nejznámějšího obchodního domu 
v Opavě. 
Samozřejmě zde najdete také rubriky, na které jste již 
zvyklí a které Vás baví. 
Tentokrát jsme přidali i omalovánku pro nejmenší. 
Doufáme, že se Vám bude toto vydání líbit. 
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AKCE ŠKOLY
Šestky v Praze

V úterý 7. 11. se žáci z 6. A a 6. B zúčastnili vzdělávací akce 
v Praze. Navštívili Národní pedagogické muzeum Jana Ámose 
Komenského, kde se dozvěděli něco nového o vývoji 
vzdělávání, vyrobili si papír a napsali vzkazy neviditelným 
inkoustem. Odpoledne se prošli po Karlově mostě, prohlédli si 
Staroměstské náměstí a došli až pod sochu sv. Václava 
na Václavském náměstí. Tam také v McDonald´s načerpali síly 
na zpáteční cestu vlakem domů. 

Vlastní zážitek: 
Bylo to úžasné! V Národním 
pedagogickém muzeu Jana Ámose 
Komenského jsme se dozvěděli 
s p o u s t u  n o v ý c h  i n f o r m a c í . 
B y l y  n ám  p ř i d ě l e n y  p a p í r y, 
ve kterých byly otázky a my jsme je 
museli vyplňovat s pomocí článků, 
které visely po celém areálu. Poté 
jsme psali bramborovým škrobem 
a citrónovou šťávou, což byly 
neviditelné inkousty, které jsme 
následně proměňovali ve viditelné. 
Později jsme si mohli vyrobit vlastní 
papír a odnést si ho domů. 
Když jsme odešli, šli jsme rovnou na 
V á c l a v s k é  n á m ě s t í  k  s o š e 
sv. Václava. Celí unavení jsme pak 
nasedli do vlaku po příjezdu domů 
nás na nádraží čekaly naše rodiny



DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VYBÍJENÁ ŠD
Ve čtvrtek 19.10. se konal 
v tělocvičně ZŠ Šrámkova 
turnaj opavských školních 
družin ve vybíjené. Naši 
družinu reprezentovali 
s p o r t u j í c í  č t v r ť á c i 
(s jednou dívčí posilou 
Karolínkou H.) a po lítém 
boji v konkurenci 8 škol 
získali krásné 3. místo. 

V pátek 13. 10. 2017 vyrazily
děti z II. B a VII. B na centrální
požární stanici v Opavě, aby
n a v š t í v i l y a k c i „ D e n
otevřených dveří“, jejímž
hlavním cílem byla propagace
p o ž á r n í o c h r a n y o b č a n ů .
Hasičští důstojníci seznamovali
děti (i širokou veřejnost)
s mo ž n o s tm i p ř e d c h á ze n í
vzniku požárů, vysvětlovali
činnosti a chování způsobující
požáry a také poukazovali na
postupy, jak se chovat v případě
mimořádné události – tedy
eliminace následků případného
požáru, také způsoby ohlášení
vzniku požáru či úniku plynu.
S o u č á s t í a k ce  b y l o n e j e n
p ř e d á v á n í t e o r e t i c k ý c h
p o z n a t k ů a d ů k l a d n é
s e z n á m e n í s m o d e r n í
hasičskou technikou, ale také
praktické ukázky (které děti
zajímaly ze všeho nejvíce)
–např. jsme byli přímými
svědky hašení požáru hořlavých
kapalin, hasiči zachraňovali

osoby z výškové budovy (z té
v ý š k y s e n á m m n o h ý m ,
přestože jsme pevně stáli
nohama na zemi, točila hlava),
poskytovali „zraněným“ první
pomoc a také vyprošťovali
p o m o c í  h y d r a u l i c k ý c h
n ů ž e k  o s o b y
z havarovaného vozidla.
Obecně lze říci, že jsme si
tuto zajímavou akci všichni
užili a odnesli jsme si
spoustu zajímavých zážitků.
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BASKETBAL 
Naši baskeťáci 9. ročníku se stali 
přeborníky okresu v basketbale 3×3.  Toto 
vítězství je o to cennější, že turnaje 
se účastnily týmy základních i středních 
škol. Naši borci vyhráli základní skupinu, 
když za sebou nechali týmy Střední školy 
t e c h n i c k é ,  O b c h o d n í  a k a d e m i e 
a Slezského gymnázia. V semifinále si 
naši chlapci poradili s výběrem Mendelova 
gymnázia. Ve finále čekal na náš tým 
v ý b ě r  S t ř e d n í  š k o l y  t e c h n i c k é . 
V samotném utkání měli zpočátku navrch 
středoškoláci, ale díky zlepšené střelbě 
z perimetru a strhujícímu finiši jsme 
zvítězili nejtěsnějším rozdílem 11:10. Díky 
výhře jsme postoupili do krajského finále. 
Naši školu reprezentovali Štěpán Pavelek, 
Ondra Havránek, Josef Skolka a Robin 
Sukeník. 

SBÍRKA PRO POTŘEBNÉ
V pondělí 23. října se děti a rodiče 
ze třídy 3. B zapojili do dobrovolné 
sbírky pro potřebné, kterou pořádal 
Magistrát města Opava. Vybrané jídlo 
a další potřeby jsme již odvezli 
na podatelnu Hlásky. 
Děti si díky sbírce uvědomily, že je 
potřebné pomáhat lidem v nouzi.
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RECEPT
Vánoce už jsou za rohem, a tak tady máme speciální vánoční cukroví.

KOKOSKY
Ingredience:

1. 1 ks vejce
2. 100 gramů cukru krupice
3. 10 – 20 gramů solamylu
4. 30 gramů másla
5. 130 gramů kokosové moučky

Postup:

1. V míse propracujeme plátky změklého másla, cukr a kokos. 
Přidáme celé vejce a přimícháme solamyl. 

2. Z těsta na kokosky tvoříme malé hrudky a klademe je na plech 
vyložený pečícím papírem. 

3. Rychlé kokosky pečeme ve středně vyhřáté troubě dozlatova 
a vychladlé uchováváme v krabičce. 

-Opava je statutární město v Moravskoslezském kraji

-Leží na řece Opavě
-Název Opava vznikl (podle pověs ) tak, že jednoho dne dva mocní páni 
vyšli a potkali skupinu kupců, kteří se setkali na lovu, a ukazovali si své 
zboží, ve kterém byl i čarovně překrásný pták, kterého chtěli oba dva. 
Tím se strhla hádka. Kupci se rozhodli, že teď dají páva jednomu z nich, 
a za rok se vrá  a přivezou tomu druhému. Nastala další hádka. 
Tentokrát se dohadovali o to, kdo ho dostane jako první. Ten moudřejší 
řekl, že si ho ten druhý má vzít a on že ho dostane až za rok. 
Pak ale odešel se smutkem na tváři. Po nějaké době se ale usmířili a 
popíjeli spolu medovinu až do rána. A tato hádka tedy byla ,,o páva", 
proto se naše město nazývá Opava.

HISTORIE OPAVY
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BREDA & WEINSTEIN 

Stole , v němž byl postaven obchodní dům BREDA & WEINSTEIN, 
se nazývalo „dlouhé stole “ .  
Za jeho počátek je považována tzv. dvojitá revoluce (byla ve Francii |
a Anglii zároveň i přes úplně jiné záminky). Dvojitá revoluce byla 
považována za začátek procesu modernizace. Dlouhé stole  netrvalo 
sto ale minimálně 130 let. 
Modernizace u nás měla více kladů než záporů. Jedním z kladů byl 
například vznik novodobé elektroniky (v továrnách používání 
netradičních zdrojů- pára a elektřina). Také zrovnoprávnila občany 
před zákonem, zrušila stavovská privilegia a bariéry či dala občanovi 
právo podílet se na občanské správě. 
Dlouhé stole  změnilo celou Opavu k nerozeznání. Před začátkem 
dlouhého stole  měla Opava ještě hradby a spojení s venkovním 
světem měly na starost poštovní silnice (z Krnova, Ra boře, Hranic 
a Olomouce). 
Před m měla Opava 10000 obyvatel (včetně vojáků a místní posádky)
a 5 náměs  (Dolní, Horní, Rudolfovo, Smolný rynek a Dobytčí trh) 

-Opava je statutární město v Moravskoslezském kraji

-Leží na řece Opavě
-Název Opava vznikl (podle pověs ) tak, že jednoho dne dva mocní páni 
vyšli a potkali skupinu kupců, kteří se setkali na lovu, a ukazovali si své 
zboží, ve kterém byl i čarovně překrásný pták, kterého chtěli oba dva. 
Tím se strhla hádka. Kupci se rozhodli, že teď dají páva jednomu 
z nich, a za rok se vrá  a přivezou tomu druhému. Nastala další hádka. 
Tentokrát se dohadovali o to, kdo ho dostane jako první. Ten moudřejší 
řekl, že si ho ten druhý má vzít a on že ho dostane až za rok. Pak ale odešel 
se smutkem na tváři. Po nějaké době se ale usmířili a popíjeli spolu 
medovinu až do rána. A tato hádka tedy byla ,,o páva", proto se naše 
město nazývá Opava.
-Přemysl Otakar I. povýšil Opavu na město
-Opava má nejstarší museum nejen v České republice, ale i ve Střední 
Evropě. Bylo založeno roku 1814. Pozemek před m patřil k zámku, který 
stál tam, kde teď stojí Mendelovo gymnázium. O zámek se ale nikdo 
nestaral, nebyl na to čas, protože v Opavě bylo hodně budov, 
o které se muselo starat. A tak majitelé zámku a pozemku, na kterém 
bylo postaveno museum, věnovali pozemek Opavě, aby tam postavily 
Museum.
-Opavská nejznámější náměs  jsou Horní a Dolní. Z toho to Dolní je 
starší, i když si dlouho všichni mysleli, že starší je to Horní. Nicméně 
nedávno se na Dolním náměs  našly starší vykopávky.
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Z názvu už lze vyvodit, že nebudete hrát jenom na jednom místě. Nabízí 
se tu spoustu lokací - např. zasněžené pláně, ostrovy pokryté lávou, 
džungle anebo dokonce svět z cukrátek. Ale když se chcete dostat 
do jiného světa, musíte překousnout již ohranou ukázku ze začátku.  Hra 
vám dá velkou volnost, nacházíte různé věci s přístrojem, který je vám 
dán už od začátku. Nebo po okolích jsou různě poschovávané truhly 
s předměty. Tvůrci evidentně dali všechny kostky, co existují, do hry 
a jejich tedy spousta. Jak jsem zmiňovala už před m, budete mít přístroj 
-  tzv. Nástroj. Jsou jich různé druhy -  Nástroj: Objev stroj, se kterým 
nacházíte různé kostky, abyste z nich mohli stavět, Nástroj: Kopírování - 
pomocí něj si můžete stavby uložit a postavit je někam o kus dál, Nástroj: 
Stavba - budete klasicky stavět kos čku po kos čce do detailu, Nástroj: 
Barva - můžete změnit barvu kostek nebo taky tvar povrchu. Během 
prozkoumávání potkáte různé postavy - zlé i hodné s různými 
interakcemi, když vás uvidí. Zvířat je tu taky dost, a když mu dáte jídlo, 
stane se na určitou dobu vaším společníkem i v boji. Počítejte s m, že 
i tady budete umírat hlavně v noci. Ale když umřete, nic se nestane. Jen 
se znova zrodíte na místo, kde jste umřeli, a pokračujete v hraní. Nejen 
s monstry se můžete setkat. Jestli se zaseknete v nějakém předmětu, 
s sknete na tlačítko "pád", který vás odtamtud dostane. Ale nedokáže 
to ovlivnit divné hybné kamery, nebo vás vaše postavička ani 
neposlechne. Lego Worlds je oddechová hra, proto se tu nic neděje, ale 
za to se tu můžete krea vně vyřádit.
Za mě 6/10 bodů.

LUCIDNÍ SNĚNÍ
Lucidní snění je stav, kdy se jakoby probudíte ve snu a můžete ten sen 
jakýmkoliv způsobem ovládat. Navodit si však lucidní sen není zrovna
jednoduché. Je tady ale několik způsobů, jak si je navodit.

1. Pokud se vám zdál nějaký sen, ihned po probuzení si někam zapište 
jeho děj. Tímto docílíte toho, že si budete lépe sny pamatovat, 
budou živější a máte větší šanci si lucidní sen navodit. Ale přiznejme 
si, je to otrava, když si hned po probuzení musíte něco zapisovat. 
Avšak skutečně to pomáhá.

2. Ověřování reality. To znamená, že když se vám něco zdá, musíte si 
uvědomit, že se vám opravdu něco zdá.  Je to složité na vysvětlení. 
Zkrátka si musíte ověřit, že jste ve snu. A to například kontrolou času, 
protože ve snu bývá čas špatný. To však neznamená, že když se vám 
rozbijí hodinky, že jste ve snu. Dále je dobré pozorovat se v zrcadle 
a hledat na sobě detaily, které bývají špatné. Například když máte 
modré oči, tak ve snu budou červené atd..

3. Dále je tu možnost navodit si lucidní sen pomocí meditace, ale to je 
hodně těžké. Musíte si lehnout, představovat si nějaký příběh 
a u toho pomalu usínat, a přitom však zůstat při vědomí. Je to však 
hodně těžké.

Pokud tento návod budete zkoušet, tak Vám
přeji hodně štěs

8



RECENZE
V tomto díle máme recenze výhradně na vánoční film a knihu. Tak si 
vezměte kakao, zalezte si ke krbu pod deku, a přečtěte si nebo si pusťte 
něco vánočního, ať naladíte vánoční atmosféru :)

FILM-Polární expres

Je štědrý večer, venku plno sněhu. Malý chlapec leží ve své posteli, ale 
nespí. Poslouchá, zda uslyší zvuk, který ještě nikdy před m neslyšel - 
rolničky na Santových saních. Zbývá pět minut do půlnoci. Náhle je 
chlapec vylekán bouřlivým hlukem. Utře zamlžené okno a naskytne se 
mu úžasný pohled. Třpy vý černý vlak s burácením zastavuje před 
jejich domem, pára z jeho motoru syčí skrze noční oblohu posetou 
miliony sněhových vloček. Chlapec vyběhne ven a setká se s průvodčím 
vlaku, který jako by zde čekal jenom na něj. Tak začíná kouzelný vánoční 
příběh o výletu do země Santa Clause na severním pólu. 
Chlapec se seznámí s několika dětmi a spolu s nimi opět získá tu 
vánoční atmosféru, kterou už ztra l.

KNIHA- Příběhy vánoční noci

Čtyřiadvacet poe ckých příběhů přivádí čtenáře po různých cestách 
do Betléma k jeskyni, ve které spí novorozený Ježíš v náručí své matky. 
Setkáme se s betlémskou kometou, která se ptá na cestu nočního 
ptáka, s volkem a oslíkem, kteří jsou vytrženi ze své netečnos  
a odvedeni, aby zahřáli Jezulátko, jež se na ně směje, s Pannou Marií 
posílající zprávu o narození po betlémských žábách a mnoha dalšími 
milými historkami.
                                                      

Hra- Lego Words
PC verze: TT Games

Každý už měl někdy lego v ruce, nebo si postavil ze stavebnice krásný 
domek. Lego hry už existovaly ještě před Lego Worlds, ale všechny 
odkazovaly na filmy s převyprávěným příběhem - např. Slavné série 
Harryho Po era. Na začátku jste astronaut ve vesmíru a se svojí malou 
raketkou se zří te na nejbližší planetu. 
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ŠÍLENÉ TRADIDE
Nechávání zbytků na stole
Vánoční pověry se dříve často spojovaly s mrtvými. Jejich duše 
totiž během svátků měly bloudit domem. Po štědrovečerní večeři 
se proto nechávaly zbytky na stole a to až tři dny. Na místě, kde 
zemřelý sedával, měl připravené jídlo a hospodyňky nesměly 
zametat, aby duším neublížily. Používat se nesměly ani žádné 
ostré předměty. Na Vánoce byl s pletením holt šmytec.

Sekera pod stolem
Míváte během večeře pod stolem sekeru? Že ne? Naši předkové 
by se tomu určitě divili. Na sekeru si před jídlem musel každý 
šlápnout (nejlépe zlehka), aby ho v dalším roce nebolely nohy. 
Sekera se potom nechávala pod stolem.

Venezuela: Bruslí do kostela
V hlavním městě Venezuely, Caracasu, chodí všichni věřící časně 
zrána do kostela, a to od 16. prosince až do Štědrého dne. Říkáte 
si, že na tom přece není nic zvláštního? Zajímavé je, jak se tam 
dopravují. Do kostela totiž jezdí na bruslích. Do osmi hodin jsou 
uzavřené některé cesty, aby byla jízda bezpečnější.



VÁNOČNÍ PLAYLIST
Vánoční klasika
1. WHAM! – LAST CHRISTMAS
2. ARIANA GRANDE – SANTA TELL ME
3. BILLY MACK – CHRISTMAS IS ALL AROUND
4. GLEE – JINGLE BELL ROCK
5. DEAN MARTIN – LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW!
6. MICHAEL BUBLÉ – SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN

Topky za Listopad
 

1. feat. 21 Savage - RockstarPost Malone 
2.  feat.  - HavanaCamila Cabello Young Thug
3.  - Bodak Yellow (Money Moves)Cardi B
4.  - Too Good At GoodbyesSam Smith 
5. - ThunderImagine Dragons 
6.  feat.  &  Logic Alessia Cara Khalid
7. - Feel It S llPortugal. The Man 
8.  - PerfectEd Sheeran 
9. feat.  - What Lovers DoMaroon 5 SZA
10. & Willy William feat.  - Mi GenteJ Balvin Beyoncé

Španělsko: Jedině v červeném!V malém španělském městečku 
La Font de la Figuera mají hodně zvláštní zvyk. Ve Španělsku 
je běžné nosit na Nový rok červené prádlo. V tomto městečku 
prý nosí JEN to červené prádlo. Údajně se účastní lidé všech 
věkových kategorií.

Pozor na stín

Zapálili jste svíce? Pozorně si prohlédněte váš stín. Nechceme 
vás strašit, ale nebude-li mít váš stín hlavu, je s vámi do příštích 
Vánoc konec.

11



VÁNOCE JINDE
Vánoce v německy mluvících zemích
V německy mluvících zemích probíhají Vánoce stejně jako v České 
republice. Dbá se však zde hodně na tzv. Vánoční trhy, které najdete 
od těch nejmenších měst až po ty největší. Typické je zde svařené víno 
v keramických hrncích, které jsou každý rok jiné a již jsou tradičně s trhy 
spojovány. Naleznete zde však i různé tradiční ozdoby a dárky typické 
pro danou oblast. Trhy začínají již ke konci listopadu a trvají až do konce 
roku. Oslavují zde i čtyři adventní týdny a Štědrý večer 24. prosince, také 
s kaprem nebo řízkem a salátem. Malou výjimkou je jen tzv. chléb 
s křížalami. Dárky nosí, stejně jako u nás, Ježíšek.

 
Anglické Vánoce
Anglie není tak vzdálena od České republiky, přesto se však zde Vánoce 
slaví trochu jinak. Dárky se rozbalují 25. prosince ráno a naděluje 
je „Father Christmas”, který dětem dárky přináší komínem. Dě  hází svá 
přáníčka do komína a také si chystají na dárky punčochy. 25. prosince se 
podává slavnostní oběd tvořený krocanem s nádivkou a kaštany, 
doplněný o různé koláče či paš ky a vánočním pudinkem, který je 
náhražkou za cukroví. Před obědem každý dostane malý dárek.
Vánoce v Americe
Americké Vánoce se od těch anglických tolik neliší. Dárky se také 
rozbalují 25. prosince, nosí je však známý Santa Claus. Samozřejmos  
jsou tady bohatě vyzdobené domy. Slavnostní oběd tvoří krocan, husa 
nebo kachna přelitá brusinkovou omáčkou a biskupský chlebíček jako 
dezert, dýňové speciality a nejrůznější koláčky. Liší se zde i Vánoce 
v jednotlivých státech.
Francouzské Vánoce
I zde trvá adventní čas po čtyři týdny. Obvyklé jsou zde adventní trhy. 
Dárky zde 24. prosince nosí Otec Vánoc. Slavnostní vánoční pokrmy 
tvoří krůta a tzv. vánoční poleno, dezert bohatě politý čokoládou.

BÁSNIČKA
Když rozsví  se první svíčka, 
každý z toho radost má.  
Věřte nebo nevěřte,    
advent začíná.                                                                                                
Bramborová, bronzová, stříbrná a 
zlatá.                                                                                              
Svíčky celkem čtyři jsou,                                                                                                                          
každá z nich je svatá.  

Čtyři neděle za námi,                                                                              
Štědrý den je tady.                                                                                
Dě  ječí, hulákají,
je tu plno parády.                                                                                 
A je tady večeře,                                                                                  
na večeři kapr.                                                                                    
Po večeři dárečky,                                                                                 
brácha dostal bagr
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JABLKO V HISTORII
Jablko je vynikající zdravé ovoce, které běžně seženete. 
V historii je významné, díky slavným událostem, o nichž se 
zde dozvíte více.

Zakázané ovoce
Adam a Eva žili spolu s Bohem v rajské zahradě. Jednoho dne zákeřný 
had přesvědčil Evu, aby utrhla a poté snědla jablko ze stromu 
poznání dobra a zla, přesto že ji to Bůh zakázal. Tak se poprvé lidé 
dopus li hříchu.

Jablko sváru
Když se Paris narodil, 
měla jeho matka sen o 
zkáze Troji. Ze strachu 
Parise odložili do hor, 
kde vyrostl. Tři bohyně 
Afrodita, Athéna a 
Héra požádali pastýře 
Parida, aby dal zlaté 
jablko té nejkrásnější 
z nich. 

Paris  vybral Afroditu,  která mu sl íbila nejkrásnější  ženu 
na světě Helenu. Paris se vydal do Troje za Helenou. Utekli spolu 
a to způsobilo válku trvající deset let.
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Vilém Tell
Nepřátelé Viléma 
a jeho syna zajali, ale 
dali mu šanci odejít. 
M u s e l  s e s t ř e l i t 
jablko z hlavy svého 
syna. 
Dokázal to, proto je 
dnes považovaný 
za  legen d á rn í h o 
švýcarského hrdinu.

Isaac Newton

Údajně Isaac objevil 
a definoval 
gravitační zákon, 
když na něho spadlo 
jablko.

Steve Jobs
Název apple ( jablko) 
vybral, protože to bylo 
jeho oblíbené ovoce a 
také se nechal inspirovat 
Isaacem Newtonem. 
Logo vzniklo ze slovní 
hříčky. 
Anglické slovo ,,byte“ 
(jednotka informace) je 
podobná slovu ,,bite“ 
(kousat) – nakousnuté 
jablko.
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OMALOVÁNKA

ANKETA 
UČITELÉ

 1, Co si přejete k Vánocům?                                                                       
 2, Jaké slavíte tradice?                                                                          
 3, Chodíte na rozsvícení 

stromečku?                                                                                         

 paní učitelka Černá                                                                                                     
1,Hodné dě  ve škole :-)                                                                           
2,stromeček, svíčky, kapr                                                                          
3,občas, ale v Kobeřicích  
                                                                                                   
 paní učitelka Polášková                                                                                                     
1, Foťák                                                                                           
2, stromeček, svíčky                                                                               
3, občas, když je čas 
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Doufáme, že se Vám toto vydání líbilo. Přejeme Vám 
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