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Milí čtenáři, 

máte před sebou druhé číslo časopisu, které vzniklo v rekordním čase za velmi zvláštních 

okolností Do školy jsme přišli po 6 týdenní distanční výuce. Nic není jako v minulých školních 

letech před Vánoci. Ale i tak vám všem přejeme krásné Vánoce, hodně dárků a do nového 

roku hodně sil, pohody a splněných přání. 

 
 

                                                                                                             Vaše 9. A 

 
 
 
 



 
 
 

Advent 2020 
Letošní advent není jako každý jiný. Letos nás navštívil nezvaný host, kvůli kterému musíme 
dodržovat hygienická opatření, nosit roušky a rušit své plány. Tento nezvaný host pochází 
z daleké Číny, nazývá se COVID-19, a kvůli němu nebudeme mít Vánoce jako každý rok. 
Každé Vánoce začínají zdobením vašeho útulného domova a pečením cukroví. Poté se 
rozsvěcí vánoční stromeček ve vašem městě nebo vesnici. Ale tento rok se rozsvícení 
vánočního stromečku konalo bez publika. Letos jsme mohli vidět rozsvícení stromečku jen 
online a to ještě jen někde. 
Ani Mikuláš nebyl jako předchozí roky, nechodil po domech, ale jezdil třeba v kočáru se 
zapřaženými koňmi, a  kdo ho vyhlížel před domem, ten dostal nadílku. 
Ale ani Ježíšek to nemá v této době lehké. Jak my, tak i on musí dodržovat hygienická 
opatření. A proto bude muset převážně nakupovat online, ale od 3. prosince mu vláda přeci 
jen ulehčila práci a otevřela i obchodní domy. 
I přes tuto nelehkou dobu se na Vánoce velmi těším, stejně tak snad i vy a doufám, že si je 
užijeme i přes všechna tato opatření. Krásné Vánoce! 

Nela Hromádková 
Vánoční cukroví a jeho historie 

Stalo se vám při pečení, že jste se zamysleli a položili si otázku, kde se ta dobrota 
vzala?Tradice vánočního cukroví sahá až do 16. století. S touto tradicí nepřišli křesťané, ale 
pohané a trvá až dodnes. Vzhledem k dřívějším zvykům se cukroví peklo hlavně proto, že 
díky své tajemné schopnosti chránilo rodinu, zvířata, ale i dům před temnými silami. Na 
vánoční cukroví se váže celá řada rituálů, mýtů a pověr. Jakou mělo cukroví mocnou sílu? 
Lidé se kdysi domnívali, že bylo vánoční cukroví mocné, proto si na něm dávali hodně 
záležet. Vykrajovali různá zvířátka, která symbolizovala zvířata ve chlévě, kolečka byla 
symbolem slunce a také z těsta tvarovali kuličky. Cukroví pak bylo věšeno na ovocné stromy, 
aby v příštím roce plodily ovoce, dále pak na domy, aby se v nich drželo štěstí, a chlévy, aby 
zvířata prospívala. Zbylé cukroví se pak rozdalo mezi příbuzné. Dříve se ale peklo cukroví 
úplně jinak. Protože mnoho lidí bylo chudých, cukr a mouka pro ně byly spíše vzácností, 
proto první cukroví bylo tvořeno ze sušeného ovoce a s velkým množstvím medu. Med byl 
na Vánoce velice důležitou surovinou, hlavně na medové perníčky, které se u nás pekly už 
někdy ve 13. století, ale cukroví vyrobené z medu se peklo už mnohem dříve. Vánoční 
cukroví k Vánocům patří a radost z něj mají převážně děti. Je to tradice, která nám přivádí do 
domu ducha Vánoc a vždy bude velice oblíbené. 
 

Vánoční stromeček a jeho historie 

Vánoční stromeček bereme dnes jako součást vánočních svátků. Není to ale až tak stará 

tradice, jak by se mohlo zdát. Odkud se tedy tradice zdobení stromečků vzala a jaký je její 

původ?Zvyk zdobit vánoční stromeček pochází podle pramenů z Německa a jedna z prvních 

zmínek o stromečku je zaznamenána v brémské kronice z roku 1570. Až v polovině 17. 

století se stromečky začaly objevovat v soukromých domech bohatších lidí. Z Německa se 

tento zvyk dostal do ostatních částí Evropy až v polovině 17. století. Samozřejmě, že 

nejdříve do měst. Zřejmě prvním vánočním stromkem v Čechách byl ten, který nechal 

postavit a ozdobit ředitel Stavovského divadla v Praze Jan Karl Liebich ve své vile v Libni o 

Vánocích roku 1812. Trvalo ještě mnoho let, než se stromeček stal tradicí a rozšířil se i na 

venkov. Do venkovských domovů pronikaly stromky pomalu a až do první světové války 

bývala v mnoha domácnostech ozdobená jen smrková nebo jedlová větev. Původně byl 

stromeček ozdoben jablky, ořechy a jinými potravinami a od 18. století se přidala tradice 

zdobení hořícími svíčkami. Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci a ozdobené větve 

rozdávali i koledníci. Podle tradice se v minulosti zavěšoval stromek nad štědrovečerní stůl 

špičkou dolů.  

Nikola Koláčná 
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https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2017-12-07-kolik-vas-bude-stat-vanocni-stromek-muzete-mit-rezany-v-kvetinaci-nebo


 

Betlémy v týneckém okolí 

Vesnice Radovesnice II. nemá kostel ani kapli, proto se kolínský výtvarník Pavel Rajdl 

rozhodl, že vytvoří velký křížový betlém v podobě otevíratelného triptychu. Nejstarší částí je 

křížový výjev s jesličkami, který byl slavnostně otevřen na začátku adventu roku 2013. 

V průběhu roku 2019 bylo dílo dokončeno, kdy výtvarník zpodobnil na stěně za betlémem 

„nebe. Tento betlém je největším keramickým betlémem v České republice. Je v něm celkem 

přes tři sta postav a mnoho dalších keramických doplňků. Je otevřený každoročně v době 

adventu. Betlémy můžeme v době adventu najít i obcích  Krakovany a Lipec. 

 

 

Radovesnice II. 

  

Lipec          Krakovany 

 

         Ondřej Fanta 

 

 

         2 



 

Distanční výuka očima učitele a žáků 

Online výuka očima učitele 

Distanční výuka nás překvapila téměř ze dne na den, tedy alespoň nás ve IV. A. Rychle si 

zabalit všechny sešity a učebnice domů a od středy nám začne distanční – domácí – výuka. 

První týden jsme měli hodně rozjezdový, žáci plnili učivo sami. Další týden byly podzimní 

prázdniny, kdy jsme si zkoušeli zkušební online schůzky, abychom od dalšího týdne mohli 

mít denně 2 hodiny výuky.  

Výuky se účastnili téměř všichni a až na drobné výpadky, nám online výuka šla velmi dobře. 

Každý den jsme začali opakováním vyjmenovaných slov, později jsme přidali i slovní druhy. 

Pracovali jsme s učebnicemi i pracovními sešity a někdy si zahráli i nějakou soutěž. Český 

jazyk vystřídala matematika a posléze přírodověda, ve středu vlastivěda a čtvrtek s pátkem 

jsme věnovali čtení a slohu. 

Výhodou online výuky bylo to, že jsme se denně viděli, mohli jsme společně pracovat a 

protože naše online schůzky začínaly v 7:30, tak i stálý režim ranního vstávání. 

Nevýhodou, i když se to mnohým nezdá, byl velký čas u počítače – příprava online hodin, 

opravování učiva, příprava formulářů pro opakování, komunikace s žáky a rodiči po mailu, 

apod. Zkraje i žáci, kteří nemohli pochopit pravidla, že když chci něco říci, musím se přihlásit, 

stejně jako ve škole (ještě, že máme funkci, ztlumit všechny účastníky ). 

I přesto, že to bylo pro nás všechny ze IV. A nové, musím pochválit všechny, kteří se 
účastnili online výuk, že jsme to krásně zvládli.     

Mgr.Ing.Lenka Kučerová,Ph.D. 

Online výuka očima žáků 

Dne 12. 10. 2020 se kvůli covidu vláda rozhodla, že se 14. 10. 2020 zavřou školy a za dva 

týdny se znovu otevřou. Toto se však změnilo, jakmile se ukázalo, jak rychle se covid 

rozšiřuje. Proto se 2. 11. 2020 začaly každý všední den pořádat online hodiny přes Microsoft 

Teams. Ve 4. A byly hodiny většinou od 7:30 do 9:00, ale někdy trvaly déle. Problém byl ale 

to, že občas mi hovor i Chrome spadl. V Teamsu byly užitečné věci jako např. soukromý 

chat, hovory a týmy. Bylo to trochu obtížné, učit se na dálku. Pro mě bylo ale výhodnější být 

doma, jelikož jsem nemusel mít roušku, mohl jsem při výuce pít čaj a online hodiny byly 

kratší než ve škole. Některé děti se do školy těšily. Myslím, že i pro pani učitelku to bylo 

náročné, protože nevěděla, kdo dává pozor a kdo ne. 

                          Lukáš Beránek IV. A 

Distanční výuka v 9. A také fungovala tím způsobem, že jsme měli online hodiny s učiteli. 

Protože výuka byla povinná, pokud jsme se nemohli hodiny účastnit, museli nás omluvit 

rodiče. Výuka ne všem úplně vyhovovala, protože ne všichni měli přístup k internetu. Ale 

nakonec to šlo vždy nějak zařídit třeba tím, že naše škola zapůjčila žákům počítače, přes 

které mohli  v pohodě chodit na online hodiny a vypracovávat zadané úkoly. 

Vendula Houšková 
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Obnova interiéru školy, dokončení venkovní učebny 

Když jsme přišli po distanční výuce znovu do školy, nestačili jsme se divit, co všechno se ve 

škole změnilo a zlepšilo, proto jsme se na to zeptali ředitele školy Hynka Radouše.  

„Největší akcí bylo vybudování venkovní učebny včetně výměny vstupních dveří ze hřiště a 
vybudování WC pro invalidy. 
Dále došlo k výměně starých počítačů za nové v obou počítačových učebnách. 
V rámci zlepšení prostředí se vyměnilo osvětlení ve školní jídelně, učebnách, kabinetech a 
chodbách. Zároveň došlo k vymalování po těchto akcích ve školní jídelně, spojovací chodbě, 
třídách, kuchyňce, učebnách a kabinetech.“ 
 

 

Tobias Brunclík 

 

Děláme, co můžeme 

Zahradník má motyku, lopatku, hrábě, kadeřnice má nůžky, hřeben, účetní má počítač, 
účetní software a tak dále. Co má učitel? Asi byste řekli, že má učebnici, různé pomůcky 
z kabinetů – modely krychlí, vycpané sovy pálené, napodobeniny pazourků a vyvřelých 
hornin. Po zkušenostech z jara a z podzimu letošního roku říkám, že má školu. Samozřejmě 
ta analogie je trochu kostrbatá. Škola není pracovní nástroj ani pomůcka. Asi byste řekli, že 
je to spíš pracoviště – společné pro učitele a žáky. 
Co se stane, když kadeřnici seberete nůžky a strojek? Na zarovnání konečků a po stranách 
do ztracena můžete zapomenout. Co se stane, když žákům a učitelům seberete školu? 
Odpověď sami dobře znáte. 
Děláme aspoň, co můžeme. Výuka na dálku, stránky školy, MS Teams, skypové hovory, 
internet – to člověka napadne, když mu tu školu seberou. A to jsme taky udělali. Všichni jsme 
instalovali, objevovali, učili se. A tak jsme už na jaře, v době, kdy to nebylo zas tak běžné, 
mohli mít online hodiny ve virtuálních místnostech. Měli jsme radost z každého úspěšně 
odeslaného kvízu, i když třeba nedopadl na jedničku. 
Je to ono? S úsměvem na tváři pokládám tuto otázku: „Proč Jan Ámos Komenský nezařadil 
online výuku do svých učitelských zásad?“ S ještě větším úsměvem odpovídám: „No, asi si 
to zkusil.“ 
Vážně lze říct asi to, že výuka přes internet je dobrá, ale jen pro výjimečné stavy, jako je 
tento, co v roce 2020 prožíváme. V mnoha věcech je to nešikovné a krkolomné. Asi tak jako 
byste naší dobře známé kadeřnici dali sice nůžky, ale ty kancelářské a ještě tupé. Nicméně 
můžeme být rádi, že dnes máme takové technické možnosti, o kterých se nesnilo nejen J.Á. 
Komenskému před 350 lety, ale i žákům a učitelům jen několik desítek let zpátky.  
 

Mgr. Tadeáš Hájek 
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Slohové práce 

Podzimní houbaření 

Letošní podzim je trochu jiný, než co si pamatuji. Nemůžeme se s kamarády prohánět po 

fotbalovém hřišti a užívat si poslední paprsky letního sluníčka, které se odpoledne rychle 

schovává za žloutnoucí vrcholy vysokých topolů, které jsou vysazené kolem hřiště. 

Čeho jsem si ale opravdu tento podzim užil, bylo houbaření. Vyrazili jsme brzy ráno, kdy se 

slunce tak  tak vyhouplo nad obzor a na polích u lesa se ještě válela mlha bílá jako mléko. 

Vzduch byl čistý, svěží, jen v lese bylo cítit tlející listí a zrající podhoubí. 

Čerstvě narostlé kloboučky hub se leskly v sytě zeleném mechu, jeden vedle druhého jako 

by je tam někdo vysypal. Mech byl pod nohama měkký jako koberec, jen sem tam 

zapraskala suchá větvička a prozradila, že v lese nejsme sami. 

Se stoupajícím sluncem se  lesem linuly roztodivné ptačí zpěvy jako v koncertní síni a 

doprovázeli nás lesní pěšinou posypanou jehličím k domovu s plným košíkem voňavých hub. 

Robin Filip 

 

 

V  mé knihovničce nesmí chybět…… 

I když má knihovnička není až tak rozsáhlá, znamená pro mě únik od 

reality, únik od všeho kolem, je to taková brána do jiného světa, do 

světa literatury, pohádek a fantazie, kde je jen na vás, jak si tento svět 

představíte. 

Nad otázkou, co nesmí chybět v mé knihovničce, jsem hodně přemýšlela a došla jsem 

k závěru, že je to kniha od úžasné autorky Bobbie Pyronové „Cesta domů“. 

Je to kniha o dívce Betty, která vlastní shetlandského ovčáka jménem Tam. Tam je její jediný 

a nejlepší přítel. Když je rozdělí automobilová nehoda, oba dva jsou sami, jen se svými 

vzpomínkami, neznámo kde a kolik mil od sebe. Ale Tam je odhodlán svou milovanou Betty 

najít, i přes všechny nástrahy amerických Modrých hor a drsné zimy, protože jejich pouto je 

obrovsky silné a jen tak ho něco nezlomí. Plynuly dny, týdny, pak i měsíce, kdy byli tito 

přátelé od sebe. Měsíce dlouhého čekání konečně zlomil okamžik, který si Betty moc přála. 

Na vzdáleném konci tunelu Betty zahlédla černý uzlíček přistupující šouravým krokem k ní. 

Když Tama poznala, zalily se jí oči slzami a její srdce konečně bylo zase úplné. Všechno 

bylo zase jako dříve,Tam a Betty byli zase spolu a už je nikdy  nic nerozdělilo. 

Podobné příběhy o lásce mezi dvěma věrnými přáteli budou mít vždy své místo v mé 

knihovničce. 

Nikola Koláčná   
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Vtipy a hádanky 

„Letos jsem celé Vánoce prožil v bílém“, chlubí se Pepíček kamarádovi. „Ty jsi byl na 
horách?“ „Ne, ale v sádře!“ 

Kapr ve vaně: „Věříte, že se letos na ty Vánoce ani moc netěším?!“ 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?“ „Na to zapomeň, budeš mít na Vánoce kapra jako 
ostatní!“ 

„Mámo, cítíš to?“ „Vůně vanilky, vánoční cukroví….! „Cítím, cítím, sousedi se ale mají….“ 

„Tatínku, odkud k nám Ježíšek chodí?“ „Pokud můžu soudit podle původu dárků, tak asi 
z Číny!“ 

U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáž věc, ale každý, fakt každý Vánoce,” říká 
spolužákům Vašek. „Co, prosím tě?”„Stojan.”       

„Koupím ti, mami, k Vánocům nějakou hezkou čajovou konvici.” 
„Ale já už jednu mám, Pepíčku.” 
„Už ne.” 

Neskutečné, do Štědrého dne zbývá ještě 364 dní a všichni už mají 
nazdobené stromečky. 

Chci pro syna jako dárek plnicí pero.” 
„Má to být překvapení?” 
„Asi ano, protože čeká motorku.” 

„Představte si, poprvé se u nás sešel na štědrovečerní večeři sudý počet lidí!” 
„Jak to, vždyť jste byli tři!” 
„Jo, ale potom přijelo sedmnáct hasičů!” 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” 
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?” 

Hádanka 1 

Čtyři nohy, čtyři rohy, čtyři okénečka, jedno pichálečko, jedno držalečko. 

 Hádanka 2 

Přišel k nám host, spravil nám most. 
Bez sekery bez dláta, je přec silný dost.  

Hádanka 3 

Čtyři nožky, dva trnožky.  
V zimě běží, v létě leží. 

Řešení 

1 – lucerna, 2 – mráz, 3 - saně 

Ondřej Robovský,Filip Šimek 
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              Zábava – křížovka, sudoku     
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1. Poslední den v roce 
  

 

  

2. Pro práci používá kladivo a kovadlinu 

  

3. Mikuláš, čert a ….. 
   

 

  

4. Budova, do které chodíme  
 

 

  

5. Člen rodiny 
    

 

  

6. Žije v pekle 
    

 Erik Jindra 
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Vánoční omalovánka 
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