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Tento díl našeho časopisu je speciální a je tu pro všechny žáky i učitele naší školy.  

Psát nás opravdu baví a i když jsme ve speciálu neobsadily všechny naše stálé 

rubriky, máme pro Vás několik zajímavých článků, žebříčků a nově také anketu, 

která probíhala mezi žáky naší školy. Rozhovory a ankety nám umožňují, rozšířit 

dění v časopise mezi více lidí a chtěli bychom, abyste si čtení užili, ale také 

pamatujte na to, že náš časopis je otevřený a pokud máte nápad na článek, nebo 

se s námi zapojíte do rozhovorů či soutěží, budeme za to nesmírně rádi!  

Přejeme překrásné Vánoce, odpočinek a skvělé počasí. Těšíme se v novém roce, do 

kterého přejeme mnoho štěstí, pohody a zdraví!      

Helena Štvánová 

 

SOB a nebo LOS? 
ROZDÍLNÍ, ALE JAK? 

SOB - Váha je 150 – 300 kg, délka těla je 150-220 cm a výška 110-130 cm. Soby jedí 

lišejníky, pupeny a větvičky s listy. Ve stádech bývá až několik desítek tisíců zvířat. Využívají se jako 
tažná zvířata, na maso a na kůži. Samice nemají rohy, které jsou typické pro samce. Sob se vyskytuje v 
severních subpolárních a polárních oblastech. Euroasijská forma je sob, pro severoamerickou formu je 
mezinárodně používán název karibu, který pochází z jazyků severoamerických indiánů, např. v jazyce 
mikmak kalibu, a znamená „ten, který hrabe (ve sněhu)“. 

LOS - Váha až 500 kg, délka těla je 250-350 cm, výška v kohoutku je až 235 cm. Je 

to tedy mnohem větší zvíře, nežli los. Losi jedí trávu, různé bylinky, větve a listy 
stromů a keřů, listy bříz, vrb a jeřábů. Živí se také vodními a bažinnými rostlinami. V 
zimě si pochutnají na kůře a jehličnanech. Dobře plavou. Dožívají se až dvaceti let. 
Los žije v severních lesích Evropy, Asie a Ameriky. Má osm poddruhů. Los evropský je 
největší zástupce čeledi jelenovitých. U losa také platí, že rohy mají pouze samci. 

Zdroje: www.rozdíly.cz/rozdíl-mezi-losem-a-sobem     
https://cs.wikipedia.org/wiki/Los-evropský 

         Napsaly: Anička Grondwaltová  a Eliška Kuchařová 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Algick%C3%A9_jazyky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_indi%C3%A1nsk%C3%BDch_kmen%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikmakov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Los-evropský


Vánoční playlist 
Blíží se nám Vánoce. A jak se lépe naladit do vánoční atmosféry, než hudbou? 

Vytvořila jsem pro vás svůj osobní playlist mých oblíbených Vánočních písniček pro 

inspiraci. 

 

1. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You 
2. SIA – Ho Ho Ho 
3. Pentatonix – Where Are You Christmas 
4. Ariana Grande – Santa Tell Me 
5. SIA – Santa‘s Coming For Us  
6. Wengie – Ugly Christmas Sweater  
7. Glee – Jingle Bell Rock 
8. Pentatonix – Hallelujah 
9. Wham – Last Christmas 
10. Johny Machette & Teri Blitzen – Vánoční 

 

Tipy na Vánoční filmy 
Na zkrácení dlouhých chvil jsou užitečné i filmy. Tyhle určitě stojí za zhlédnutí. 

1.  Tři oříšky pro Popelku 
2.   Anděl Páně 2 
3.   Velká vánoční jízda 

4.   Grinch 
5.   Polární expres 
6.   Sám doma  

 

  Rozhovor s Aničkou a Lindou 
 Jak už jsme psali v předchozích číslech, naším záměrem je, aby byl časopis otevřený, po 

domluvě má tedy každý možnost naši redakci v pátek odpoledne navštívit a zapojit se do 

naší činnosti. Jsme tomu rádi, že už k nám první hosté zavítali, s Aničkou a Lindou se Elišce 

podařilo uskutečnit rozhovor, který si nyní můžete přečíst. 

 

Q: Jak začíná váš Štědrý den?  

A: Vstanu tak v 8 hodin, nasnídám se a začneme připravovat oběd. 

L: Vstanu v 10 hodin ráno díky slunečnímu svitu, který mi upřeně svítí do mých očí a začnu svůj den 

osvěžující sprchou a snídaní. 

Q: Co normálně máte k obědu? 

A: Bílou polévku a hubník. 

L: Vinné klobásy. 

Q: Máte během dne nějaké tradice, které dodržujete? 

A: Nejíme do večeře maso a zapalujeme františka. 

L: Rozkrajujeme jablko a chodíme do lesíka na procházku. 

Q: V kolik a co Večeříte? 

A: Večeříme v 17:30 rybí polévku a kapra s bramborovým salátem.  

L:  Večeříme kolem osmnácté  hodiny kapra s bramborovým salátem. 



Q: Jak u vás probíhá přesunutí k dárkům? 

A: Před večeří pouštíme Vánoční koledy u stromečku na přilákání Ježíška, který poté zazvoní, a my se 

usadíme okolo stromku. 

L: Ježíšek zazvoní a my jdeme rozbalovat dárky. 

Q: Co děláte po rozbalení dárků? 

A: Po rozbalení dárků jdeme zpívat do kostela. 

L: Koukáme na pohádky a jíme cukroví. 

Napsala a dotazovala: Eliška Koulová 

 

 

Vtipy  
Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, dones mi kolo!“ 

„Ježíšek není hluchý“, domlouvá mu sestra. „Ale babička ano.“ 
 
“Mami, můžu mít na Vánoce psa?“ 
 „Na to zapomeň!“ Budeš mít kapra, jako ostatní.“ 

 
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.“  

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?“ 
 

„Slyšel jsem, že v Třeboni byla surově potlačena demonstrace proti vánočním svátkům.“          
„A kdo tam, prosím tě, demonstroval?“                    
„Kapři.“ 
 
„Ti věštci měli pravdu, v roce 2000 bude konec světa!“, s hrůzou zjistil vánoční kapr pod paličkou. 
Zdroj: http://vtipy1.cz/vtipy/vanoce?strana=1(2,7) 

Napsal: Matouš Drábek 

 

Vánoční zvyky 

Každý máme nějaké vánoční zvyky, a jelikož jsou Vánoce už za dveřmi, rozhodl jsem se zde nějaké 
zajímavé vypsat. Nikdy není pozdě na to nějaký zvyk vyzkoušet, nebo zahájit novou tradici, můžete 
se zde inspirovat. 

 
Rozkrojené jablko 
Tento zvyk je velmi nenáročný. Postačí vám pouze jablko a nůž. 
 
Menším dětem doporučím požádat o pomoc rodiče. 
Hvězdička v jablku předpovídá zdraví, nahnilý střed pak značí zdravotní problémy, tak pozor na ně! 
 
Lití olova 
Tento na provedení těžší zvyk spočívá v lití roztaveného olova do studené vody. Vzniklé tvary se poté 
přirovnávají k různým věcem, z kterých se následně věští budoucnost. Kdo zná film Pelíšky, může si 
připomenout, jak tento zvyk prožívali v něm. Sada pro lití olova se dá zakoupit, ale není to zrovna 
ekologické ani ekonomické, můžete ale vyzkoušet třeba lít vosk – roztavit staré svíčky ve vodní lázni a 
lít do ledové vody. Třeba objevíte své věštecké schopnosti ;). 

http://vtipy1.cz/vtipy/vanoce?strana=1(2,7)


Házení střevícem (botou) 
Tento zvyk se vztahuje pouze na dívky. Ty si stoupnou zády ke dveřím a hodí střevícem za sebe. Pokud 
dopadne bota špičkou ke dveřím, znamená to, že se dívka do roka vdá. Pokud však dopadne patou ke 
dveřím, znamená to, že se dívka v příštím roce nevdá – zůstane doma. 
 
Šupina pod talířem 
Šupina se pod talíř dává, protože se věří, že pokud si ji po štědrovečerní večeři dáte do peněženky, 
přinese vám bohatství.   
 
Talíř navíc 
Zvyk, při kterém se připravuje jeden talíř navíc pro případ, že by někdo přišel v průběhu večera. Třeba 
nějaký vzácný host, nebo poutník. Odmítnutí takového hosta v nouzi pak přináší samozřejmě smůlu. 
 
Svazování noh stolu k sobě 
Provazem svážeme nohy stolu, aby rodina zůstala pohromadě a znovu se za rok takto sešla. 
 
Lodičky ze skořápek od ořechů 
Tento zvyk je hezký zejména tehdy, jsou-li v rodině malé děti. Zapálíme malou svíčku a voskem 
připevníme do skořápky, každý člen rodiny má svou lodičku, kterou posíláme v lavoru po vodě, lodička, 
která se nepotopí a chytí rychlost, předpovídá cestování, jiné lodičky se nehnou z místa a tak, jejich 
majitel zůstane doma, potopení lodičky značí smůlu a možnou nemoc.  
 
Z mnohých zvyků vyplývá, že naši předkové nejspíš měli nejen smysl pro humor, ale rovněž přikládali 
důležitost předpovědím i pověrám, nutilo je to být ostražitými, ohleduplnými, ale také  pokornými 
k něčemu, co nás přesahuje. Přejeme Vám, abyste také na  vlastní kůži pocítili toto kouzlo českých 
Vánoc. 
 

Zdroj: http://www.zenax.cz/vanoce_tradice_a_zvyky_3629.htm 

 
Napsal Vojta Vořech a o své oblíbené zvyky doplnila Helena Štvánová 

 
 

Vánoční anketa 
V pondělí 18. 12. 2018 proběhla v naší škole mezi žáky anketa. Celkem 60 žáků si 

mělo vybrat  jednu z 5 odpovědí na otázku „Který z následujících zvyků doma dodržujete 

nejvíce?“ Dotazováni byli žáci od 5. do 9. třídy a žáci navštěvující školní družinu. Nejčastější 

odpovědi byli „Nedodržujeme žádný zvyk“, nebo také „Nedodržujeme žádný z těchto zvyků“, 

který byl v této anketě shrnut do odpovědi „Nic z uvedeného“. Naopak ani jedna pozitivní 

odpověď se nedostala zvyku „Házení bačkorou“. Zde jsou přesné výsledky: 

Jaký z uvedených vánočních zvyků 

doma dodržujete nejvíce? 

 Lití olova   4 hlasy 

 Šupina pod talíř  20 hlasů 

 Talíř navíc   9 hlasů 

 Házení bačkorou  0 hlasů 

 Nic z uvedeného  27 hlasů 

         Pořadatelé ankety: Eliška Koulová, Vojtěch Vořech a Martin Ipri 
 

http://www.zenax.cz/vanoce_tradice_a_zvyky_3629.htm


Soutěž o odměny 
Chceš se zapojit do naší tvorby a zároveň vyzkoušet svůj důvtip? Když splníš zadání 

a povede se ti vytvořit krátký komiks, odměna tě nemine! Doplň a dotvoř jeden 

z komiksových obrázků a vytvoř tak krátký strip (řadu tří až pěti obrázků komiksu), obrázek 

překresli podobně, jako je vzor. Vymysli text, používej vlastní bubliny a nápisy. Technika 

libovolná, formát – polovina čtvrtky A3 na šířku. 

Téma čerpej z tohoto dílu časopisu Listy z naší fixy, použij humor, vtip a  zaznamenej 

originální myšlenku,   tématem komiksu je:  VÁNOCE A NOVÝ ROK. Výsledky soutěže 

budou vyhlášeny v dalším díle časopisu, bude otištěn vítězný STRIP a  výherci získají 

odměnu.  

PS: Mohou se zapojit také učitelé ;), soutěž bude vyhodnocena naší redakcí pomocí 

bodového hodnocení. Obkreslování přes průsvitku je povoleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


