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Milí čtenáři,
končí starý rok 2019 a my jsme si pro Vás také připravili jeden vánoční dárek. Právě si pročítáte
první řádky našeho nového školního časopisu Trhák. Cesta k jeho zrození nebyla jednoduchá, musela
jsem sehnat dobrovolníky, kteří by byli ochotní se ve svém volném čase věnovat vymýšlení a psaní
článků a to nebylo věru snadné. Nakonec jsem ale svůj redakční tým sestavila a myslím, že se povedl.
Všechny články napsaly děti samy, takže pokud se Vám něco nebude pozdávat, mějte prosím na paměti,
že jsou to jejich prvotiny a není jednoduché jít s kůží na trh.
Přejeme Vám, abyste se při čtení Trháku pobavili, dozvěděli něco nového a třeba si i vyzkoušeli
své znalosti nebo si něco dobrého upekli, a hlavně doufáme, že ho po přečtení nebudete chtít roztrhat….
Mgr. Kaštálková Alena

Redakční tým:
Denisa Tesárková – Denča
Karla Chvalkovská – Kája
Michaela Krupičková – Toxi
Adam Nezdara – Tortila
Lukáš Tůma – Lukáš
Lucie Langrová - Lůca
Elen Vošická – Elí
Zdeňka Dufková – Zdéňa
Elena Todorová – Eli
Nela Bártová – Judy
Kristýna Zemanová - Kiki
Jan Zíka - Honza
\J
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Co jste nevěděli, nebo možná věděli, o Vánocích…
Advent společně s vánočním časem je doba, kdy se lidé snaží chovat se lépe jeden k druhému, rozjímají o svém
životě, setkávají se s rodinou, zapomínají na křivdy a vzájemné spory. Některé zajímavosti, tradice a zvyky spojené s tímto
obdobím vám teď připomeneme.
Slovo Vánoce vzniklo ze staroněmeckého slova Wahnachten (wiha – světit
a Nacht – noc). Jsou to křesťanské svátky, které se staly součástí církevního roku
už ve 4. století našeho letopočtu. Dnes se tradice Vánoc rozšířila do celého světa a
slaví se i v nekřesťanských rodinách. Od našich předků jsme převzali hodně zvyků,
například zapalování svíček na adventním věnci a zdobení vánočního stromečku.
Vánoční stromeček se v Čechách poprvé objevil až v roce 1812. Opravdové
stromečky strojili lidé jen v bohatých rodinách. Ještě před 1. světovou válkou
neměla většina venkovských rodin vlastní vánoční stromeček. Vánoční stromy byly
původně zavěšeny u stropu a ozdoby měly tvar koule, protože měly symbolizovat
slunce.
Adventní věnec se poprvé objevil v 19. století v Hamburku. Měl 24 svíček,
z toho byly 4 bílé pro neděle a ostatní červené pro všední dny.
Ke Štědrému večeru patří různé zvyky, které nám pomáhají nahlédnout do budoucnosti. Mezi nejznámější patří
rozkrajování jablka, pouštění lodiček, nebo lití olova. Těmi méně známými jsou třeba klepání na kurník, třesení bezem,
sekání díry do ledu, dívání se do pece nebo hledání svého stínu.
Klepání na kurník využívala zejména mladá děvčata, vyzkoušet si ho můžete i vy, stačí na Štědrý den zaklepat
na kurník, pokud se vám ozve kohout, do roka se vdáte, pokud se ozve slepice, zůstanete svobodné.
Třesení bezem také vábilo především děvčata. Ta třásla bezem a říkala
přitom: „Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj milý dnes.“ Na tu stranu, ze které
se ozvalo štěkání psa, se měla dívka vdát.
Pokud chcete vědět, co vás čeká a nemine, příležitost máte právě na
Štědrý den, nahlédnutím do díry vysekané do ledu. Kdo by
se podíval do pece a spatřil jiskru, ví, že přijde nějaké
neštěstí a kdo nenajde svůj stín, nebo jeho část, nemá se
také nač těšit. Proto je lépe nevědět, co nás čeká a
raději trpělivě čekejte, čím vás osud překvapí.
K nejoblíbenějším zvykům patří pouštění lodiček. Každý
by si měl lodičku vytvořit sám a neměla by se použít
dvakrát, protože v tom případě se věštba nemusí naplnit.
Když jsou lodičky na vodě, stačí bedlivě pozorovat, co budou dělat. Když se lodičky spojí,
znamená to, že nebudou žádné problémy, pokud se drží u břehu, zůstane dotyčný příští rok
doma.
Zajímavostí spojených s Vánocemi je spousta, co rodina, to jiné tradice, jiné prožívání
vánočních svátků. My vám přejeme, aby ty vaše byly šťastné a veselé, abyste byli zdraví vy i
vaši nejbližší a aby vaše Vánoce trvaly celý rok…

(KIKI)
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Vánoční vtipy

Dvě ženy se baví nad kávou: „Včera jsem vzala muže na vánoční trhy,“ nadhodí jedna. Druhou to
zaujme: „Nepovídej, chtěl ho někdo koupit?“

„Tati, odkud je vlastně Ježíšek?“ „Chlapče, když se tak podívám na většinu dárků, řekl bych, že
je z Číny.“

„Šéfe, mohl bych zítra dostat volno? Žena potřebuje doma pomoct s vánočním úklidem,“ ptá se
Rudolf v práci. „To ses zbláznil Rudo? Víš, jak jsme na to před Vánoci, kvůli takové pitomosti ti přece
nebudu dávat volno.“ „Díky šéfe,“ uleví se Rudovi, „já věděl, že je na tebe spolehnutí.“

Proč tak často stojí vánoční stromečky nakřivo? Protože nemají nohy.
(KIKI)
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Naši deváťáci odpovídají.
Kačka Ouřadová
Kterou školu sis vybrala a proč?
K: Vybrala jsem si Obchodní akademii v Jihlavě, protože
mě baví matematika, ale taky jsem absolutně nevěděla,
kam jít.
Na co se nejvíce těšíš na střední škole?
K: Na nové lidi a na nové zážitky, které
budou určitě k nezapomenutí.
Je něco, co bys chtěla, aby bylo stejné jako na
naší ZŠ a něco, co bys rozhodně nechtěla?
K: Asi nic.
Po čem se ti bude nejvíce stýskat?
K: Po spolužácích a učitelích, které jsem poznala, ale asi
nejvíc po mojí třídě.
Kdybys měla říct nejlepší chvíli nebo zážitek, na který
budeš vzpomínat i po odchodu ze ZŠ, co by to bylo?
K: Školní akademie. Je to rozloučení se školou a přivítání
prázdnin.
Jaký výlet se ti líbil nejvíc?
K: Vídeň a lyžák.
Co očekáváš od školy, kterou sis vybrala a čeho se nejvíc
bojíš?
K: Bojím se, že si nenajdu kamarády a že nezapadnu do
kolektivu.
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Filip Vrána
Kterou školu sis vybral a proč?
F: Střední Stavební školu Elektro Jihlava, protože mě baví
pracovat s elektřinou.
Na co se nejvíce těšíš na střední škole?
F: Na nový kolektiv a na to, že si budu moct víc dělat, co
chci.
Je něco, co bys chtěl, aby bylo stejné jako na
naší ZŠ a něco, co bys rozhodně nechtěl?
F: Sranda.
Po čem se ti bude nejvíce stýskat?
F: Po kamarádech a po tom, že na vesnici je
větší klid.
Kdybys měl říct nejlepší chvíli nebo zážitek, na
který budeš vzpomínat i po odchodu ze ZŠ, co by to bylo?
F: Já nevím, ale asi zážitky s klukama a z lyžáku.
Jaký výlet se ti líbil nejvíc?
F: Výlet do Prahy do Jump Parku na tři dny.
Co očekáváš od školy, kterou sis vybral a čeho se nejvíc
bojíš?
F: Že nezapadnu do kolektivu. Co očekávat nevím.
(JUDY, ELI)
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Co se děje ve škole
iQlandia
Osmáci a deváťáci se ve středu 13. listopadu vydali až na daleký sever Čech, do Liberce. Tam
je čekal bombastický příděl vědomostí, zkušeností a hlavně zábavy. Po skoro tříhodinové
cestě si odložili věci a měli pětihodinový rozchod po celém čtyřpatrovém komplexu.
Všechny aktivity a věci si mohli vyzkoušet na vlastní kůži a některé byly opravdu zajímavé.
Na vlastní kůži jste si mohli vyzkoušet simulátor vánice nebo zemětřesení, na chvilku jste
ztratili zrak a museli jste se zorientovat v bytě pro slepce, rovněž jste si mohli změřit tep
nebo ovládat kuličku svou vlastní myslí. Centrifugu, na které jste zažili výcvik astronautů,
vyzkoušela jen hrstka statečných. Většina dětí obdivovala zábavnou vědeckou show, kde
měli možnost vyzkoušet si různé pokusy, např. s vodíkem a statickou elektřinou, také viděli, jaké barvy může mít oheň.
Kdo měl za ušima a přečetl si program, viděl i ohnivé tornádo, souboj blesků a prošel testem všech pěti smyslů. I přesto,
že byly všechny věci zajímavé, vyhrál u některých prosklený výtah, kterým brázdili jednotlivá patra iQlandie až do
vyčerpání.

Hejtmanův pohár
Dne 6. listopadu se vybraní žáci sedmé a osmé třídy v doprovodu paní učitelky Součkové a pan učitele Kovského vydali do
Prahy přebrat cenu za druhé místo v soutěži Hejtmanův pohár. Na slavnostním ceremoniálu byly předány ceny všem
zúčastněným zástupcům ze všech krajů. Naše výprava také měla možnost se podívat do prostor Staroměstské radnice,
kam se leckterý návštěvník nedostane.
Pořadí:
1. místo - Základní a praktická škola
2. místo - ZŠ a MŠ Dolní Kralovice
3. místo - ZŠ Magic Hill

4170 bodů
4120 bodů
1588 bodů
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Environmentální test v 8. třídě
V pondělí 18. listopadu se třetí vyučovací hodinu osmáci zúčastnili environmentálního testu zadaného českou školní
inspekcí. Otázky byly opravdu záludné a s výjimkou některých úloh opravdu těžké. Někdo si s úkoly lámal hlavu, někdo
věděl a někdo taky ne. Po úspěšném dokončení testu ještě následoval krátký dotazník.

Prvňáci a druháci v Praze
Ve čtvrtek 7. listopadu navštívili prvňáci a druháci pražské divadlo GONG, kde zhlédli představení Pejsek a kočička.
Vystoupení se jim moc líbilo.

Beseda se spisovatelkou
V pátek 1. listopadu naši školu navštívila
spisovatelka Ivona Březinová. Představila žákům
své knihy a seznámila je s jejich dějem. Školní
knihovna dokonce zakoupila několik kusů těchto
knih. Hlavním tématem jejích knih jsou problémy
dnešní mládeže. Paní Březinová není první
spisovatelka, která naši školu navštívila, a
doufáme, že není ani poslední.

Logická olympiáda
Ve dnech 1. a 8. listopadu proběhla v naší škole logická olympiáda. I když se této
soutěže zúčastnilo přes 30 000 žáků, ti naši se ve výsledkové listině opravdu
neztratili.
(LUKÁŠ)
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Co nám prozradili druháci.
Ptali jsme se menších dětí, jak si představují Ježíška, a chtěli jsme, aby nám vysvětlili slova jesličky a posel. Takhle to
dopadlo:
Justýnka:

Myslím, že Ježíšek vypadá jako člověk, má bílé oblečení a má ještě pytel, z kterého vždycky
vyndá dárek, který si dítě přálo.
Jesličky jsou místo kde Ježíšek leží.
Filípek:

Hm... Ježíšek má bílé vousy, má oblečení, má křídla, má pytel na dárky, a potom má
ještě ....já moc nevím.. bílou čepici a pak už asi nic.
Jesličky? To jsou takové malé víly, které pomáhají tomu Ježíškovi.
Posel, to je...to právě nevím no.

Kristýnka:

Ježíšek má bílou barvu, a nosí dárky, jo, chodí po světě a nosí dárky.
V jesličkách spí Ježíšek.
Posel nevím.
A myslíš, že je to nějaký člověk nebo věc?
Je to věc.
Kuba:

Ježíšek má červený pásek, má červenou čepici, potom má černé boty, červené kalhoty, a červený kožich.
Jesličky jsou něco jako postel, akorát že je to dřevěné.
Posel? Co? To fakt nevím.
A myslíš si, že je to člověk nebo věc?
To bude člověk, který někoho poslouchá.
Adélka:

Ježíšek má modré šaty s hvězdičkami a ještě čepici, tu má úplně stejnou jako má šaty a na konci je bambulka.
Jesličky jsou větvičky a posel je nějaká věc.

(LŮCA)
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ŠKOLNÍ PARLAMENT
Co to vlastně je? Školní parlament je setkání dvou zástupců z každé druhostupňové třídy a vedení školy
(paní ředitelka a paní zástupkyně).
Projednávají se tam návrhy dětí a probírají důležité akce, které školu čekají. Schůzka se koná vždycky
jednou za měsíc.
A teď už aktuální témata probíraná na zasedání minulého parlamentu, které se konalo dne 1. 11. 2019.
1. Plán akcí na listopad
2. Změny v rozvrhu (suplování za p. uč. Pavlovou)
3. Vánoční jarmark
4. Na gauč v 1. poschodí se smí pouze o velké přestávce.
5. Zákaz přebývání v šatnách (1. stupeň- družina, 2. stupeň-klub)
6. Místo p. uč. Součkové nastupuje p. uč. Mazanec.
Kdo se účastní?
Adamcová Julie, Pastorková Pavlína
Růžková Eva, Krajíčková Hana
Langrová Lucie, Nela Bártová
Machyán Ondřej
Zemanová Kristýna
(LŮCA)

Futsalový turnaj v Benešově
Ve středu 13. 11. jsme jeli na futsalový turnaj do Benešova. Naši školu zastupovali tito žáci: Jan Zíka,
Matouš Dufek, Petr Urbánek, Matěj Tulach,
Ondřej Novosád, David Turek, Michal Bulík,
Matouš Jakl a Dominik Jakl. Naším
trenérem byl pan učitel Petr Kovský. Utkali jsme
se s Vorlinou, Karlovem, Čechticemi a
Chocerady. S Vorlinou jsme prohráli 1 : 2 a
měli jsme smůlu, že nám rozhodčí
v poslední minutě neuznal gól. S Karlovem jsme
remízovali 4 : 4. S Čechticemi
jsme prohráli 0 : 1. Nad
Chocerady jsme vyhráli 4 : 1.
Celkově jsme skončili třetí.
Doufáme, že příště podáme lepší výkon a posuneme se po žebříčku zas o kousek výš.
(HONZA)
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Co dělají naši bývalí deváťáci?
Zeptali jsme se Alžběty Dufkové.
Ahoj, na jakou střední školu teď chodíš?
A: Na Akademii do Světlé nad Sázavou, obor sociální činnost.
Jsi spokojená na nové škole?
A: Ano. Jsou tam super lidi, učitelé a předměty.
Chybí ti základní škola?
A: Ne. Jenom kamarádi.
Vnímáš změnu?
A: Ani moc ne.
Jsi spokojená se třídou a kolektivem?
A: Ano a moc.
Na co nejvíce vzpomínáš ze základní školy?
A: Na výlety.
Je přístup učitelů na střední stejný jako na základní škole?
Asi ne, ale teď k nim mám větší respekt.
Jak to?
Jak je neznám, tak si k nim tolik nedovolím. A taky s některými budu dělat maturitu, tak chci, aby mě
měli rádi.
Doporučila bys svou školu letošním deváťákům?
Určitě ano. Je skvělá.
(ZDÉŇA)
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Buďte na Vánoce cool!
Na ten nejkouzelnější a nejočekávanější den v roce si
hodně Čechů na sebe vezme nějaký huňatý svetr s vánočním
motivem, nejčastěji je to stromeček, sob, vločky nebo
sněhulák. Někteří jedinci zvolí i kostým vánočního skřítka nebo
Santa Clause. K vánočním barvám patří červená, zelená, zlatá nebo i stříbrná. V těchto
barvách se objevují v obchodech i trička nebo svetry s nápisem „Merry Christmas“, který
má velký úspěch. Vánoční overal na noc je také velmi oblíbený. Nosí se i trička s hrdiny
oblíbených animovaných filmů, třeba Grinch. Koukni na obrázek a vyber si svůj vánoční
model i ty!
(DENČA)
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Sestry v akci
Zeptali jsme se Lindy a Nely na pár otázek, abychom zjistili, jak dob ře zná jedna
druhou.
1. Jaký je tvůj a sestřin nejoblíbenější předmět?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nela: Můj nejoblíbenější předmět je angličtina. A u Lindy tipuju, že je to tělocvik a fyzika.
Linda: Moje nejoblíbenější předměty jsou tělocvik a matematika. Její nejoblíbenější
předmět je určitě angličtina.
Jaké je tvoje a sestry nejoblíbenější jídlo?
Nela: Moje nejoblíbenější jídlo je sushi a palačinky. A její je podle mě sushi a palačinky.
Linda: Moje je kebab a sushi. A její je sushi a palačinky.
Jak si představuješ sestru za deset let?
Nela: Lindu si představuju tak, že bude vydělávat hodně peněz a bude mi je půjčovat.
Linda: Nelu si představuju jako policistku na silnici, která říká autům, kam mají jet.
Hádáte se?
Nela: Pořád. Ale máme se rády.
Linda: Pořád.
Kdo se déle připravuje, když máte někam jít?
Nela: Určitě Linda. Já se rychle obléknu, dám si
řasenku a hned jdu.
Linda: Já, vždy si oblékám nějaké šaty a trvá mi to
dlouho.
Kdo rychleji utrácí své kapesné?
Nela: Určitě Linda. Já si je vždy šetřím.
Linda: Je to jak kdy, ale spíš já.
Komu jde lépe škola?
Nela: Mně jde lépe škola, protože Lindě je to
většinou jedno.
Linda: Určitě Nele.
Jaký je tvůj a sestřin oblíbený interpret?
Nela: Moje jsou Billie Eilish, Lana del Rey, The Beatles a Queen. A u ní tipuju, že je to Filip
Komínek, Shawn Mendes a Billie Eilish.
Linda: Moje jsou Billie Eilish a Filip Komínek. Podle mě jsou její oblíbený Billie Eilish, Lana
del Rey.

(TOXI)
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Knižní tipy
Mým tipem pro vás se stává kniha Magnus Chase a bohové z Ásgardu. Je to trilogie
skládající se z částí Prastarý meč, Thorovo kladivo, Loď mrtvých a jednoho bonusového
dílu s názvem Příběhy z devíti světů. Autorem je americký spisovatel Rick Riordan. Knihy
jsou inspirovány severskou mytologií. Příběh vypráví o šestnáctiletém Magnusovi, který
před dvěma lety přišel při požáru o matku a od té doby žije jako bezdomovec. Když při
pokusu zachránit Boston, který napadl ohnivý obr, zemře, objeví se ve Valhale. Zjistí, že je
potomkem boha léta Freye. Bude muset čelit spoustě nebezpečných úkolů a zkoušek, aby
zabránil Ragnaröku, neboli dnu zkázy, kdy se odehraje bitva na konci světa.
Moje hodnocení jsou čtyři hvězdy z pěti.

(KÁJA)
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OBLÍBENÉ RECEPTY NAŠICH UČITELŮ
Mandlové rohlíčky od Moniky Peškové
Suroviny
●
●
●
●
●

250g másla (hery)
250g hladké mouky
70g moučkového cukru
vanilkový cukr
100 g mletých mandlí

Postup
● Měkké máslo nebo heru spojíme s moukou s cukrem a mandlemi. Necháme přes noc odpočívat.
Z těsta tvarujeme malé rohlíčky a klademe je na plech vyložený pečícím papírem. Pečeme v
troubě na 180°C do zlatova. Obalujeme v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem
.

Medové kornoutky od Aleny Kaštálkové
Těsto
●
●
●
●
●

37 dkg hladké mouky
24 dkg cukru (moučka)
8 dkg medu
2 celá vejce
0,5 lžičky jedlé sody

Postup
● Zpracujeme těsto a necháme 2 hodiny odpočinout. Vyválíme tenký plát, vykrájíme kolečka a
dáme péct (asi 6 kusů). Ještě teplé stáčíme do kornoutku pomocí trubičky. Okraje namočíme
do čokolády. Plníme krémem a zdobíme nahrubo nastrouhanými oříšky.
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Krém
● Slazené mléko Salko vaříme 1 hodinu. Necháme vychladnout. Ve vodní lázni ušleháme 2 vejce s 1
lžící cukru, do vychlazené směsi přidáme asi 1 máslo a Salko Krém ochutíme rumem nebo
vychlazenou kávou. Množství upravíme (dle potřeby)

Medovníčkové koule od Marcely Buřičové

Těsto
●
●
●
●
●
●

500 g hladké mouky
200 g cukr moučky
2 vejce
2 lžičky jedlé sody
4 lžíce medu
60 g změklého másla

Krém
● 1x máslo (250 g)
● 1x karamelové salko
Postup
● Všechny suroviny na těsto smícháme a vypracujeme těsto. Z těsta uděláme tenké plátky a
pečeme (na 180°C asi 10 minut) dokud nezezlátnou. Po vychladnutí rozmixujeme. Z másla a salka
uděláme krém a přidáme rozmixované drobky. Směs necháme v lednici alespoň půl hodiny
odpočinout, pak tvarujeme kuličky, které obalujeme v drobečkách nebo mletých ořechách.
Obalené kuličky uložíme do papírových košíčků.

(DENČA)

16

Herní sekce
Fortnite
Fortnite je takzvaně PvP hra. Rozděluje se na 3 části.
1) Battle Royale - jde tam o to, pobrat co nejlepší
zbraně a být první ze sta hráčů tím, že zabijete své
soupeře.
2) Save the World - to je něco jako Battle Royale, tady ovšem
musíte postavit co nejlepší stavbu a ochránit jí před zombie.
3) Creative - v Creativu si můžete stavět různé mapy, měřit síly se svými kamarády (kdo je lepší)
atd...
Fortnite se dá získat v Epicgames store a je zdarma.
Hra je určená pro hráče, kterým je více než 13 let.
Důležitá je stavba budov a jejich obrana, proto jako vychytávku doporučuji, nastavit si stavění na
libovolnou klávesu.
,
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ŘÍZEK x RYBA? UMĚLÝ x ŽIVÝ?
V každé třídě na druhém stupni jsem se zeptala žáků na dvě otázky. První moje
otázka byla, co jedí raději ke štědrovečerní večeři, jestli řízek nebo kapra, následovala
otázka, jaký stromek mají na Vánoce, jestli živý nebo umělý. Tady jsou výsledky.
V šesté třídě těsně o jeden hlas vyhrál řízek a mají zde raději živý vánoční stromek.
Sedmáci s větší oblibou jedí řízek a živý stromek zde také vyhrál.
V osmé třídě mají žáci v oblibě řízek a živý stromek je jasným 100% vítězem.
V posledním ročníku základní školy spíše jedí řízek než rybu. A živý stromek ozdobí
také s větší chutí, než ten umělý.
(ELÍ)
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Vánoční zázrak
Dvanáctiletá Sára je nemocná, opravdu moc nemocná. Doktoři jí dávají dva měsíce života. Ona o tom zatím neví.
Zbývají dva dny do Vánoc a Sára se po týdnu stráveném v nemocnici konečně vrací domů. Maminka ji uloží do
postele, ale pusu na čelo jí nedá. Sára to chápe a opravdu ji to moc mrzí, ale ona za to nemůže. Není její vina, co se s ní
děje! Zachumlá se do své teplé peřiny a vydá se do Země snů. Ráno ji vzbudí hlasité zvuky z kuchyně. Ví, že by neměla
vstávat, ale zvědavost je přece jen silnější. Pomalu a opatrně vstane z postele. Vyjde na chodbu a vydá se tam, odkud ty
hlasité zvuky vychází, tedy do kuchyně. Pootevře dveře tak, aby ji neviděli, a zaposlouchá se do rozhovoru. „Ona to
zvládne,“ řekne maminka tichým hlasem, asi pláče. „A jak? Řekni mi jak?! Doktoři jí dávají dva měsíce života. Dva měsíce!
Co se za tu dobu asi změní?!“ vykřikne tatínek a Sára sebou trhne. Okamžitě se jí začnou oči zalévat slzami. „Kdy mi to
chtěli říct?“ pomyslí si. Cítí se zraněná. Chce potichu zmizet do pokoje, ale omylem šlápne do kýble a ozve se docela
hlasitý zvuk. Hlasy v kuchyni najednou utichnou. Sára sebere všechnu svoji sílu, a co nejrychleji doběhne do pokoje. Rodiče
se na ní nepřišli podívat a tak doufá, že nic neslyšeli.
Další den není vůbec jednoduchý. Sára se probudí a nemůže popadnout dech.
Rodiče okamžitě volají doktora. Ten jí dá kyslíkovou masku a Sáře se okamžitě uleví, ale stále ji tíží myšlenka, že už jí
zbývají pouhé dva měsíce života. Možná víc, možná míň, to nikdo neví.
Když už se cítí lépe, sundá si masku a vydává se do kuchyně pro něco k snědku.
„Veselé Vánoce!“ řeknou jí oba rodiče a zářivě se na ní usmějí. Jí moc veselé nepřipadají. Dál už nehodlá skrývat
to, co ví. „Kdy jste mi to chtěli říct?“ zeptá se na rovinu a podívá se jim do očí. „O čem to mluvíš?“ táže se jí nechápavě
maminka. Tak tohle Sáru opravdu vytočilo. „To, že mi zbývají dva měsíce života!“ vykřikne a cítí, jak jí po tvářích stékají
teplé slané slzy. Oba dva na ni hledí a neskrývají zděšení. Párkrát se nadechne a vydá se ke dveřím. Těsně před nimi se
zastaví. „Včera jsem vás slyšela,“ dodá a odejde.
Celé dopoledne i odpoledne i přes naléhání rodičů, aby vyšla ven, zůstala v pokoji. Najednou se k jejím dveřím
donese zazvonění zvonečku. Pak se ozvou kroky, které se zastaví před jejím pokojem. „Sáro, pojď si rozbalit dárky.“ řekne
maminka. Sára je sice moc zvědavá, co dostane, ale pak si vzpomene, že jí rodiče lhali, a tak se rozhodne, že zůstane
v pokoji. Maminka si smutně povzdechne a odejde.
O hodinu později Sáře začíná kručet v břiše. Aby ne, když celý den nic nejedla! Potichu odemkne dveře a vyjde
na chodbu. Otevře dveře a užasle zůstane stát na místě. Na druhé straně místnosti stojí překrásný smrček se
zlatočervenými ozdobami různých tvarů a spoustou dárků okolo. Úplně oněmí. Její pohled padne na její rodiče, jež se
na ní nesměle usmívají.
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„Opravdu si nechceš rozbalit dárky?“ poškádlí ji tatínek. „Nemohla bych nejdříve dostat něco k jídlu?“ zeptá se
a udělá nevinný obličej. To všechny donutí k smíchu. Maminka jí na talíř nandá bramborový salát a řízek z kapra. Rychle
to sní a zažene tak hlasité kručení v břiše.
„Můžu rozdávat dárky?“ zeptá se, když uklízí nádobí do myčky. „Samozřejmě.“ dovolí jí rodiče, a tak se rozběhne
ke stromečku a sedne si k dárečkům. Po rozbalení všech balíčků je šťastná, protože dostala všechno, co si přála. Už se
chystá jít do pokoje, ale tatínek jí zastaví. „Sáro, na jeden dárek jsi zapomněla,“ oznámí jí tatínek a rychle střelí pohledem
po mamince. Ta jen pokrčí rameny a dál překvapeně hledí na velkou krabici s deseti dírkami na víku.
Sára se k němu opatrně přiblíží a vezme do ruky malý přeložený papírek, který na něm leží. Rozbalí ho a přečte
si jméno, jež na něm stojí. Udiveně se podívá na rodiče. „Ten dárek je pro mě…“ oznámí jim. Sára se natáhne k dárku a
opatrně ho otevře. Následuje radostný výkřik: „Jupííí!!!“ Rodiče se na sebe šťastně usmějí a nakouknou do krabice, která
skrývá sladké tajemství. Z krabice na ně hledí malé štěně s krásnýma očima.

„Ta je krásná,“ vydechne maminka. Sára vezme to malé roztomilé stvoření do náručí a mile se usměje. „Je to
kluk, mami.“ opraví ji. „Budeš se jmenovat Baily,“ řekne a dá mu pusu na čelíčko. „Opravdu si ho necháme?“ uslyší později
Sára tatínka, když se jde do kuchyně napít. „Samozřejmě, že ano! Není náš, je Sáry, takže o tom nemáme právo
rozhodovat,“ odvětí mu maminka a Sára jí v duchu poděkuje a rovnou poděkuje i Ježíškovi za tak úžasný dárek. Ani netušil,
jak moc jí zvedl náladu vzhledem k okolnostem posledních dní. Už vůbec nemá žízeň, tak se vrátí do svého pokoje a lehne
si do postele, ve které už spokojeně pochrupuje roztomilý Baily. „Mám tě moc ráda Bailýku,“ zašeptá mu do ouška, obejme
ho a usne.
Další den ji čeká návštěva prarodičů, na kterou se Sára moc těší, neboť chce všem představit nového člena
rodiny. Bailyho si oblíbili úplně všichni, dokonce i její teta Lisa, která zvířata opravdu nemá ráda. A to je co říct! S bratránky
a sestřenicemi dokázali, že je to malé stvoření opravdu velice chytré, protože pochopil většinu povelů, co dostal.
Když se vrátí domů, Sára i Baily jsou moc unavení, takže jdou hned spát. Rodiče si zatím povídají v obýváku. „Jak
myslíš, že se sem Baily dostal?“ nadhodí maminka a napije se z červeného hrnečku malinového čaje. „Netuším, ale Ježíšek
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jí ho nepřinesl jen tak, určitě to má nějaký důvod,“ odpoví tatínek a zamyšleně se podívá z okna. „ Vánoční zázrak,“
zašeptá maminka a zavře oči.
A než se nadáli, byl Silvestr a Nový rok. Letos ho netráví u prarodičů, ale doma. To jim však nezabrání udělat si
ohňostroj. Bailymu se hrozně moc líbil. Když se blížila půlnoc, rodiče si otevřeli šampus a Sáře otevřeli dětské
pomerančové šampáňo. Baily pobíhal po obýváku a hrál si se Sárou. Odbila půlnoc a všichni si popřáli šťastný nový rok.
„Šťastný nový rok Baily.“ zašeptá štěněti do ouška a pevně ho obejme. Úplně zapomněla, že jí ubývá čas.
Leden uteče jako voda. Sára chodí ven, sice málo, ale chodí. Bere Bailyho na procházky, válí se ve sněhu, prostě
si užívá, dokud se nevydá na kontrolu k doktorovi. Sára má opravdu strach. „Baily, ať mi řeknou, co mi řeknou, pamatuj,
že tě mám ráda nejvíc na světě. Jsi jediný pejsek, kterého jsem kdy měla a jiného už bych nikdy nechtěla. Nevím, jak to
dopadne, ale pokud se stane to, čeho se obávám, tak spolu už moc času nestrávíme,“ řekne mu potichu Sára a dá mu
pusu na čelíčko. Baily jí olízne tvář. „Hodný kluk,“ řekne mu a pohladí ho. Najednou se otevřou dveře a vykoukne z nich
tatínek s vážnou tváří. „Sáro, můžeš jít, prosím, dovnitř?“ zeptá se jí a podívá se na Bailyho. „Hned jsem tam,“ odpoví a
tatínek odejde dovnitř, dveře ale nechá otevřené. „Tak je to tady. Počkej tady a nezlob, jo?“ řekne mu a pohladí ho. Baily
se smutně kouká, jak jeho panička vchází do bílých dveří.
„Dobrý den,“ pozdraví Sára pana doktora, když vejde dovnitř. „Ahoj Sáro, posaď se, prosím,“ řekne jí. Posadí se
a čeká, co bude dál. „Takže,“ začne doktor, „ohledně tvého stavu,
Sáro, jsem velice překvapen. Po nemoci nejsou žádné stopy, jako bys
žádnou neměla.“ Sára zalapá po dechu a do očí se jí naženou slzy.
„Takže jsem zdravá?“ zeptá se. „Ano,“ Odpoví doktor s úsměvem.
Sára okamžitě vstane ze židle a rozběhne se ke dveřím do čekárny.
„Baily!“ vykřikne, okamžitě se ozve zaštěkání a hned na to se objeví
to malé stvoření. Baily jí skočí do náručí. Tiskne se k němu, jako by
ho už nikdy neměla vidět. „Baily, jsem zdravá. Zdravá! Zažijeme
spolu ještě spoustu dobrodružství a zábavy,“ šeptá mu a neustále
se usmívá.
Když se vrátili domů, rodiče si s ní chtěli promluvit v kuchyni. „O čem jste si se mnou chtěli promluvit?“ zeptá
se, když vejde s Bailym po boku do místnosti. „O Bailym,“ oznámí jí tatínek a ona se na ně nechápavě podívá. „Proč?“
„Protože si myslíme, že právě Baily ti zachránil život,“ vysvětlí jí maminka. „Můj vánoční zázrak,“ řekne a vezme Bailyho
do náruče. „Zachránil jsi mi život, to ti nikdy nezapomenu,“ pošeptá mu a dá mu pusu na čelíčko.
(KÁJA)

21

Kvíz – Vánoce
1. Kolik druhů vánočního cukroví má být na svátečním stole?
a) sedm - symbolicky na každý den v týdnu
b) dvanáct – symbolicky na každý měsíc v roce
c) Je to jedno.
2. Co jsou Vánoce?
a) svátky připomínající Ježíšovo narození
b) dobrý důvod proč mít vánoční prázdniny
c) svátky připomínající Ježíšovo úmrtí
3. Co je to advent?
a) období čtyř neděl před vánočními svátky
b) jiný název pro Štědrý den
c) období čtyř neděl po Vánocích
4. Co nejčastěji jíme na štědrovečerní večeři?
a) palačinky se šlehačkou
b) smažený sýr s hranolky
c) smaženého kapra s bramborovým salátem
5. Proč se dávají pod štědrovečerní talíř rybí šupinky?
a) Přinesou v následujícím roce peníze.
b) Přinesou v následujícím roce lásku.
c) Přinesou v následujícím roce štěstí.
6. Kdy se v Čechách rozsvítil první vánoční stromeček?
a) v polovině 17. století
b) roku 1812
c) roku 1902
7. Pokud byl u štědrovečerního stolu lichý počet stolovníků,
prostřela hospodyně o talíř víc. Proč?
a) Na Štědrý večer údajně chodila smrt a vrátila by se pro toho, kdo byl u stolu navíc.
b) Lichý počet znamenal smůlu.
c) Rodina by neměla další rok co jíst.
8. Kdy podle tradice rodiny usedaly k slavnostnímu stolu?
a) se západem slunce
b) až když hospodář ozdobil stromek
c) s východem první hvězdy
(TOXI)
Správné odpovědi: 1b), 2a), 3a), 4c), 5a), 6b), 7a), 8c)
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Vánoční jarmark je za námi.
Dne 30.11 se na dolnokralovickém náměstí konal vánoční jarmark. Program byl
opravdu pestrý. Nejprve se předvedly děti ze školy, které nám zazpívaly, řekly nějaké
básničky a dokonce i zatancovaly. Potom žáci ZUŠ odehráli své vystoupení a začalo se
schylovat k večeru, kdy měl přijít zlatý hřeb. Čerti.
Před pátou vyšel z nebe varovný signál, raketa ohňostroje. O pár minut později
už se okolo zastávky šinul konvoj čertů, anděla a Mikuláše. Jejich průvod byl doplněn o
krásný kočár, který byl vlečen starým traktorem. Samozřejmě pro doplnění atmosféry byl
traktor červeně osvětlen a čerti nesli v rukou červené světlice. Nakonec projeli přes celé
náměstí a zastavili až před pódiem. Děti, které chtěly,
mohly jít za Mikulášem a za odříkání pěkné básničky si
vykoledovaly pytlík dobrot.
Po celou dobu byla možnost koupit si vánoční dekorace a výrobky, které vyrobili
především žáci naší školy. Také bylo k prodeji cukroví a vánoční ozdoby. Komu byla zima,
mohl se jít schovat do kina nebo do tvořivých dílniček pro děti. Co se týče jídla a pití, po
celou dobu jarmarku byla možnost koupit si ve stánku
drobné občerstvení jako třeba klobásky a párky v rohlíku.
Dospělí si mohli vychutnat grog nebo punč a pro ty menší
byl celou dobu v kulturním domě čaj.
Zeptal jsem se několika návštěvníků dolnokralovického jarmarku, jak se jim
tam a líbí a co si tam koupili.
R.T.: „Moc se mi tam líbilo, chutnalo mi i vynikající cukroví od paní kucha řek ze školy a
zlatý hřeb večera příjezd čertů byl nejlepší.“
A.H.: „Je to tu pěkné, jen těch lidí kdyby bylo o trochu méně. Koupila jsem si výborné cukroví.“
M.T. : „Ale jo jde to tu, kdyby bylo o trochu méně lidí, užila bych si to více, taky jsem si
koupila krásné věci od žáků ze školy.“
Jak je vidět, názory jsou spíše pozitivní a my doufáme, že jste si jarmark co nejvíce
užili.
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Až pod stromečkem rozvážete mašličku,
ať lásku najdete v balíčku.
Ve druhém štěstí, klid
a pohodu,
ve třetím dobrou náladu.

Hodně zdraví, žádné hádky,
my vám přejeme krásné svátky.
Radost, úspěch, pevný krok,
prostě šťastný nový rok.
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