Pondělí, 7. prosince 2015
2. číslo

Vánoce, Vánoce přicházejí…
aneb Na co se těšíme už od ledna
Co víme o Vánocích?

v době zimního slunovratu, kdy je den
nejkratší

S

noc

nejdelší.

Křesťané

ice nepředpokládáme, že jsou

samozřejmě

mezi námi lidé, kteří neví, co

z povrchu zemského, a tak soustředili

jsou Vánoce, ale pro jistotu

své vlastní svátky a oslavy přibližně tak,

můžeme

připomenout,

že

jde

s jesličkami,

štědrovečerní

večeři

kaprem
a

na

údajně

nosí

nevěří. Je to jen výmysl, který se rodiče
snaží vtlouct dětem do hlavy… Ježíšek

Ježíšek.

je vlastně Ježíš Kristus, koho by to

Štědrému dni předchází adventní doba,

(ne)napadlo.

během níž se na Vánoce připravujeme a
po

čtyři

neděle

smést

Většina z nás už na Ježíška dávno

především

s horou dárků, jež nám pod ozdobený
stromeček

pohanství

A co Ježíšek?

24. prosince, který si většinou spojujeme
hlavně

chtěli

aby si lidé nemuseli moc zvykat.

o křesťanský svátek, u nás slavený

kdy

a

zapomněli,

postupně

Lidi
když

na

to

téměř

v Česku

vládl

komunismus. Komunistický režim se

zapalujeme svíčky na adventním věnci.

snažil

Jak svátky vznikly?

našeho

milovaného

Ježíška

nahradit ruským dědou Mrázem! To se
jim ale naštěstí nepovedlo a vše se už

Něco jako prapředky Vánoc byste

vrátilo do původního stavu. A jak tedy

mohli nalézt už v pohanské době, kdy

má Ježíšek vypadat? Nejčastěji asi jako

lidé

především

miminko v jeslích, ale v představách

životodárnou moc Slunce. Teď si asi

uctívali

přírodu

a

každého dítěte se samozřejmě může

říkáte, proč oslavovali Slunce v zimě?

lišit. A proč nám má nosit dárečky právě

Ano, hlavní svátek se slavil v létě, ale

on? To je přece jasné – je to hlavní

pohané slavili i čas, kdy pozbylo svou

postava křesťanské víry!

sílu. Věřili v jeho znovuzrození a dávali
to najevo někdy kolem 21. prosince, tedy
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Vánoční zvyky?

A Vánoce ve světě?

Je tradicí, že se čtyři neděle před

USA – Každý ví, že Američanům

Vánocemi zapalují svíčky na adventním

nosí dárky Santa Claus a že je děti smí

věnci a že se 24. prosince, o Štědrém

rozbalit až ráno 25. prosince. Koluje

večeru, sejde celá rodina, aby její členové

nepříjemná fáma, že Santu vytvořila

společně povečeřeli kapra (nebo něco

CocaCola, nicméně ve skutečnosti jsou

jiného). Pod talíř nebo do peněženky se

jeho kořeny o hodně starší. Je to vlastně

pak dávají jeho šupiny, aby se nás celý

americká podoba našeho Mikuláše a

rok držely peníze (typický český zvyk).

jméno

Dříve se na štědrovečerní stůl dával i

zkomolením anglického překladu. Svatý

jeden

Mikuláš = Saint Nicolas.

talíř

hladového

navíc

pro

případného

pocestného,

protože

Santa Claus vzniklo

nejspíš

Anglie – Spousta lidí se mylně

o Vánocích by nikdo neměl být sám.

domnívá, že Santa chodí i k dětem

Jmelí je pro štěstí – čím více bobulek,

v Anglii. Chyba lávky, přátelé! Anglický

tím více štěstíčka. Byly mu přisuzovány

FatherChristmas čili Otec Vánoc je sice

magické vlastnosti a podle starých Keltů

americkému kolegovi dost podobný,

přináší plodnost, odtud zvyk líbat se

rovněž létá sobím spřežením a dává

pod ním. A má větší moc, je-li darováno,

dárky do punčoch nad krbem, ale není

ne koupeno.

to on. Děti mu nechávají na okně
sušenky a jeho sobům mrkev. Tatínek

Dále se peče vánoční cukroví -

Vánoc prý raději sní tu mrkev, aby

linecké, rohlíčky, kokosky,... Sen všech

případně nestloustl tak,

dětí! Vánočka se plete z devíti pramenů,

že by se

neprotáhl komínem.

protože kdysi ty spodní představovaly

Francie – Otce Vánoc najdete i tady.

slunce, vodu, vzduch a zemi, prostřední
rozum, cit a vůli a vrchní lásku a

Říkají

moudrost.

o vousatého dědulu se sobím spřežením.

Tradice

ozdobených

zase

jde

trhy.
Německo – Naši největší sousedi

narodil Ježíš, nic takového neroste.
je

a

Vánocům neodmyslitelně patří obrovské

a neví se úplně jistě, proč vlastně
zdobíme stromečky – vždyť tam, kde se

zvyků

PereNoël

I ve Francii se zdobí stromečky a k jejich

jehličnanů

k nám připutovala v 19. stol. z Německa

Vánočních

mu

slaví Vánoce podobně jako my. Dárky
jim

opravdu

naděluje

také

Ježíšek

neboli

Christkind. Na severu se ještě zachoval

nepřeberné množství a je jen na nás, jaké

zrzavý

chcete doma slavit…

Weihnachtsmann

s dlouhým

pláštěm. Zvláštností je, že Němci místo
jesliček staví pyramidy a na jejich

http://www.vanocevesvete.com/francie.php ; http://nemecko.svetadily.cz/clanky/Jak-se-slaviVanoce-v-Nemecku ; http://www.spektrumzdravi.cz/vanoce-historie-a-symboly-vanoc ;

vrcholek pokládají svíčku nebo vrtuli.

http://genius.com/1728874 ; časopis JUNIOR (č. 1/2015; str. 48; autor: Kryštof Kubín)

Štěpánka Mikulíková
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Bible
aneb Co se v ní už nedočteme?

P

říběh Adama a Evy, jak
pobíhali

po

Ráji

A další:

nazí,

„Nezabiješ!“ káže Bůh, ale sám

dokud nesnědli zakázané

zabíjel.

ovoce, známe. Ale to, jak Adamovi

Například si nalistujeme Exodus
12:29 Když nastala půlnoc, pobil Hospodin

utekla první žena, se už jaksi moc neví.
Byla to Lilith. Krásná, svobodomyslná a

v egyptské zemi všechno prvorozené, od

nezávislá žena, která jako Adam byla
stvořena

z prachu.

Chtěla

si

prvorozeného syna faraónova, který seděl na

být

jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce

s Adamem rovna tak, jak si Bůh přál, jen

v žalářní kobce, i všechno prvorozené z

Adam chtěl mít neustále navrch a

dobytka.

nedokázal si připustit, že není jeho
majetek.

Po

nedlouhé

době

Leviticus 20:13 Kdyby muž spal s

Lilith

mužem jako s ženou, oba se dopustili

v zoufalství roztáhla křídla a uletěla mu.

ohavnosti;

Adam prosil Boha, aby mu ji přivedl

naživu.

anděly, kteří ji našli u Rudého moře, kde

Leviticus 20:27 Muž či žena, v nichž by

se stala nevěstou démonů, a předali jí

byl duch zemřelých nebo duch věštecký,

poselství, že pokud se nevrátí, tak denně

musejí

zemře sto jejích démonických dětí. Žena

zemřít.

Ukamenují

je.

Jejich

krev padni na ně.“

se přesto nevrátila.

Jak je možné si všimnout, Bůh dle

A jak to bylo dál, znáte. Adamovi byly

Bible

vyňaty žebra a vznikla Eva, které si už

nechal

zabít

kohokoliv.

Cizoložníky, homosexuály, čarodějnice,

vážil více, i jablko si vzal z jejích rukou.
Říká se, že oním hadem byla Lilith, jež
se chtěla mstít za své děti, které díky

nevěřící,

děti,

výroky

rovněž

ženy,
jsou

starce…
psány

Tyto
ve

středověku, kdy církev měla nejvyšší

spravedlivému Bohu umíraly.

moc a bála se všeho nového a všeho, co

Lilith se v Bibli přece jen objevuje a to

by ji mohlo ohrozit.

jako noční démonka v podobě sovy,

Jako shrnutí bych asi uvedla, že přeci

hada, čarodějnice, ženy, která svádí a

jen tuhle knihu Bůh nepsal, takže pokud

napadá muže, v každém případě jde

jsi ateista, tak alespoň nedokonalosti

o bytost s negativními vlastnostmi.
byly

jejich

Exodus 22:17 Čarodějnici nenecháš

aby mu nevynadala). Bůh tedy vyslal tři

informace

zemřít,

krev padni na ně.

zpět (zřejmě se bál najít si Lilith sám,

Tyto

musejí

v Bibli na něj nesváděj, proto je stále

vyřazeny

Bible nejčtenější knihou světa, a jen Bůh

pravděpodobně proto, že myšlenka pro

ví, kdo a s jakým záměrem ji psal.

tehdejší omezený středověk, že by žena
mohla být stejně chytrá, rovnoprávná

Markéta Vyroubalová

jako muž, nepřipadala v úvahu.
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Rozhovor se Stanislavem
Doležalem
Jak byste se nám představil?

Co bylo vaším hnacím motorem?

J

menuji se Stanislav Doležal,

Já jsem vždycky byl nacionalista

narodil jsem se v Uničově,

Uničova, takže mým zájmem bylo více

studoval

poznat historii tohoto města a trošku ji

Čechách

a

jsem

v Ostravě,

v jižních
kde

jsem

zdokumentovat. Například včera jsme

vystudoval vysokou technickou školu.

se

Nyní soukromě spravuji váhy a mám

Stránským o tom, že nevíme, kde přesně

dva koníčky, a tím je judo, jsem

stál Katolický dům. Víme, jak vypadal,

profesionálním

potom

dokonce i jak vypadal uvnitř, ale kde

dokumenty,

stál, to nikdo neví. Někdy to je docela

sbírám

trenérem,

uničovské

samozřejmě

hlavní

část

a

bavili

mé

s mým

známým

badatelská

sbírky tvoří pohlednice.

Petrem

práce,

kdy

člověk sedí a přemýšlí nad
tím, kde by taková budova

Jak jste se vůbec dostal ke

mohla stát.

sbírání uničovských
dokumentů?

Jaký si myslíte, že je
Váš největší úspěch?

U nás v rodině byl vždycky zájem
o historii a i můj otec měl asi dvacet

Ve sbírce jsou i některé unikátní

kousků pohlednic a já jsem na jeho

kusy,

sbírku navázal a rozšířil jsem ji na 800-

o kterých se ani pomalu nevědělo, že

900 kusů. Do sbírky patří i medaile,

existují. Některé dokumenty se podařilo

například stříbrná k setkání dvou císařů,

zachránit. O některé kusy projevilo

jsou tam i staré tiskoviny, například

zájem i Moravské muzeum, které si je

plakát k otevírání knihovny, kdy to byl

půjčovalo ke zdokumentování.

dům

České

menšiny,

staré

jež

se

téměř

nevyskytují

a

mapy

Uničova, staré grafické faktury.
Autor: Jakub Salaj
Fotografka: Jana Šlosarová
Pan Doležal též Gymnáziu Uničov věnoval svoji knihu: Pod křídly orlice Obce Uničovska, za což mu velice děkujeme a pro studenty je nyní kniha
k dispozici ve školní knihovně (kabinet pana profesora Langera).
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NA PRANÝŘI
Milovníci přeslazených bublinkových limonád by rozhodně měli vědět, co všechno ve
své oblíbené Coca-Cole najdou. Myslím, že každý tuší, že to budou především hory cukru,
ale nejenom to. Nevěřili byste, kolik je v klasické Coca-Cole chemie? A nejde tady jenom
o Colu, takže bacha!

NAPŘED TROCHA HISTORIE…
8. května 1886. To je den, kdy myšlenka na něco takového vůbec přišla na svět. Zpočátku se
CocaCola prodávala v lékárnách jako lék proti zažívacím potížím – fakt, nikde jinde byste ji
tehdy nenašli. Ona totiž Cola má taky nějaké ty klady, když se nepije moc často. Každopádně
začátek moc úspěšný nebyl, což se změnilo, když John Pamberton – vynálezce téhle sladké
medicíny – zveřejnil reklamu v novinách. Pak už to šlo ráz na ráz. Lidé chodili do lékárny
jenom proto, aby mohli ochutnat Colu. Skutečný rozjezd však Coca-Cole dopřál Asa Candler,
který v roce 1889 od Pambertona koupil výrobní tajemství i autorská práva. Začal prodávat ve
velkém, v roce 1899 už se Cola balila a rozvážela po celých Spojených státech. Dnes už má
původní Coca-Cola tolik konkurence, že už o chuť ani nejde, ale pořád jí to prvenství dost
vynáší.

Složení

přesní,

H3PO4,

která

hrozně

ráda

oslabuje kosti. Naštěstí je z těch slabších

E

nepsané

kyselin, ale stejně vám může způsobit

pravidlo: Když ti něco

ledvinové kameny a jiné nepříjemnosti.

chutná,

nečti

Díky ní se taky dá Cola používat jako

složení! Jenže v tomhle případě je to asi

úspěšný prostředek na odstraňování rzi

vážně potřeba.

a čištění záchodů.

voda,

xistuje
nikdy

si

fruktózo-glukózový

KYSELINA CITRÓNOVÁ

sirup,

oxid uhličitý, barvivo: E 150d, kyselina:

Taky máte při

kyselina fosforečná, přírodní aroma

pití Coly někdy

včetně kofeinu.

pocit, jako by se
vám rozpouštěly
zuby?

KYSELINA FOSFOREČNÁ

Ani

zmíněná kyselina
citrónová

Asi každý chemik vám milerád

totiž

potvrdí, že se do Coca-Coly místo

není úplný andílek. Tahle agresivní

kyseliny citrónové používá zředěná

„kámoška“ pro změnu rozleptává zubní

kyselina fosforečná – tedy, abychom byli

sklovinu. Lidský zub ponořený do Coca-
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To snad každý ví, že CO2 je pro tělo

Coly během dvou dnů přišel o 5%
hmotnosti.

škodlivý. Proč ho asi vydechujeme? Ale
co když se nám dostane do těla jinou

BENZOÁT SODNÝ

cestou, v podobě bublinek v Coca-Cole?
Studie prokázaly, že oxid uhličitý je ještě
škodlivější než ta spousta cukru – že

Tahle potvůrka se v potravinářském
průmyslu používá jako konzervant, aby
potraviny vydržely déle čerstvé. Taky je

dokáže zničit zuby, kosti i mozek,

to ale pěkný požírač draslíku. A draslík

urychlit

je

Podle

prsu, problémy s trávením a u dívek i

lékařů je právě benzoát

předčasnou pubertu – a kdo by stál o

pro

některých

tělo

dost

důležitý.

stárnutí,

způsobit rakovinu

něco takového, že?

důvodem vzniku vyrážek, ekzémů či
astmatu. Naleznete jej také pod značkou
E 211.

ÉČKA
No jistě, oblíbená přísada do všech
možných sladkostí. Asi dvě třetiny éček
jsou přírodní vitamíny a minerály,

OXID UHLIČITÝ

zbytek jsou umělá sladidla, barviva či
konzervanty.

Když si dáš Coca-Colu, Kofolu, Fantu nebo podobné blbinky jednou za čas, nic se ti
nestane, ale pokus se omezit spotřebu ve velkém, jestli nechceš dopadnout jako někteří!
Štěpánka Mikulíková

Zdroje:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Coca-Cola_logo.svg/2000px-Coca-Cola_logo.svg.png ;

http://www.svet-potravin.cz/shared/clanky/4175/shutterstock_72680119.jpg ;

http://www.fontana.cz/sites/default/files/imagecache/product_full/product_images/co2_0.jpg ;

https://cdn.myshoptet.com/usr/www.kovyachemie.cz/user/shop/big/346.jpg ;

časopis JUNIOR (č. 9/2015; str. 22 a 23; text: Kryštof Kubín),

http://www.obchodni-znacky.info/coca-cola/ ;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
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Music spot
Slza

S

lza je známá pop-rocková
skupina.

Vznikla

v roce

Top 20 songů v ČR:

2014 vydáním debutového

1. Adele Hello

songu Lhůta záruční. Tuto skupinu tvoří

2. Nebe Pláštěnky

klavírista Petr Lexa, který je zároveň

3. One direction Perfect

zpěvákem skupiny, někdo ho může znát
jako youtubera Hoggyho, a kytarista

4. Slza Katarze

Lukáš Bundil. V pátek 13. 11. 2015

5. X ambassadors Renegades

vydali

6. Sebastian Záchranný bod

nové

album

Katarze,

jehož

součástí je stejnojmenná píseň, kterou si

7. Justin Bieber What Do You Mean?

můžete i jako ostatní songy poslechnout

8. Imagine Dragons Roots

na Spotify, .nebo si pořídit jejich nové

9. Xindl X FEAT. Mirka Miškerová

album na CD. Slza se taktéž stala

Cudzinka v tvojej zemi

objevem roku a hvězdou internetu na
soutěži

Český

Slavík

10. Selena Gomez Same Old Love

Mattoni.

11. Sigala Easy Love
12. Sam Smith Writing's On The Wall
13. Sia Alive
14. Ellie Goulding On My Mind
15. Hailee Steinfelt Love Myself
16. OMI Hula Hoop
17. Duke Dumont Ocean Drive
18. Celeste Buckingham Loving You
19. Demi Lovato Confident
20. Olly Murs Kiss Me

Autor : Petr Kovář
Spoluautor : Martina Kovářová
zdroje: www.hudebniskupiny.cz/slza

http://www.evropa2.cz/srv/www/content/cs/tym-a-porady/music-chart.shtml
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Kam vyrazit?
OLOMOUCKÉ VÁNOČNÍ TRHY
Co:
Kde:
Kdy:

Vánoční trhy, se speciálním programem každý den.
Horní náměstí, Olomouc
11. 11. – 24. 12. 2015

PAF – PŘEHLÍDKA ANIMOVANÉHO FILMU OLOMOUC
Co:
Letos jsou hlavní především programové sekce „Divoká šedesátá” (Wild
'60s) a „Animace animace” (Animation Beyond Animation)
Kde:
Divadlo hudby
Konvikt
Klub Vertigo
Galerie U Mloka
Vitrína Deniska
Galerie Dé
Kdy:
3. 12. – 6. 12. 2015
Vstupné: od 200,- do 400,- Kč

CHYŤ MĚ V OLOMOUCI
Co:
Pokud si stáhneš aplikaci GoCatchMe do svého mobilu a nastavíš výzvu
můžeš začít (např. Když mě chytíš, platím punč). Máš jedinečnou šanci seznámit se
s novými lidmi.
Kde:
Horní náměstí v Olomouci a jeho okolí
Kdy:
5. 12. 2015 od 14:00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GYMUN A MIKULÁŠSKÝ JARMARK
Co:
Můžete nahlédnout do tříd a pohovořit s žáky a učiteli Gymnázia Uničov,
navštívit besedu s ředitelem gymnázia nebo na si koupit výrobky od zručných žáků na
Mikulášském jarmarku.
Kde:
Gymnázium Uničov
Kdy:
7. 12. 2015 od 14:00 do 18:00 hod.
Beseda s ředitelem školy v 16:00 hod.

ČECHOMOR KOOPERATIV TOUR 2015
Co:
Kde:
Kdy:
Vstupné:

Koncert známé české skupiny. Host – Heroldovo kvarteto a Patricie.
Olomouc, Sokolská 572/25
10. 12. 2015 v 19:00 hod.
450,- Kč
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MAJK SPIRIT – SKLUB OLOMOUC
Co:
Kde:
Kdy:
Vstupné:

Vystoupení Majka Spirita spolu s Grimasem.
Sklub, Olomouc
11. 12. 2015 od 21:00 do 4:00 hod.
250,- Kč

SEBASTIAN KONCERT ŠUMPERK
Co:
Koncert nové mladé hvězdy, plný energie a chytlavé muziky. Zazní i jeho
hity jako TOULAVÁ nebo ZÁCHRANNÝ BOD.
Kde:
H-Club, Šumperk
Kdy:
11. 12. 2015 od 18:00 do 21:00 hod.
Vstupné: vstupenky v předprodeji – 170,- Kč
vstupenky na místě – 200 ,- Kč

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D/PŮLNOČNÍ PREMIÉRA/
(dabing)
Co:
Kde:
Kdy:
Vstupné:

Půlnoční premiéra dlouho očekávaného 7. dílu ze série Star Wars.
Kino MKZ Uničov
16. 12. 2015 ve 23:55 hod.
děti do 15 let – 155,- Kč
dospělí – 175,- Kč

VÁNOČNÍ JARMARK V UNIČOVĚ
Co:
Kde:
Kdy:

Tradiční trhy, které přinášejí tu správnou vánoční náladu.
Masarykovo náměstí, Uničov
19. 12. 2015
Klára Opichalová

Cukrárna Sladký svět
(recenze)
Cukrárna Sladký svět je poměrně nová. Cukrárna se konkrétně nachází v
ulici Příční, pouhých pár kroku od Gymnázia. Lépe řečeno, hned naproti
Astře. Prostředí i obsluha je příjemná, sice se občas neusmívá, ale jinak je OK.
Už podle názvu je jasné, že se jedná o místo s nepřeberným množstvím
cukrovinek. Od čokoládových dortů, přes větrníky, až po medovník. Nesmím
opomenout ani výbornou kávu a bubble tea.
Myslím si, že tato cukrárna je vhodným místem, jak na trávení příjemného
odpoledne s přáteli, tak i na takzvané "zabíjení času", když mnozí studenti
čekají na autobus.
Barbora Mrtvá
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Vychytávky,
které se mohou o Vánocích hodit

Quilling
Co je to quilling?

Q

uilling je výtvarné umění, jehož hlavní materiálem
jsou papírové proužky, které se stáčí pomocí
quillingového pera do nejrůznějších obrazců (např.
kapka, kroužek, kytička…) a poté se fixují lepidlem a lepí na podklad
(papír, krabičky, rámečky…).

Historie quillingu
Některé teorie o vzniku quillingu tvrdí, že vznikl asi
v prvním století našeho letopočtu v Číně, jiné, že se zrodil ve
starověkém Egyptě.
Lidé si jej však oblíbili až v průběhu 15. - 16. století.
V evropských zemích si obvykle řeholníci a řeholnice
zdobili papírovými proužky stáčených pomocí husích brk
různé předměty. Právě kvůli používání husích brk dostal
quilling své jméno, pocházející z anglického slova quill (brk).
V průběhu dalších staletí se quillingem často zabývaly dámy. Quilling se učily spolu
s dalšími ručními pracemi. Přesto, že byla v minulosti quillingová technika oblíbená, koncem
18. století téměř vymizela. V současné době se však quilling opět dostává na světlo.

Současnost quillingu
V současnosti se quilling využívá nejčastěji k dekoraci různých předmětů (přáníčka,
krabičky, jednoduché šperky…).
Quilling je velmi rozmanitá technika, přesto není náročná na materiál ani na pomůcky. Je
cenově dostupná.
Vše lehce seženete na internetových obchodech nebo ve větších obchodech s galanterií.
Quillingové proužky se vyrábějí v nejrůznějších barvách a
šířkách (nejčastěji od tří do sedmi milimetrů). Dají se koupit balené
buď po jednotlivých barevných svazcích (svazek více stejně
barevných proužků), nebo jako barevné sady (více barevných
svazků pohromadě). Existují i speciální quillingové proužky, např.
tónované, perleťové.
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Quillingové pero (můžete se setkat i s názvy kolík, jehla, točenice, točítko) slouží
k namotávaní proužků.
Z točených proužků prsty vytváříme potřebné tvary, kterých je také celá řada. Vzorníčky
jsou opět běžně k zakoupení nebo jsou součástí různých quillingových příruček.
Technika se může zdát na první pohled těžká. Sama jsem vyzkoušela řadu motivů a nápadů,
ze zkušenosti vím, že tvoření není tak náročné. Tvoření s quillingem je radost, relaxace a
můžete tak vychytat např. nápad na vánoční dárek, jmenovku či ozdobu na balení dárků.
Na vánočním jarmarku našeho gymnázia budou quillingové výtvory (např. vánoční hvězda)
ukázány i k dostání.

Sněhulák
Protože k vánocům a k zimě patří i sněhuláci, mám pro vás návod, jak si jednoho vyrobit.
Budete potřebovat: 1 bílou ponožku, nůžky, 3 gumičky, knoflíky, kousek látky na šálu,
pytlík rýže.
Nejprve ustřihneme úzký konec ponožky. Otočíme naruby, zauzlujeme gumičkou a
obrátíme zpět. Poté pytlíček naplníme rýží. Uprostřed jej stáhneme gumičkou a vytvarujeme
bříško a hlavu. Otvor, který zůstal na hlavě, stáhneme třetí gumičkou. Hlavu dozdobíme
knoflíky a kolem krku obmotáme kousek látky jako šálu. Ze zbytku ponožky můžeme
vytvarovat čepici.
Postup

Daniela Dorušáková
Zdroje: www.heky.cz, quilling.cz, Alli Bartkowski: Květiny z papíru
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Balada o sociální síti
Desítky, stovky, tisíce,
K přístroji kráčí člověk mladý,

ubývají jeho měsíce.

zatím však nemá temné spády.

Nepřátelé se známou tváří

Po chvíli obrazovka svítí,

nechápou nic a jsou tak staří.

hurá! Připojil jsem se k síti.
Blíží se k přístroji otcovská ruka,
Klik! Klik! Vyskočí na mne stránka,

která za kabely teď zlostně cuká.

o které mi povídala Hanka.

Následuje velké hubování.

Neznaje nebezpečí sociálních sítí,

Ten kluk je samé četování!

k neštěstí svému se chlapec řítí.
Přichází spása. Přítel mu ukáže,
Postupně přibývá přátel i lajků,

co všechno iphon dokáže.

všechno je OK a taky v cajku.

Nevydělá na něj poctivou prací,

Den co den pospíchá za žroutem

a drahé věci se doma ztrácí.

času
neschopen vnímat okolní krásu.

Nezmohou nic rodičů slzy,
černá mračna přijdou as brzy.

Stranou jde rodina, ale i škola,

Sociální síť, ta dálnice do pekla,

když obrazovka magická volá.

slovo své poslední ještě neřekla …

Fotka sem, fotka tam.
Kolik přátel já už mám?

Daniel Staník , 1.A
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Procvičte si mozek…

Z

kuste si pár cvičení a přesvědčte se, jak na tom jste. Myslíte, že je to lehké?! Výsledky
najdete v dalším čísle časopisu. Tak hodně štěstí!!!

1.Čtverec z číslic

3. Úloha
V Lurdech se konaly olympijské hry.
Chromý přeplaval bazén za 1h a 5
minut, slepý přeplaval bazén na šířku za
25 minut a hluchý neslyšel znamení ke
startu a zůstal na bloku. Šířka bazénu je
25 m a slepec plave 2x rychleji než
chromý.
Jaká je plocha lurdského bazénu?

Výsledky z minulého
čísla:

Obrázek 1 Vepište do kroužků na
obrázku číslice od 1 do 9 tak ,
aby se součet číslic v libovolných
dvou sousedních kroužcích
rovnal číslu napsanému mezi
těmito kroužky.

2.Obrázkové sčítání

Obrázek 2 Nahraďte
obrázkový součet ciframi.
Napište všechny možnosti.

13

Časopis The Gymun Times
2. číslo

Vtipy
ŠKOLA

O LORDECH

Paní učitelka vyvolá Pepíčka k tabuli

Jean, běž zalít trávník!!"

a řekne: "Tak Pepíčku, vyskloňuj nám

"Ale Pane, vždyť prší!?"

slovo zeměkoule."

"Nevadí, vezmi si deštník!!"

Pepíček začne skloňovat: "Zeměkoule,

Lord je v Praze a chce objednat dva

ztebekoule, znějkoule, zníkoule,

rumy na pokoj č.222.

znáskoule, zváskoule, znichkoule."

Do telefonu řekne:"Tů-rums-tů-rům-tů-

„Paní učitelko, ta tabule je cítit

tů-tů."

rumem,“ říká žák, který je u tabule.

Z telefonu se ozve:"Tramtadadá ty

Paní učitelka udělá dva kroky dozadu a

deb*le!!"

zeptá se: „ A teď?“

OSTATNÍ:
ACH TY DĚTI….

Na pohotovosti zazvoní telefon:

Čůrá na chodníku pětiletý kluk.

,,Prosím vás, honem přijeďte, žena

Přijde k němu policajt:„To se tady

má padesátistupňovou horečku!“

nesmí. Okamžitě přestaň nebo ti toho
,,To snad abyste volal spíše hasiče,

tvýho camfrlíka uříznu.“ Kluk jde dál a

ne?“

za chvíli vidí nad kanálem na bobku
holčičku:„Hele, to se nesmí,“ křičí na ni,

,,Víš, co je to perpetum mobile? „

zvedne jí sukýnku, ale pak mávne
rukou:„Čůrej dál. U tebe už ten polda

,, Nevím.“

byl, viď?“
,,To je taková ta věc, co vůbec
Malý synek jménem Jiříček se ptá

nestojí.´´

otce:˝Proč je Tichý oceán tichý?˝
,,Ahá, tak to znám od svého

Tatínek se nazlobí:˝Nemůžeš se zeptat

manžela…´´

na něco rozumnějšího?˝

,,Paní, jak se vám ta pusinka usměje,

˝Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to

nejraději bych vás vzal k sobě.“

Mrtvé moře?˝

,,Vy jste mi ale proutník…´´,,To ne,
ale zubař.´´
Kristýna Hrozová
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