Vánoční vydání
2020

Milé čtenářky a milí čtenáři Sovin, přinášíme vám ještě před Vánoci poslední číslo
v tomto kalendářním roce. Najdete v něm inspirace na vlastnoručně vyrobený betlém a
andělíčky, přečtete si, jak přežívají zimu zvířata a hlavně se dozvíte, jak tráví Vánoce děti
z naší školy, a prohlédnete si jejich obrázky.
Redakce 7.C
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Zeptali jsme se vás…
Co vám udělalo o Vánocích největší radost?
Třeťáci:
- Auto na ovládání
- Zdobení stromečku
- Dárky
- Hračky
Šesťáci:
- Když jsem dostal to, co jsem si přál a když jsme byli šťastní.
- Čas strávený s rodinou
- Když jsme měli morčátka, běhala pod stromečkem a hrála si
- Když jsem dostal velkého dinosaura
- Sníh
- Králíček
- Dárky
- Počítač
- Řízek s bramborovým salátem
- Že jsem napekla jeden druh cukroví sama
- Vánoční večeře
- Volno
- Tablet
- Když jsem dostal počítač
- Štěně
- Mobil
- Lego Movie
- Když jsem shodil ozdobený stromek a nikdo se nezlobil
- Největší radost mi dělá, když někomu koupím dárek a má z toho radost
- Před 2 roky táta o Vánocích rozlil polévku, kterou vařil hodinu.
- Vždycky mi udělá radost dobré jídlo
- Zdobil jsem stromeček (celý)
- Každý dárek mi udělal radost, ale největší můj bráška
- Zdraví a štěstí
- Ticho, klid a zdravou rodinu
- Narodila se mi sestřenice
- Když jsem dostala kolečkové brusle a když za námi přijel děda
- Vždycky, když jsme spolu, ta atmosféra, výlety a když všechno zdobíme, spolupráce,
pečení, když má někdo radost z dárku, co jsem mu dala, když jsou ostatní šťastní.
- Mně dělají radost samy o sobě, že můžu být s rodinou. A to, že jsem dostala pejska
Sedmáci
- Kámen
- Prázdniny
- Letos mi největší radost udělá, že už skončí rok 2020.
- Setkávání s rodinou
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Co si asi budete přát k Vánocům, až vám bude třicet?
Třeťáci
- Štěně, knihu, pivo, prstýnek, řetízek, notebook, sudoku, auto
Šesťáci
- Třeba pračku
- Asi oblečení
- Možná nějaké kuchyňské potřeby
- Auto
- Pivo
- Děti
- Kávovar
- Mikrofon
- Kameru
- Dům ve Španělsku
- Řekla bych, že oblečení. Nebo boty
- Tysonovu rukavici
- Děti (dělám si srandu ☺). Asi kosmetiku
- Létající auto
- 8 milionů, abych cestoval o světě
- Děti a už nic
- Mít svou rodinu, práci a zvířata (mazlíčky)
- Aby už nebyly povinné roušky
- Kluka?
- Být s rodinou
- Rodinu, aby byli všichni šťastní a aby tady rodiče vydrželi co nejdéle
- Chci už mít holku
- Abych měla zdravou rodinu a práci
- Zdraví pro svou rodinu a děti
- Hodné děti a dobrou práci
- Šperky
- Peníze
- Zdraví, lásku, peníze
- Psa (huskyho)
- Abych nebyl bezdomovec
- Zdravou rodinu
Sedmáci
- Ženu
- Důchod
- Počítač
- Nová kolena
- Koně
- Práci
- Klid
- Zvířátko
- Být bohatý, kdo by nechtěl
- Lepší práci, než být popelářem
- Něco kuchyňského
- Nová záda
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Co si myslíte, že bude o letošních vánočních svátcích jiné?
Třeťáci
- Covid, přijde brácha, budeme u přítele mé mámy
Šesťáci
- Letos nepojedeme k babičce všichni, takže tam nebudeme pohromadě
- Nebudu moct navštívit babičku
- Máme nový stromek
- Je covid, takže se toho hodně změní
- Myslím, že nebude nic moc jinak
- Nikam se nesmí jezdit
- Nemohu jít ven, když je sníh
- Nebudu s celou rodinou
- Trhy, už to není to, jaký to bylo
- Nemůžeme moc chodit za babičkou a dědou. Musíme nosit roušky
- Zavřené trhy + očkování
- Že k nám nepojede babička a děda
- Že nám začnou dřív vánoční prázdniny
- Letos bude asi jinak celkově, že je pandemie
- Nemůžeme chodit na procházky, třeba na Staromák
- Přes půl roku prázdnin
- Nedostanu tolik dárků kvůli covidu 19
- Že budu starší
- Na Štědrý den nebude padat sníh
- Nemůžeme se sejít s rodinou ze zahraničí
- Na Vánoce nepřijede bratr
- Až na to, že budeme mít míň dárků a že někomu nemůžu udělat radost, se podle mě nic
nezmění, protože si Vánoce děláme sami a hlavně jsme spolu a můžeme si Vánoce užívat
naplno, i když je tahle doba.
Sedmáci
- Neuvidíme se s dědou
- Nepřijdou tety, strejdové, sestřenice, bratranci…

Trochu vánočního humoru
Pepíček se ptá tatínka: „Tatínku, proč hoří stromeček?“
Tatínek na to: „Pepíčku, neříká se hoří, ale svítí!“
„Dobře, tatínku, a proč svítí i záclony?
Jenda píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, mám malé kapesné, a proto mi přines pod stromeček
bubínek, trumpetku na pistoli na vodu. Dědeček mi dá peníze, abych nebubnoval, starší sestra,
abych netroubil, a náš Mourek, abych ho nepoléval vodou.“
Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna druhé: „Tak
co, máš něco?“
„Ne, nemám,“ odpoví druhá. „A co ty?“
„Já taky ne. Tak víš co? Vezmeme nějaký bez ozdob!“
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Vyrobte si andělíčka

5

… nebo betlém jako naši třeťáci
Děti ze 3.C s paní učitelkou Studničkovou byly opět velmi kreativní.

Betlém se dá vytvořit i z korkových zátek:

6

Jak tráví zvířata zimu
Pro teplokrevná zvířata je zima náročným obdobím: spotřebují spoustu energie na
udržování své tělesné teploty a přitom mají méně potravy. Nejtěžší to mají malí živočichové,
kteří nevydrží dlouho bez jídla a snadno prochladnou. Příroda to řeší různými způsoby.
Zvířata si hledají potravu pod sněhem, jiná si dělají před zimou zásoby, nebo se na podzim
vykrmí a obalí tukem. Aby energii maximálně ušetřila, upadnou potom do zimního spánku.
Řada zvířat tyto způsoby kombinuje.
Jak vypadá zimní spánek (hibernace) medvědů? Po vykrmení si udělají pohodlí ve
svém doupěti, sníží o pár stupňů svou tělesnou teplotu, ale jejich dech a tep zůstávají stejné.
Když se během zimy probudí, vydají se hledat něco k jídlu a potom zase usnou. Najdou se ale
také medvědi, kteří si chtějí zimu užít a ke spánku se vůbec neuloží. Podobně přezimuje také
jezevec.

K největším ospalcům patří syslové, kteří ve svých podzemních hradech stráví
spánkem předlouhé období od konce července nebo od srpna až do dubna až května. V létě se
nejen pořádně vykrmí, ale v lícních torbách si „domů“ nanáší i bohaté zásoby potravy pro
případ neplánovaného probuzení (např. při oblevě nebo tuhých mrazech, kvůli kterým se musí
přemístit do hlubších částí nory). Spící sysel dokáže snížit svou tělesnou teplotu na 0,5 – 2 °C,
srdce mu bije rychlostí dva až tři údery za minutu, klesá i jeho krevní tlak a zpomaluje se
dýchání. Trávicí a vylučovací systém nefunguje přes zimu vůbec. Stejně přežívají zimu také
ježci, plchové a křečci (ti si vytváří ve svých norách zásoby až 15 kg obilí).
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Zajímavosti o Vánocích
1. Před vánočními svátky se celosvětově prodá každou sekundu 28 krabic lega.
2. Čokoládové figurky, které si kupujeme v kolekcích, jsou česká specialita, jinde není ve
zvyku věšet čokoládu na stromeček.
3. Průměrně roste vánoční stromeček 7 – 13 let. Nejrychlejší je borovice, která dosáhne za 6 –
7 let výšky 180 cm. Kavkazské jedli, našemu nejoblíbenějšímu vánočnímu stromu, to trvá 10
– 12 let.
4. První umělé stromečky se překvapivě vyráběly z husího peří, a to zhruba před sto lety
v Německu. Málokterý z nich se ale do dnešní doby dochoval.

Původní stromečky z peří
nevypadaly takto, …

… ale takto ☺

5. Při štědrovečerní večeři bývaly nohy stolu ve vesnických staveních „spoutané“ řetězem,
který symbolizoval soudržnost rodiny a ochranu statku před zloději v následujícím roce.
6. Nejvyšší vánoční strom zdobil v roce 1950 washingtonské nákupní centrum. Měřil 67,4 m.

7. Nejvyššího sněhuláka (37,2 m) postavili v roce 2008
v americkém Maine. Při jeho stavbě, která trvala celý
měsíc, bylo nutné použít jeřáb. Je zapsaný v Guinessově
knize rekordů.
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Nezapomněli jste na dárek pro svého domácího mazlíčka?

A ještě pár vašich obrázků
Balónky připomínají, že se blíží oslavy příchodu nového roku, moderní Sněhurka a Draco
(dílo malířky z 5. třídy!) pohádky a filmy, na které se budeme dívat o prázdninách, a
podzimní ježeček byl uvězněný v době karantény ve škole, přichází sice pozdě, ale ježků není
nikdy dost. A vánoční motivy jsou jasné ☺
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Netradičně neantistresové omalovánky
Ať se nám to líbí nebo ne, sobi jako symbol Vánoc pronikli i k nám. A tenhle sob je
prvním zástupcem zvěře k vybarvení podle skutečné podoby (až na ten fešácký roláček),
pokaždé to nemusí být antistres ☺

Velká malovací soutěž
Malovací soutěž z minulého čísla ještě pokračuje dál. Posílejte, prosím, na
kolocova@zsmikulova.cz své obrázky na toto téma: Ukázalo se, že Sněhurčiných kamarádů
nebylo sedm, ale osm. Jak myslíte, že vypadal osmý trpaslík? A jak se asi jmenoval? Těšíme
se na vaše nápady. ☺
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