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Komenda talent 

Vendula Lehocká z 9. B se jeví jako tich{ a nen{padn{ holčina. 

Je proslul{ svým nekonečným obdivem k Justinu Bieberovi, 

ale m{lokdo ví, že se sama hudbě již delší dobu věnuje. Pr{vě 

Venduly jsme se zeptali na p{r ot{zek. 

Ahoj Vendy, již dlouhou dobu se věnuješ hře na různé 

hudební n{stroje. Na úvod našeho kr{tkého rozhovoru by 

mě zajímalo, na co všechno hraješ? 

Ahoj, tak j{ také zpív{m, ale když jsme u těch n{strojů, tak už 

6 let hraji na klavír, také zvl{d{m bicí, kytaru a trochu i flétnu. 

To je skoro jako hudební umění Justina Biebera, l{k{ tě také 

hra na trubku? 

Už jsem o tom přemýšlela, ale asi by mě to nebavilo. 

Chceš jít studovat hudební konzervatoř, nebo m{š v pl{nu něco jiného? 

Původně jsem chtěla, ale nakonec jsem tuto možnost zamítla. Možn{ bych šla na konzervatoř až 

po maturitě. 

Jistě m{š nějaké hudební vzory. Kdo patří mezi ty nej? 

Justin Bieber, Michael Jackson, Bruno Mars a Elton John. 

Je čas V{noc, poslechneš si také r{da nějakou koledu? 

No, poslouch{m to, na co m{m zrovna n{ladu. Koledy mě moc neberou. Ale tak jednou za čas 

si ty koledy pustím. 

Zpív{š nějaké koledy doma u v{nočního stromečku? 

„Ne, jsem totiž velice nervózní. 

Zvl{d{š toho v oblasti hudby docela hodně, m{š nějaké úspěchy? 

Úspěch zažív{m každé r{no, když se probudím. 

M{š r{da cukroví? Jaké? 

Některé druhy ano, ale teď si konkrétně nevzpomenu. 

Prozradíš n{m nějaké své V{noční př{ní? 

Chci se setkat s Justinem Bieberem a chci také světový mír… 

Tak hezké sv{tky, Vendy, přejeme ti mnoho úspěchů  Chtěla bys ještě něco na z{věr 

vzk{zat našim čten{řům? 

Ano. Přeju všem hezké V{noce a šťastný nový rok. Ať nach{zíte v něčem stejnou inspiraci, 

jakou naléz{m j{ v Justinovi Bieberovi.   

Děkujeme za rozhovor 
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Na skok 

A jsme tu opět s oblíbenou rubrikou „Na skok“. Tentokr{t n{s zajímalo, jaké je vaše 

nejoblíbenější v{noční cukroví. A věřte, že se n{m při této anketě sbíhaly sliny! 

Které v{noční cukroví m{te nejradši? 

Vanilkové rohlíčky   Michaela Hiklov{, 6.A  

Vanilkové rohlíčky   Aneta Kreinov{, 2.A  

Vosí hnízda    Štefan Chvapil, 6.A  

Vanilkové rohlíčky  Matěj Dvoř{k, 1.A  

Vanilkové rohlíčky   Luk{š Marvan, 6.A  

Ořechové č{rky   Eliška Zahr{dkov{, 8.B  

Perníčky    Robin Křikava, 8.A  

Včelí úly    Martina Sedleck{, 7.A  

Perníčky  Anna Nov{kov{, 5.A  

Vosí hnízda  Víťa Oc{sek, 7.C  

Perníčky    Adéla Nov{kov{, 5.A  

Vanilkové rohlíčky   Kateřina Lanšperkov{, 9.B  

Vanilkové rohlíčky   Martin Proch{zka, 6.A  

Plněné ořechy  Barbora Čern{, učitelka 

Vanilkové rohlíčky   Petr Benda, učitel 

Je vidět, že se st{le držíme tradičních druhů. Na plné č{ře u v{s vyhr{ly vanilkové rohlíčky a 

my tady pro v{s m{me stručný recept, abyste si mohli tuhle pochoutku sami upéct. 

Vanilkové rohlíčky 

280 g hladké mouky, 210 g m{sla, 70 g mletých ořechů, 70 g moučkového cukru 

Z uvedených ingrediencí vypracujeme těsto, vyv{líme rohlíčky, upečeme. Ještě teplé rohlíčky 

obalujeme v moučkovém cukru. 

Sladké mls{ní během V{noc v{m přeje cel{ redakce školního časopisu. 

Koumák Amos 

V{noce jsou křesťanskými sv{tky, které 

každoročně oslavují zrození Ježíše 

Nazaretského. Na jejich počest se konají 

speci{lní bohoslužby. 
 

K typickým zvykům V{noc patří kr{jení 

jablka. Po štědrovečerní večeři se nožem 

přepůlí jablko, ale kolmo na osu, napříč. 

Obě poloviny se všem uk{ží a z{leží na tom, 

jaký tvar m{ vnitřní č{st s j{dry. Pokud 

vypad{ jako pěticíp{ hvězda, sejdou se 

všichni za rok ve zdraví. Pokud m{ tvar 

kříže, pak někdo z přítomných těžce 

onemocní nebo zemře. 

 

 Pokud chcete, aby se v{s příští rok držely 

peníze, schovejte si pod talíř se 

štědrovečerní večeří několik kapřích 

šupinek.  

 

 

 

Všichni víme, že u n{s nosí d{rky Ježíšek. 

Ale víte, jak říkají Ježíškovi jinde ve světě? 
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V Anglii je to Fater Christmas, v USA Santa 

Claus, ve Francii Pere Noël, ve Francii Papa 

Noel, v Rusku Děda Mr{z. V D{nsku nosí 

d{rky skřítci, kterým se řík{ Nisser, ve 

Švédsku přihrblý dědeček Jultomten, 

v Polsku Mikul{š. 

 

První betlém byl 

postaven již ve 13. století. 

V Čech{ch se objevil 

poprvé v 16. století 

v Praze.  
 

Anička Fukov{

Vtipy 

Zasmějte se s n{mi nad několika v{nočními vtipy! 
 

O v{nocích řík{ maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal v{noční stromeček.” 

Za chvíli přijde Pepíček a povíd{: „A svíčky taky?” 

„Milý Ježíšku, děkuji ti za d{rek,” povíd{ Jenda. 

„To je maličkost,” odpovíd{ Ježíšek, „nem{š zač.” 

„Taky si myslím, ale maminka mi přik{zala poděkovat.” 

Fanouš se udiveně vypt{v{ Jendy: „Proč chceš od Ježíška dvě soupravy elektrických vl{čků?” 

„Chci si taky hr{t, když je t{ta doma!” 

Na V{noce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u spor{ku: „Mamí, mamí, stromeček 

hoří!” 

„Řík{ se svítí a ne hoří,” poučí ho matka. 

Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, z{clony už také svítí!” 

„Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté pras{tko, tak proč 

jsem ho neviděl?” stěžuje si o Štědrém večeru Filípek. 

„To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to 

ukradou!” 

„Byl jsi dneska hodný? Neukradl jsi nic? Nenad{val jsi?” 

vypt{v{ se Ježíšek malého chlapečka. „Ne.“  „No tak se to už 

konečně nauč, j{ ti d{rky věčně nosit nebudu!” 

 

 „Vst{vej, Františku, už je bílý den,” budí chlapce o V{nocích 

babička. 

   Franta mrzutě povíd{: „No a? Sníh už je přes dva týdny.” 

 

Fotografická soutěž 

1. kategorie – V{noční čas 

2. kategorie – Momentky a vtipné fotky 

Fotky posílejte do 31. 12. 2010 na email: amos.redakce@seznam.cz 

Nezapomeňte uvést své jméno a třídu.  

Soutěžíme o pěkné ceny!!! 

mailto:amos.redakce@seznam.cz
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Z jiného úhlu pohledu 

Tentokr{t zpovíd{me Vendulu Kořínkovou, Barboru Černou a Š{rku Soukupovou. 

 
 Se kterou celebritou byste chtěly povečeřet a proč? 

V. K.: Asi bych si vybrala herce Seana Conneryho, je to zajímavý muž a m{ velké charisma. 

B. Č.: Tak našlo by se jich víc, ale kdybych si musela vybrat jen jednu celebritu, byl by to 

určitě Sylvester Stallone, protože se mi moc líbí. Býval to fakt sexy chlap a poř{d m{ něco do 

sebe . 

Š. S.: Pierce Brosnan. 

 Jaký předmět jste měly r{di na z{kladní škole? 

V. K.: Matematiku a tělocvik. 

B. Č.: Na z{kladní škole přírodopis, k češtině jsem přešla až později. 

Š. S.: Chemii a přírodopis. 

 Kdyby V{s chtěl někdo potěšit večeří, jaké jídlo by V{m udělalo radost? 

V. K.: Jakékoliv jídlo, které mi chutn{. Je jich víc. 

B. Č.: Tak určitě nějaké maso – klidně bych si dala řízek a bramborovou kaši. A pak třeba 

nějaký ovocný sal{t. 

Š. S.: Byla bych r{da za zdravé a chutné jídlo. 

 Proč jste si vybraly zrovna učitelské povol{ní? 

V. K.: Baví mě pr{ce s dětmi, jsou velice spont{nní a nikdy se s nimi nenudím. 

B. Č.: Souhra různých životních n{hod. Někdy ve škole člověk zažije i srandu. 

Š. S.: Baví mě pr{ce s ml{deží. 

 Změnily byste něco na naší škole? 

V. K.: Moment{lně mě nic nenapad{. 

B. Č.:  Jsem přizpůsobivý člověk, ale vždycky je co zlepšovat. 

Š. S.: Ne. 

 Kdybyste vyhr{ly 1 000 000 Kč, co byste s penězi udělaly? 

V. K.: Tak určitě bych odjela s rodinou na nějakou pěknou dovolenou, zbytek bych 

investovala do bydlení. 
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B. Č.: Příspěvek na bydlení, prima dovolen{, auto, myslím, že by mi možn{ ani ten milion 

nestačil. Jsem dost n{ročn{. 

Š. S.: Je to m{lo peněz. 

 

 Chtěly byste vr{tit čas a něco ve svém životě udělat jinak? A proč? 

V. K.: To je těžké, z{leží na situaci. 

B. Č.: P{r věcí bych asi chtěla udělat jinak, ale nem{ cenu se ohlížet zp{tky, život jde d{l. 

Zn{te to: Hlavně se z toho…  

Š. S.: Ano, ale neřeknu proč. 

 

Ptáme se našich prvňáčků 

V tomto předv{nočním čase jistě každý přemýšlí nad tím, co mu letos Ježíšek nadělí. N{m 

z redakce se bohužel nikdy nepodařilo spatřit Ježíška na vlastní oči, proto se naše redaktorka 

vypravila za našimi prvň{čky, aby se jich zeptala, jak podle nich takový Ježíšek vypad{. 

 Jak podle tebe vypad{ Ježíšek? 

Je červený a bílý. (Matěj Dvoř{k) 

Ježíšek je starý p{n, m{ bílý vousy a červený oblečení. (Patrik Sobolčík) 

Je modrý. (B{ra Bartlov{) 

Je to člověk a m{ nad sebou takovej kříž. (Šimon Hor{k) 

M{ šedý nebo bílý pl{šť. (Veronika Gaž{kov{) 

Červeně. (Kristýna Sikolov{) 

Ježíšek je bílý a m{ na hlavě kříž. (Daniel Flídr) 

Tak je hodně velký a m{ červenou čepičku. (Nat{lka 

Khemlov{) 

 
 Který d{reček bys určitě chtěl/a dostat? 

Boby. (Matěj Dvoř{k) 

Barevné papíry. (Veronika Gaž{kov{) 

Hello Kitty. (Kristýna Sikolov{) 

Auto na ovl{d{ní a mašinku. (Daniel Flídr) 

Panenku, které se dají obarvit vlasy. (Nat{lka Kremlov{) 

Loď, kter{ vystřeluje stíhačky. (Patrik Sobolčík) 

Šperkovnici. (Karolína Kar{skov{) 

Sk{lu s termity. (Tom{š Charv{t) 

 

Osmisměrka 

Spr{vné znění tajenek z minulého vyd{ní zní: 

Lidé jsou určov{ni poměry – ale poř{dně jim to opl{cejí 

Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka 

Mezi tři vylosované šťastlivce patří: Nikola Sol{rov{, 9.B 

      Eliška Oc{skov{, 8.B 

      Gabriela Staškov{, 5.C 

V kancel{ři školy na v{s ček{ sladk{ odměna.  

V příštím vyd{ní se můžete těšit na další d{vku luštění  
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Vánoce, Vánoce přicházejí... 

Většina lidí po celém světě se už těší na letošní V{noce. Možn{ se na ně těšíš i ty. Vlivu, který 

tento sv{tek m{, nemůže uniknout nikdo. Je jím prosycen svět obchodu i z{bavy. Ale kde se 

vlastně V{noce vzaly? Jaký je jejich původ?  

Dobře informovaní lidé vědí, že se Ježíš (jehož narození se tímto způsobem slaví) nenarodil 

25. prosince, tak jak se mnozí domnívají. Publikace New Catholic Encyclopedia to uzn{v{: „Datum 

Ježíšova narození není zn{mo. Biblick{ evangelia nenaznačují ani den, ani měsíc.“ Ve 

skutečnosti neexistuje ž{dný z{znam o oslavě v{noc až do doby 300 let po Kristově smrti. 

Mnozí lidé v té době uctívali slunce, neboť pociťovali silnou z{vislost na jeho ročních cyklech. 

Složité obřady doprov{zely uctív{ní slunce v Egyptě, Evropě a Persii. Ústředním n{mětem 

těchto slavností byl n{vrat světla. Slunce bylo v zimě zd{nlivě slabé, a tak je prosili, aby se 

navr{tilo ze své „daleké pouti‘. Souč{stí těchto slavností bylo veselí, hodov{ní, tanec, domy se 

zdobily osvětlením a ozdobami a lidé si d{vali d{rky. Zd{ se v{m to povědomé? 

Ctitelé slunce věřili tomu, že nesp{lené poleno m{ magickou moc, že ohně mohou d{t 

slunečnímu bohu sílu a přivést jej zpět k životu, že domy vyzdobené větvičkami st{le zelených 

rostlin budou odpuzovat démony, že cesmína se m{ uctívat jako příslib n{vratu slunce a že 

snítky jmelí, nošené jako amulety, mohou přivolat štěstí.  

Časopis History Today napsal o zvyku d{vat dary: „D{v{ní d{rků při sv{tcích uprostřed zimy 

m{ téměř jistě magický, a ne společenský původ. Mezi d{rky, které se dětem při saturn{liích 

d{valy, patřily např. voskové panenky.“     

List The New York Times z 24. prosince 1991 uveřejnil čl{nek, který se zabýval původem 

v{nočních zvyků, včetně d{v{ní d{rků. Simon Schama, profesor dějin na Harvardově 

univerzitě, napsal: „V{noce nahradily starověké slavnosti, při kterých se oslavoval zimní 

slunovrat… Když ve třetím století pronikl kult slunce jako mithraické n{boženství Persie do 

Říma, byly dny uprostřed prosince vyhrazeny oslavě narození Nepřemožitelného Slunce“. Tak 

se narození slunce stalo narozením Syna Božího. 

Podobným způsobem byla slavnost kalend [prvního dne v měsíci v římském kalend{ři] 

nahrazena sv{tkem Tří kr{lů a pohanští Římané si d{vali d{rky a tretky, a tak napodobovali 

poctu prok{zanou třemi kr{li novému Kr{li světa. V polovině 4. století našeho letopočtu se 

natrvalo ust{lilo z{kladní uspoř{d{ní v{nočního kalend{ře.“ 

 

Vánoční sbírka pro školní zvířátka 

Stejně jako v minulých letech i letos poř{d{me sbírku sušeného krmení, pamlsků, obilí, 

tvrdého pečiva a jiných dobrot pro školní zvířecí koutek. V průběhu celého prosince 

můžete nosit d{rečky pro zvíř{tka – krabice k tomu určen{ bude připravena v přízemí 

budovy.  

Děkujeme!  
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Vaše stránka 

M{me tady první příspěvek do rubriky Vaše stránka! Děkujeme ž{kům 6. B za to, že si všimli 

vtipné slohové pr{ce svého spoluž{ka a text n{m předali. Chcete také prezentovat nějaké 

zajímavé texty či obr{zky? Chcete něco vzk{zat svým spoluž{kům? Nev{hejte a zašlete n{m své 

příspěvky na email amos.redakce@seznam.cz nebo je předejte paní učitelce B. Černé. 

 

Pavlův problém (dopis paní učitelce): 

„Ahoj, j{ jsem Pavel, ale to už asi víte. Nevim, jakej 

m{m problém, proto nevim, co m{m ps{t, ale to je 

taky asi problém, proto asi už nem{m problém. Ale 

zase m{m problém, že nevim, co m{m ps{t, tak už 

zase m{m problém… Tak co m{m napsat? 

Odpověď ček{m v dalším dopise od V{s. I když m{m 

problém, tak ten problém vyřeším problémem. 

Odpovězte na můj dopis.  

V{š vtipný a zlobivý ž{k Pavel Šnýdr.“  

 

 
Připomínáme: 

 
 

PF 
Milí čten{ři, m{me za sebou prvních p{r měsíců zkoušení, písemek, ale také zajímavých 

exkurzí, výletů a projektů. Ani jsme se nenad{li a za dveřmi jsou V{noce a vytoužené 

pr{zdniny. Všichni se jistě těšíme na mls{ní a lenošení u oblíbených poh{dek a filmů, na 

rodinnou pohodu, d{rky od Ježíška a také na silvestrovské oslavy a rozloučení s rokem 2010. 

Pro někoho to byl rok úspěšný, pro někoho méně. Naše redakce v{m všem přeje, aby ten 

nadch{zející rok 2011 byl plný radosti, štěstí a osobních úspěchů. 

Kr{sné pr{zdniny! 

 

mailto:amos.redakce@seznam.cz

