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Zimní sporty 

Pokud chcete provozovat zimní sporty, téměř na každý potřebujete nějakou výbavu. Asi jen 

na běhání nic nepotřebujete, když nepočítáme kvalitní boty…  

Lyžování  

K lyžování potřebujeme lyže, připojené k lyžařským botám, helmu, hůlky, brýle a 

samozřejmě teplé a vhodné oblečení. Lyžování se dělí na alpské lyžování a severské 

lyžování. Alpské lyžování má pět disciplín. Slalom, obří slalom, superobří slalom, sjezd a 

alpská kombinace. Severské lyžování (neboli klasické) se dělí na tři skupiny. Běh na lyžích, 

skoky na lyžích a severská kombinace. Při klasickém lyžování musí být lyžař vybavený 

běžkami, ale při běhu na lyžích nemá helmu. Rozdíl mezi klasickým a alpským lyžování je, 

že u klasického není pata fixována k lyži.  

Alternativou běhu na lyžích při pohybu ve vysokohorském terénu je tzv. 

skialpinismus, ve kterém se lyžování kombinuje např. s horolezectvím. Velmi oblíbený je 

také biatlon, ve kterém se kombinuje běh na lyžích a střelba s malorážné pušky. Lyžuje se po 

celém světě. V Severní i Jižní Americe, v Evropě, v Asii, v Austrálii a Oceánii a dokonce i v 

Africe.  

Snowboarding  

Je provozován na snowboardu - prkně pevně připnutém k oběma nohám jezdce, které je pro 

jízdu na sněhu uzpůsobeno. Od roku 1998 je součástí zimních olympijských her.  

Lední hokej  

Je populární týmový sport hraný na ledě, který vznikl v Kanadě, ale brzy se rozšířil i do 

Evropy. Jde o jeden z nejrychlejších sportů na světě. U nás v České republice se nejvyšší 

profesionální soutěž nazývá Extraliga. Náš tým ve Zlíně se jmenuje PSG Berani Zlín. Už 

jsme vyhráli dva tituly. První jsme získali v sezóně 2003/2004 a druhý v sezóně 2013/2014. 

Nejsledovanější hokejová liga je v Americe. Účastní se jí týmy jak z USA, tak z Kanady. 

Jmenuje se National Hockey League, zkráceně NHL. 
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Krasobruslení  

Je druh bruslařského zimního sportu, ve kterém je kladen důraz na umělecké ztvárnění piruet, 

skoků a kroků. Krasobruslení se dělí na následující disciplíny. Jednotlivci (muži a ženy), 

sportovní páry, tance na ledě a synchronizované bruslení.  

Rychlobruslení  

V rychlobruslení je velmi důležitá rychlost, proto název rychlobruslení. Koná se na oválných 

ledových dráhách dlouhých 400 metrů. Rychlobruslení se rozděluje do tří kategorií. Speed 

skating, short track a in-line.  

Curling  

Curling je týmový sport, ve kterém se hráči snaží dopravit po ledu své kameny co nejpřesněji 

do vyznačeného prostoru. Soutěžící používají během hry speciální obuv. Používají také koště, 

kterým podle potřeby před jedoucím kamenem zametají led. Metením se led čistí a zahřívá, 

čímž dochází k mírnějšímu zpomalování kamene a prodlužuje se tak (až o několik metrů) 

délka jeho skluzu a jeho rotace.  

Boby, skeleton  

Boby jsou závodní sáně, používané pro zimní sport zvaný bobování. Při bobování sportovní 

družstva sjíždějí úzkou, točitou, nakloněnou, ledovou trať na bobu poháněném gravitací.  

Skeleton je hodně podobný bobování. Závodník sjíždí dolů v důsledku působení zemské 

gravitace (stejně jako při bobování) v ledovém korytě na speciálních nízkých saních vleže na 

břiše hlavou napřed. Saně pro skeleton vypadají jen jako tenká deska – na polstrované desce s 

držadly jsou zespodu připevněny ocelové nože, které kloužou po ledové dráze.  

 

Každý zimní sport je svým způsobem nákladný, ale pokud chcete zkusit něco 

dostupného a zároveň ne moc obtížného, zvolte běh na lyžích. Taky hokej jen tak pro zábavu 

na rybníku nevyjde draho. Stačí brusle, hokejka a bránu si třeba vytvoříte z bot. Samozřejmě 

si v zimě můžete zahrát i fotbal, ale nejspíš jen v tělocvičně. A hlavně pamatujte, že i 

obyčejná procházka v přírodě, třeba s rodinou, kamarády nebo pejskem, může být zimní 

sport… 😊 

(Julie Zdráhalová, VII.B) 
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Vánoční tradice 

Hvězdička v jablku přinese zdraví 

Nejznámějším vánočním obyčejem je krájení jablíček. Jablko se překrojí v půli (ne od stopky 

k „bubákovi“!) a poté se zkoumá, zda je ve středu hvězdička z jadérek – ta prý předvídá 

zdraví v příštím roce. Špatným znamením je naopak jádřinec ve tvaru kříže. 

Jablečná jadérka prozradí počasí v příštím roce 

Dvanáct jadérek z jablka dáme do misky s vodou – kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude v 

příštím roce suchých měsíců.  

Papuče přinese ženicha 

Házení papučem či botou bylo oblíbeným prostředkem, jak zjistit, zda nebude další rok pro 

nezadanou slečnu rokem, který jí přinese partnera. Slečna (kolem 20 let) by se v takovém 

případě měla postavit zády ke dveřím, do pravé ruky vzít papuč a hodit ji za sebe. Pokud bota 

míří špičkou ke dveřím, bude svatba! V opačném případě se nevdá. 

Černý ořech černou budoucnost značí! 

Podobně jako z jablíček můžeme zjistit také z vlašských ořechů. Každý člen rodiny si vezme 

jeden ořech a rozlouskne ho. Černý ořech znamená neštěstí a smutek, čistý oříšek naopak 

vyjadřuje štěstí a radost v budoucnosti. 

Lodičky z ořechů nás dovezou k rodinné pohodě 

Do celých skořápek od vlašských ořechů přilepte tekutým lepidlem malé svíčky. Počet 

lodiček odpovídá počtu členů rodiny. Svíčky zapalte a lodičky dejte do lavoru plného vody. 

Pokud se lodičky drží u sebe, bude rodina pohromadě. Jestliže se nějaká vzdálí, vydá se její 

majitel do světa. 
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Medovosladký zvyk 

Tento zvyk bude bavit zejména nejmenší! Na Štědrý den bychom si měli namazat tváře 

medem, jen tímto způsobem zaručíme to, že nás budou mít druzí rádi! 

Vánočka a hrášek štěstí 

Někdo peče vánočku tradičně 22. prosince, jiný výhradně na Štědrý den. Ať tak či onak, 

nezapomeňte do vánočky ukrýt zrnko vysušeného hrachu, kdo jej najde, bude mít celý rok 

štěstí! 

(Isabela Chmelařová, VII.B) 
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Básnění na téma ZIMA 

Stál jednou jeden domeček  

A vedle něho stromeček 

Byl krásný zimní den 

A vločky padaly jen 

Na stromeček spadla vločka 

A rozzářila naše očka 

S kamarády vyběhneme ven 

A rázem bude Štědrý den 

 (Nela Hučková, VII.A) 

Byla zim zima 

Byla velká zima 

Hrozná mrazivá zima 

Nejhorší zima 

Zima zima zima 

Velice mladá zima 

Pěkně bílá zima 

Těžce chladivá zima 

(Matěj Krajča, VII.A) 

Už začala zima 

Hurá je to prima. 

Sníh nám padá do oken 

Hurá děti pojďme ven 

Koulovat se budeme 

Pozor ať nepromrzneme! 

Zima je velká zábava 

Stojí u nás dobrá nálada. 

(Tereza Hrušková, VII.A) 
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Už je zima padá sníh 

Budem jezdit na saních 

Upečeme cukroví 

Ať se to táta nedoví. 

Za babičkou pojedeme, 

Moc si to s ní užijeme. 

Pak pojedeme lyžovat, 

Budeme se radovat. 

(Johana Koudelková, VII.A) 

Zima, to je dlouhý čas 

Každý rok se opakuje zas a zas. 

v prosinci pečeme cukroví, 

Hlavně ať nás zuby nebolí. 

Postavíme si sněhuláka 

Ať nám ho hlavně neukradne straka. 

Mám ráda tohle roční období, 

Bohužel každý rok kupujeme nové boby. 

(Jolana Žbelová, VII.A) 

Zima je krásné období, 

Janička se nemusí starat o nádobí. 

Sníh a mráz za okny jen 

A tatínek s dětmi vyběhne ven.  

(Natálie Vinterová, VII.A) 
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Velká zima,  

je vážně prima. 

První zimní den,  

Vyjdeme si ven. 

Když přes den sněží 

Vše jde potom stěží 

Kdy je den na ledu 

Napijem se čaje z medu. 

(Vendula Žižková, VII.A) 

Přišla nám tu zima 

Je nám tady prima.  

Na Štědrý den pod stromeček 

Dostala jsem spoustu hraček 

Zítra na Boží hod, 

Prázdniny nám přijdou vhod. 

Budeme jezdit na saních, 

Když nám bude padat sníh. 

(Kateřina Jankůjová, VII.A) 

Jaro, léto, podzim, zima 

Za dveřmi je teďka prima 

Zimu mají všichni rádi 

Hlavně moji kamarádi 

Všichni máme rádi sníh 

Pojedeme na saních. 

Zavoláme hola hola 

Sejdeme se všichni znova. 

(Barbora Koplová, VII.A) 
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Co bychom si přáli od Ježíška 

Co by si přáli žáci naší školy? Některé odpovědi nás opravdu moc překvapily. 

 

Já bych si přál od Ježíška automatickou autodráhu.  

(Martin Švuk a Karel Brazda, I.A) 

Já bych si přál auto na dálkové ovládání. 

(Ondra Flam, I.A) 

Já bych si přála lyže . 

(Alička Nevařivalová, I.A) 

Já bych si přála robota. 

(Isabelka Erbenová, I.A) 

Já bych si přála kufřík na malování. 

 

Já bych si přála koloběžku. 

(Adéla Březíkovál, I.B) 

Já bych si přál kytaru. 

(Theodor Chmelář, I.B) 

Já bych si přála petshopáky. 

(Anet Slavíková, I.B) 

(Jan Konečný, VII.C) 
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Vánoce ve Španělsku 

Španělským dětem nenosí dárky Ježíšek, ale Tři králové. Tam se jim říká Reyes Magos. 

  24. prosince mají ve španělských rodinách pouze slavnostní večeři a jdou večer na 

mši. Víc se oslavuje 25. prosince, ale dárky pod stromečkem rozbalí až večer 6. ledna. 

Typické španělské štědrovečerní jídlo je krůta, cukroví nepečou, ale pochutnají si na 

specialitě jménem turron, která je připravena z mletých mandlí a medem. Na Tři krále se 

chodí španělské děti dívat do ulic na velkolepé průvody, kdy lidé převlečení za Kašpara, 

Melichara a Baltazara a jejich družinu prochází městem a hází dětem sladkosti. V noci Tři 

králové hodným dětem zanechají bohatou nadílku, kterou si děti rozbalí až ráno. 

(Emma Guillemenot, VII.B) 
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Sudoku Honzy Sousedíka 

6  2   1   9 

5     7 1   

 7  3 8  5 4  

 5   2  8 9  

 9  8 5 3    

8  7 1   6 2  

 2   1    7 

9  4  7 5 3 1  

  8   9   4 

 

1   7  4 5  6 

 9 5  8 6    

  4  9 3  1 8 

 2 7 8  5   9 

5    7  6  3 

 8  4  9   2 

  6 3     5 

9 1   5 2  7  

8   9   3  1 

Řešení najdete na konci časopisu ☺. 
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Nové filmy v roce 2020 

Avatar: The Way of Water 

V prosinci 2020 nás v kině čeká celých devět let očekávaný druhý díl Avataru. Jak jeho 

podtitul potvrzuje, bude se odehrávat z velké části pod vodou, což v minulosti říkal už sám 

Cameron. Třetí díl dorazí o rok později v prosinci 2021. Jeho název bude Avatar: The Seed 

Bearer. Pak nás čeká od série tříletá pauza, kterou v prosince 2024 ukončí Avatar: The 

Tulkun Rider. Poslední pátý díl by pak celou sérii měl uzavřít v prosinci 2025. Jmenovat se 

bude Avatar: The Quest for Eywa. Právě Eywa je božstvo a duchovní síla modré rasy Na'vi. 

V  pokračováních se opět setkáme s herci Samem Worthingtonem (Jack Sully), Zoe Saldanou 

(Neytiri), Stephenem Langem (plukovník Miles Quaritch) nebo Sigourney Weaver (Dr. 

Grace Augustinová).  

"Četl jsem všechny scénáře a jsou skvělé. Bude tam Jack o osm let později a bude mít 

rodinu," přiblížil Sam Worthington. "Tenhle film bude něco, co jste ještě nikdy neviděli. Svět 

je ještě rozsáhlejší než v jedničce, ale v podstatě to je film o rodině." 

(Julie Zdráhalová, VII.B) 
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Vánoční rozhovory s učiteli 

Jeden den jsme se rozhodly, že s rozutečeme po škole, a ze školního personálu mírumilovně 

vycucneme pár otázek, co se Vánoc týče. 

Barbora Jestřebská 

Co si přejete k Vánocům? 

Moc si přeji aby se můj bratr vrátil v pořádku z Afghánistánu. 

Těšíte se na Vánoce? 

Ano, moc. 

Budete péct Vánoční cukroví, pokud ano jaké? 

Budu péct vánočku a cookies. 

Budete v zimě lyžovat? 

Ne, neumím to, raději stojím nohama pevně na zemi. 

Budete dodržovat nějaké Vánoční tradice? 

Ano, budeme zdobit stromeček až 24. prosince, večeře bude v 18:00, budeme hledat Ježíška, 

zapálíme si prskavky, zazpíváme si koledy a moje maminka bude určitě jako vždycky 

zdržovat... 😊 

Petra Smrčková 

Co si přejete k Vánocům? 

Hlavně klid a pohodu. 

Těšíte se na Vánoce? 

Ano. 

Budete péct vánoční ? 

Ano, baví mě to. 

Budete dodržovat nějaké Vánoční tradice? 

No ty jo… budeme mít věnec, budeme krájet jablko a zdobit vánoční stromeček. 

S kým budete trávit Vánoce? 

S rodinou. 

Budete v zimě lyžovat? 

Ne. 
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Pavel Růžička 

Budete trávit Vánoce s rodinou? 

Ano. 

Budete péct cukroví? 

Ano, já linecké, zbytek cukroví upeče rodina. 

Budete dodržovat nějaké Vánoční tradice? 

Ano, budeme mít tradiční večeři a budeme mít půst ( zlaté prasátko ). 

Co si přejete k Vánocům? 

Přeji si klid, pohodu, zdraví a pěknou knížku. 

Těšíte se na Vánoce? 

Ano, moc se těším. 

Budete v zimě lyžovat? 

Ne, ale hraju fotbal a squash. 

Tereza Řezáčová 

V kolika jste se rozhodla, že chcete být učitelkou? 

Na základce jsem se rozhodla, že chci být učitelkou. 

Jak jste přišla na to, že chcete být učitelkou? 

Když jsem byla malá,  hrála jsem si na školu a moc mě to bavilo.  

Jak budete a s kým budete slavit Vánoce? 

Já je budu slavit tradičně a s přítelem. 

Co byste chtěla najít pod stromečkem? 

Hm….asi nic, já už všechno mám. 

Máte nějaké přání do budoucna? 

Aby byli hodní žáci a aby … mi šla práce. 

Máte nějaké  novoroční předsevzetí? 

Chci mít ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. 

Leona Lukašíková 

V kolika jste se rozhodla, že chcete být učitelkou? 

V 7 letech. 

Jak jste přišla na to, že chcete být učitelkou? 

Mně se to moc líbilo, moje učitelka na dějepis mě k tomu dovedla. 
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Jak budete a s kým budete slavit vánoce? 

V rodinném kruhu a hlavně tradičně, takže kapr a hory bramborového salátu. 

Co byste chtěla najít pod stromečkem? 

Asi historickou knihu. 

Máte nějaké přání do budoucna? 

Nezbláznit se ze žáků a abych byla já a moje rodina zdravá. 

Máte nějaké  novoroční předsevzetí? 

Já si novoroční  předsevzetí nedávám a když tak, tak v průběhu roku. 

 

Těšíte se na Vánoce? 

Samozřejmě se těším. 

Co si přejete k Vánocům? 

Klid a rodinnou atmosféru. 

Budete péct cukroví? 

Ano. 

Budete dodržovat nějaké Vánoční tradice? 

Ano, sledování pohádky Tři oříšky pro Popelku. 

Budete v zimě lžovat? 

Ano. 

Čadová 

Co si přejete k Vánocům? 

Nějaké drobnosti. 

Budete trávit Vánoce s rodinou? 

Ano. 

Budete péct cukroví? 

Ano, pět druhů. 

Budete dodržovat nějaké Vánoční tradice? 

Budeme krájet jablko, pouštět lodičky a zapálíme si prskavky. 
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Těšíte se na Vánoce? 

Ano. 

Budete v zimě lyžovat? 

Ne neumím to. 

Monika Šafářová 

Těšíte se na Vánoce? 

Ano. 

Budete na Vánoce s rodinou? 

Ano. 

Co si přejete na Vánoce? 

Abychom se celá rodina sešli pohromadě 

Budete dodržovat nějaké vánoční tradice? 

Budeme pouštět lodičky, krájet jablíčko a pálit františky. 

Budete péct cukroví? 

Ano. 

Budete lyžovat? 

Ne. 

 

Všem učitelům i paní školnici moc děkujeme za rozhovor. 

(Kateřina Štěpánová, Julie Zdráhalová, Isabela Chmelařová, Natálie Cilečková, VII.B) 
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Vánoční věnec na dveře 

Budeme potřebovat: 

• Věnec 

• Ozdoby (např. malé hvězdičky, skořice, sušený pomeranč, šišky, …) 

• Tavnou pistoli 

Postup: 

1. Naaranžujeme si věnec (zatím nepřilepujeme) 

2. Až budeme s naší tvorbou spokojeni můžeme přilepit 

3. Věnec pověsíme na dveře 

(Daniela Křižáková, VII.C) 
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Řešení Sudoku 

6 8 2 5 4 1 7 3 9 

5 4 3 9 6 7 1 8 2 

1 7 9 3 8 2 5 4 6 

4 5 1 7 2 6 8 9 3 

2 9 6 8 5 3 4 7 1 

8 3 7 1 9 4 6 2 5 

3 2 5 4 1 8 9 6 7 

9 6 4 2 7 5 3 1 8 

7 1 8 6 3 9 2 5 4 

 

1 3 8 7 2 4 5 9 6 

2 9 5 1 8 6 4 3 7 

7 6 4 5 9 3 2 1 8 

6 2 7 8 3 5 1 4 9 

5 4 9 2 7 1 6 8 3 

3 8 1 4 6 9 7 5 2 

4 7 6 3 1 8 9 2 5 

9 1 3 6 5 2 8 7 4 

8 5 2 9 4 7 3 6 1 
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