
                                          Č.2 

 

 

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS 

SEDMNÁCTKA 
 

 

 

 

 

LISTOPAD, PROSINEC 

2020/2021 



VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021 

 

 
 

 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

právě vyšlo druhé číslo časopisu 

Sedmnáctka. 

Přejeme vám všem příjemné čtení.   
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Událost na ZŠ 

Pomoc zvířatům ze Zoo Lešná Zlín 

 I naše škola se rozhodla pomoci těm, kteří si sami nedokáží pomoci. V průběhu 

října, listopadu nemohl do Zoo Zlín Lešná zavítat žádný návštěvník, jenž by 

zaplaceným vstupným pomohl a podpořil péči o obyvatele zoo.  Z tohoto 

důvodu se zaměstnanci 17. ZŠ Zlín, rozhodli vypomoci. Návod, jak pomoci 

našli na zoo stránkách Facebooku. Nakoupili nejrůznější potraviny (luštěniny, 

rýže, vločky, různé druhy ořechů) a odvezli přímo do naší zoologické zahrady. 
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Vánoce ve Zlíně 

Ruské kolo ve Zlíně u Obchodního domu 

Kolo je vysoké 24,6m a má 20 kabinek. Projížďka trvá 5 minut. 

 

Náměstí Míru opět zdobí vánoční stromeček 
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Tvorba básní v distanční výuce 

Žáci 6.A, C tříd měli za úkol vymyslet 4 verše o buňce, které se věnovali 

v hodinách přírodopisu. Ukázky si můžete přečíst právě zde. 

 

Buňka tam, buňka sem, 

o buňce se mi zdál sen. 

Z buněk složené tělo mám, 

jako základní kámen života ji znám. 

 

Buňko, buňko, tys mi dala, 

spoustu času jsi mě stála, 

Ale díky tomu snad, 

zadání jsem dobře zvlád. 

 

V tulipánu žije buňka, musí býti rostlinná. 

Obsahuje vakuoly, které jiná buňka nemá. 

Buňka, buňka maličká, je jak malá perlička. 

Buňka, buňka buněčka, je to důležitá částečka. 

                              

Buňka to je hvězda, 

která se ti nezdá. 

Je to základ života, 

tak s ní vyraž do světa! 
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Básnička nám napoví, 

že se život obnoví. 

Okem jí nikdo vidět nemůže, 

ale mikroskop nám pomůže. 

 

Žije buňka v těle, 

daří se jí skvěle. 

Je to buňka tuková 

a je pořád hladová. 

 

Cytologie je věda o buňce, 

však jediné, co vím, je něco o šunce. 

Ale o šunce se neučíme, 

lidskou buňku totiž pochopit chceme. 

 

Kdyby něco vědět chtěla, 

buňka je základ mého těla. 

Že má jádro, obal, prostě včecko, 

ví i každé malé děcko. 
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Mikuláš při distanční výuce 

     

                                                                                                                                      (žáci 6.C) 
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Vánoční zvyky 

BARVA ADVENTU 

Původní barvou adventu byla fialová, podle barvy kněžského roucha. Tato barva 

bývala dříve velkou vzácností. V domácnostech ji proto postupně začala 

nahrazovat barva červená, která byla více dostupnější. Fialová barva také 

symbolizuje ztišení, pokání a čekání. Předkové kladli důraz na to, aby měli klidné 

vánoční svátky. 

                                                                                        (Fabiánová, Hejdová, 6. C) 

DÁRKY 

Dárky byly od 16. století symbolem přátelství a lásky. Dárky se začaly rozbalovat, 

když se na nebi objevila první hvězda. Symbolizovala betlémskou hvězdu, která 

nad Betlémem zářila ve stejnou dobu, kdy byl narozen Ježíšek. 

TRADICE 

Mezi tradice patří rozkrajování jablíček. Pokud najdeme hvězdičku, v rodině se 

po celý rok udrží štěstí, pokud se v něm objeví kříž, znamená to úmrtí či ztrátu 

někoho v rodině. 

Pouštění skořápek po vodě značilo například to, kdo z rodiny se vydá na dalekou 

cestu. 

Dívky tradičně házely pantoflem, pokud špička boty směřovala ke dveřím, říkalo 

se, že se dívka se do roka vdá. U té, kde špička zůstávala směrem dovnitř, hrozilo, 

že zůstane sama. 

Hospodář vzal 12 jader z jablek a dal je do misky s vodou. Podle toho, kolik 

jadérek vyplavalo na hladinu, tolik suchých měsíců se v následujícím roce dalo 

předpokládat. 
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Pokud byly ženy nedočkavá a chtěly znát jméno svého milého, stačilo, aby 

oloupaly jablko tak, aby ze slupky vznikla dlouhá spirála. Třikrát jí otočily nad 

hlavou a odhodily. Spirála vytvořila svým tvarem počáteční písmeno jména 

budoucího muže. Mohly tak odhadovat, jak se jejich nastávající bude jmenovat 

celým jménem.   

VÁNOČNÍ STROMEČEK 

Stromeček je neodmyslitelnou součástí vánočních svátků. Tato Tradice se váže s 

Kolumbánem z Luxeuil. Kolumbán se narodil v 6. století, žil v Irsku, ale kvůli 

jeho misionářskému působení se dostal do Burgundska a do Bretaně. Jelikož zde 

žili hlavně pohané, chtěl jim Kolumbán přiblížit legendu o narození Krista, a 

z tohoto důvodu jako první ozdobil jehličnan zapálenými pochodněmi, které měli 

tvar kříže. Následně pronesl pro tamější obyvatele kázání, jak přišel na svět 

Ježíšek. Toto kázání přivedlo ke stromečku mnoho lidí a od té doby se strom 

uctíval všemi obyvateli vždy o zimním slunovratu. Stromeček byl ozdobený 

různým sušeným ovocem, svíčkami, cukrovím, ořechy apod. U stromečku se 

rodina sešla a zazpívali si tradiční vánoční koledy. 

JMELÍ 

Jmelí bylo patřilo k obřadům starých pohanů. Symbolizovalo život či ochranný 

talisman. Lidé věřili, že bobule jmelí mají v sobě moc, která vzbudí nebo udrží 

vztah mezi dvěma lidmi opačného pohlaví. Podle tradice by se měl pár políbit. Za 

každý polibek se utrhla jedna bílá bobulka, poslední bobulka se na větvi se 

nechávala, aby z domů neodešla žádná láska. Čím více bobulek se našlo na 

větvičkách, tím větší štěstí mělo rodinu čekat v následujícím roce. V Rakousku 

mělo jmelí zajistit velkou úrodu. 
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CUKROVÍ 

Pečení vánočního cukroví patří k pohanským zvykům a sahá až do 16. století. 

První vánoční pochutinou byla húska. Dnes označována jako vánočka. V této 

době mohli péct tuto pochoutku jen pekaři, až v 18. století vzniklo povolení a 

mohli tak vánočku začít péct i ženy samy doma. Copy na vánočce mají 

symbolizovat provaz, naší předkové věřili, že tímto provazem si k sobě přitáhnou 

slunce.  

Mezi sladkosti patřily karamelky, ovocné pamlsky. Perníčky s medem a sušeným 

ovocem byly oblíbené v 50. letech minulého století.  

Cukroví mělo chránit rodinu před temnými silami. Dávalo se rodině, ale i 

pocestným. Cukrovinky měly zpravidla se pekly tvary zvířat, které se věšely na 

obydlí, chlévy. Peklo se nejméně 12 druhů cukroví, což sloužilo jako symbol 12 

měsíců v roce. 

Zvykem také bylo zametání březovými metličkami, lidé se tímto způsobem snažili 

vyhnat myši z domu. 

 

 

 

 

 



VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021 

 

13 
 

Recept na perníčky 

SUROVINY NA TĚSTO  

 (ASI 3 PLECHY PORCÍ) 

o máslo 100 g 

o med 2–4 vrchovaté lžíce  

o vejce 2 ks 

o cukr moučka 140 g 

o hladká mouka 400 g 

o jedlá soda 1 lžička 

o perníkové koření 2 lžičky 

o kakao holandského typu 2 lžičky 

o mouka na podsypání  

o vejce na potření podle chuti 1 ks 

SUROVINY NA POLEVU 

o bílek 1 ks 

o špetička soli  

o cukr moučka zhruba 150–200 g (podle velikosti vejce) 

o bramborový škrob 1 lžička 

o trocha citronové šťávy  

 

 

https://fresh.iprima.cz/suroviny/maslo-1
https://fresh.iprima.cz/suroviny/med-2
https://fresh.iprima.cz/suroviny/vejce-1
https://fresh.iprima.cz/suroviny/cukr-moucka-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/hladka-mouka-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/jedla-soda
https://fresh.iprima.cz/suroviny/pernikove-koreni
https://fresh.iprima.cz/suroviny/kakao-holandskeho-typu
https://fresh.iprima.cz/suroviny/mouka-na-podsypani
https://fresh.iprima.cz/suroviny/vejce-na-potreni-podle-chuti
https://fresh.iprima.cz/suroviny/bilek-1
https://fresh.iprima.cz/suroviny/speticka-soli
https://fresh.iprima.cz/suroviny/cukr-moucka-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/bramborovy-skrob
https://fresh.iprima.cz/suroviny/trocha-citronove-stavy
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POSTUP 

o Máslo rozehřejte v a zamíchejte s medem. Vejce vyšlehejte s cukrem do 

pěny a postupně zašlehávejte máslo s medem.  

 

o Mouku prosejte do mísy, promíchejte s jedlou sodou, perníkovým kořením, 

kakaem a opatrně zapracujte po lžících do vaječné pěny. Dále uhněťte těsto 

do hladka a dejte ho na 30 minut do lednice.  

 

o Odleželé těsto rozdělte na polovinu a postupně poloviny vyválejte na plát 

(cca na 3 mm) na pomoučené ploše, aby se těsto nelepilo. Vykrájejte různě 

zvolené tvary a skládejte je na plech, který vyložíte pečicím papírem.  

 

o Troubu předehřejte na 170 °C a perníčky upečte dozlatova. Doba pečení je 

asi 10–12 minut podle velikosti. Jestliže chcete lesklé perníčky nebo je 

budete zdobit polevou, doporučuji je potřít horkým rozšlehaným vejcem. 

Perníčky nechte vychladnout. 

 

o Na polevu prošlehejte bílek s cukrem. Cukr dvakrát prosejte a postupně ho 

zašlehávejte do bílku s citronovou šťávou.  Citronovou šťávou lze polevu i 

zředit, pokud by byla moc hustá. Polevou naplňte cukrářský sáček s tenkou 

zdobicí špičkou a ozdobte perníčky.  

                                                                                                             (Svobodová, 6.C) 
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Vánoční perníčky 6.C 

 

                                                                                                                      (Svobodová, 6.C) 
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(Andrýsková, 6.C) 
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(Kurečka, 6.C) 
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Nejznámější koledy 

Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému 

Jak jsi krásné, neviňátko 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý 

Narodil se Kristus pán 

Půjdem spolu do Betléma 

Veselé vánoční hody 

Tichá noc 

Štědrej večer nastal 

Pásli ovce Valaši 

K Ježíškovi do Betléma půjdeme 

Pastýři, nespěte 

Chtíc, aby spal 

Nesem Vám noviny 

My tři králové 

                                                                                                 (Julinová, 6. C) 
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Kapři pro štěstí  

Výkresy šestých ročníků.  

Žáci šestých tříd si vyzkoušeli práci s akrylovými barvami, které použili na pozadí 

výkresu. Kapra pak nakreslili tužkou, obtáhli černým fixem a nalepili na 

připravené pozadí. Soustředili se na výzdobu kapřích šupinek. 
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Vánoční rekordy 

Nejdelší vánočka v ČR 

Rekordní vánočka měří 5,62 metrů. Je historicky nejdelší v ČR a byla upletená 

v pražské pekárně skupiny United Bakeries. 

Tento rekord padl v roce 2011.Vše se zrodilo při nohejbalu. Tým který, prohrál 

měl upéct nejdelší vánočku. A tak manažeři šli z kanceláře do pekárny, kde si 

zapůjčili oblečení a proměnili se na chvíli v šikovné pekaře. Za dozoru technologů 

upekli ve zkušební pekárně nejdelší vánočku. 

Do této doby byla za nejdelší vánočka, která měřila 4, 95 metrů. 

                                                                                      (Fujáčková, Hejdová 6.C) 

Největší vánočka na světě 

Váží neuvěřitelných 2502,4 kg. Vánočka byla upečena v roce 2000 v Kanadě. 

Měřila neuvěřitelných 21,95 metrů. Ochutnalo ji 3500 dobrovolníků. 

 

Nejdelší česká prskavka 

 Nejdelší prskavku vytvořili zaměstnanci Dílny Ostrava. Prskavka měřila 250 cm 

a měla průměr 1,4 cm. Tato prskavka vydržela prskat asi18 minut. 
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Závěrečné slovo s citátem 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

na další číslo časopisu  se můžete těšit v novém roce 2021. 

Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků. 

Poslední stranu druhého čísla zakončíme s citátem. 

 

Vaše redakce 

 

 

 

Dokonalost dárku spočívá v jeho vhodnosti, nikoli v jeho hodnotě  

(Charles Dudley Warner 1829–1900) 

 

Poznámka 

Byl americký esejista, romanopisec a přítel Marka Twaina, s nímž je 

spoluautorem románu Zlatý věk: Příběh dneška .  

Charles Dudley Warner je známý svou slavnou poznámkou, 

Všichni si stěžují na počasí, ale nikdo s tím nic nedělá. 

 



 

Zase příště v roce 2021 
 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 


