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Dne 13. října se vybraní žáci naší školy zúčastnili II. kola Zlínské olympiády škol v 

orientačním běhu. 

Běhali v okolí Gymnázia na Lesní čtvrti ve Zlíně. Mnoho z nich vybojovalo dobrá umístění. 

Na prvním místě skončila Kateřina Zámečníková z 6.A. 

Naše škola se po dvou kolech drží na 4. místě. 

ÚČASTNÍKŮM DĚKUJEME ZA REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY A TĚŠÍME SE NA 

JARO, KDY BUDOU PROBÍHAT DALŠÍ ZÁVODY! 

           

 

Další sběry ve školním roce 2016/2017 budou probíhat po zimě v následujících termínech: 

21. 3. 2017, 11. 4., 9. 5., 6. 6. v tradičních časech 7:30-10:00 a 14:30-16:30. 

Michal Kotas, IX.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Kapřík plaval v jezírku 

vykoukl ven na chvilku 

už hodiny jiné kapry neviděl 

a starost o ně měl 

 

pochopil už, co se stalo 

zbylo mu už času málo 

naposled si v jezírku zaplaval 

a potom mu sbohem dal. 

Iveta Mrhálková, VII.B 

 

5 rad jak si zpříjemnit Vánoce 

1. Při dívání na vánoční pohádky si udělejte kakao 

2. Vyzdobte celý dům vánoční výzdobou 

3. Oblečte se do nejkrásnějšího vánočního oblečení 

4. Zazpívejte si vánoční koledy 

5. Podívejte se na sociální sítě a počítejte, kolik najdete přání k Vánocům 

Markéta Bábková, VII.B 

 

 

 

 



 

Začalo sněžit a Ema se procházela po zahradě. Celá zahrada byla posněžená 

třpytivým sněhem. Sedla si do altánku a pozoroval krajinu za plotem zahrady. 

Byly tam jehličnaté stromy. Začala se vracet do zámku známou cestou. Šla 

kolem bludiště a dorazila k zadnímu vchodu. Vypravila se po schodišti, až do 

svého pokoje. Služky už na ni čekaly v převlékárně. Převlékly ji do svátečního 

oblečení a Ema se vydala na štědrovečerní večeři. Když usedla, číšníci donesli 

první chod. Ema už se nemohla dočkat, až se dozví, co dostala na Vánoce. Ale 

musela se chovat důstojně, takže musela počkat, až všichni dojí, aby si mohla 

sednout ke stromečku. Její mladší sestra začala rozdávat dárky. Dostala 

diamantovou soupravu a k tomu krásné bílo-modré šaty s perlami. Za chvíli šli 

všichni z hradu spát, a tím Štědrý den skončil.  

 

Eliška Kolaříková, VII.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapr obecný 

 Kapr obecný je sladkovodní ryba z čeledi kaprovití 

 Kapr obecný má několik forem, z nichž forma sazan (slovo turkického původu) je 

původní a nezušlechtěná. Sezan má protáhlejší tělo, po celé délce kryté šupinami. 

  U zušlechtěných forem se hřbet za hlavou výrazně zvedá a je oproti tělu menší. Tlama 

kapra je výsuvná a na jejím obvodu jsou čtyři vousy. Ústa jsou neozubená, potravu 

zpracovávají požerákové kosti, které mají u kapra tři řady zubů. Oči jsou zlatavé, 

olivově zelené a pohyblivé. Kapr má hřbetní, prsní, břišní, řitní a ocasní ploutve. 

 Hmotnost kapra obecného může ve vhodných podmínkách přesáhnout 30 kilogramů a 

jeho délka může přesáhnout 100 centimetrů. 

 Vánoční kapr je středoevropské specifikum. Už od středověku se mohl jíst 

v době půstu, protože stejně jako ostatní ryby, nebyl považován za maso. V českých 

zemích bylo odpradávna značně rozšířeno rybníkářství a kapra si mohli dovolit i 

nemajetní lidé.. Štědrovečerní kapr se stal jedním ze symbolů českých Vánoc. 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Nuc, VIII.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Turkick%C3%A9_jazyky
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_kapr
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_ve%C4%8Der
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce


Doporučené vánoční fotky: 

5 tipů na skvělé vánoční foto: 

1. Nejprve si rozmyslete, co budete o Vánocích fotit: 

2. Otevírání dárků foťte na sekvenci. 

 Nebojte se zapnout na rozbalování dárků sekvenční snímání fotek. Jde o nejzásadnější 

okamžik celého dne, takže jej snímejte sekundu po sekundě. Sekvenční snímání vám umožní 

zachytit všechny emoce, výrazy obličeje a nadšení.  

3. Vyplňte fotku.  

 Jednou z nejčastějších chyb, kterých se fotografové při focení vánočních fotek dopouští, jsou 

snímky, kde jsou lidé zabíraní zdálky, sedí někde v rohu pokoje a kolem nich je spousta místa. 

Snažte se vyplnit svůj snímek co nejsmysluplněji a nebojte se použít zoom. 

4. časové série 

Zkuste pojmout vánoční fotografování poněkud netradičně a vyfoťte série fotografií v 

jednotlivých časových úsecích během dne. Například každou hodinu udělejte snímek každého 

člena rodiny. Vznikne tak zajímavá kolekce fotek. 

5. Dělejte detaily. 

 

Oprostěte se od nesmyslného pocitu, že musíte na fotografii zachytit úplně všechno. Detaily 

obličejů a předmětů bývají zpravidla mnohem zajímavější a poskytnou vám mnohem lepší 

představu o atmosféře než fotky přecpané množstvím objektů a děje. 
 

Lukáš Králíček, VI.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

            

            

            

            

            

            

            

           

Je to tady. Období plné přecpaných nákupních center, pár kilo navíc z cukroví a 

YouTube plné vánočních videí, které jsou nezáživné a nudné. Ano, jsou to Vánoce. 

Ačkoliv je na každém obrázku o Vánocích sníh, my se ho tady tak často nedočkáme. 

Stejně tak se nedočkáme normálních videí na YouTube. Každý druhý youtuber točí 

videa typu: Moje neoblíbenější vánoční filmy, Co jsem dostala k Vánocům a Tipy na 

vánoční dárky. Upřímně na mě taková videa působí nezáživná a nudná. Možná to teď 

vypadá, že nenávidím Vánoce. Tak to samozřejmě není. Akorát mám trochu jiný vkus. 

Pojďme si ukázat mé nápady na vánoční videa. Přece můžeme být trochu originální. 

LASTNÍ VÁNOČNÍ FILMY 

Každý z nás má rád tu klidnou atmosféru doma. Vůně cukroví, vánoční pohádky, atd. Ale 

Vánoce bez vánočních filmů?! To přece nejde! Vždyť mě znáte. Já a filmy jsme moc dobří 

kamarádi. Ale myslím si, že nové pohádky nejsou vůbec pohádkové. Já radši dám přednost 

klasické české pohádce Tři oříšky pro Popelku. Pohádka by měla obsahovat lásku a někdy 

nějaké to ponaučení. Jde to i bez triků a různých efektů, ale musíme mít bohatou fantazii a 

věřit, že všechno je možné. Pokud máte odhodlání, kameru, možnost k psaní scénáře a 

fantazii, tak si můžete natočit vlastní vánoční pohádku. (Napadlo mě to před spaním, takže se 

nedivte.) 

VÁNOČNÍ INTRO 

Intro je anglismus a český slangový výraz z hudební terminologie pro kratší instrumentální 

skladbu otevírající celé album nebo koncert. Jde o opak outra (uzavírací pasáž). Kategorie: 

Hudební terminologie. 

Tady jste mohli přečíst, co to znamená. Ale intro na youtube vždy bývá doplněné něčím, co se 

hodí k autorovi. Např. Nějaký pěkný klip. Dále v intru bývá název vašeho channelu. Přece lidi 

chtějí vědět, jak se na YouTube jmenujete. A to celé bývá doplněné hudbou. Říkala jsem si, 

že takové pěkné vánoční intro s vánoční atmosférou, hudbou a nějakým popiskem může 

vystihnout úplně každé video, které o Vánocích nahrajete. I když to video nebude vánoční, 

alespoň lidi uvidí, že Vánoce slavíte.  

Třeba YouTuberka NotSoFunnyAny mě svým Intrem dojala. Dokázala v něm předat tolik 

citů, aniž by v něm promluvila. https://www.youtube.com/watch?v=mtMc2W2f83k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mtMc2W2f83k


VÁNÍ OBRÁZKY 

Pokud rádi kreslíte, tak je to přesně pro vás. Na YouTube jsou hodně podporováni lidi 

s jakýmkoliv jiným talentem. Např. zpěvem nebo malováním. Začínající a někdy i pokročilí 

umělci natáčí, jak své dílo kreslí. Od začátku po výsledek. A věřte mi, že někdy je to nádhera. 

Jestli si myslíte, že máte talent, tak to můžete zkusit.  

https://www.youtube.com/watch?v=a9lCGETJzKU 

 

Já doufám, že jsem splnila svůj úkol. Možná si myslíte, že je lehké napsat vánoční článek. Ale 

pro mě to bylo hodně těžké. Přeji vám Veselé Vánoce a Šťastný nový rok.  

  

 

Lenka Přikrylová, VIII.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a9lCGETJzKU


Vánoce jsou zlo? 
Všichni známe ten stereotyp Vánoc. Přeplněná nákupní centra, náměstí zatarasené trhy 

spousta alkoholu, jídla a prodej stromků na každém rohu. Děti se těší na další den, aby si 

mohly sníst svou čokoládu v adventním kalendáři. Rodiče jim kupují, co jim na očích vidí 

nebo to, co přečetli na listě s oslovením Milý Ježíšku. V rádiích se hrají vánoční písničky a 

v reklamách neslyšíte nic jiného, než vánoční akce a typické „Nemusím, já už ho vidím.“ 

Takže Vánoce, svátky klidu, lásky a pohody. Spíše to je tak, že se stresujete, co máte 

koupit, co by se vašim příbuzným mohlo líbit. Mám dostatečně peněz? Přivezou mi to do 

Vánoc? Co když mi něco dá a já pro něj nic nebudu mít? 

Bývá to také jako výmluva. Nebudu se učit, když jsou Vánoce. Chovej se pěkně, jsou Vánoce! 

Musím jim něco koupit, však jsou Vánoce!  

Vánoce se staly komerčním svátek, ale přiznejme si, že to každý svátek. Takže na závěr. 

Nesnažím se tu shazovat naše milované Vánoce, jen poukazuji na stereotyp dnešních 

Vánoc. Vánoce by byly krásné, kdybychom si uvědomili, že jde jen o to, abychom trávili 

čas se svými milovanými a užívali si radost našich dětí.  

Romana Krajčová, IX.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Za celou redakci Vám přejeme hezké prožití 

vánočních svátků a šťastný nový rok! 

 

 

 

 

 


