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1. ÚVODEM
Milí čtenáři, s blížícími se vánoční svátky přichází
nové číslo našeho školního časopisu.
V tomto zimním čísle na vás čekají rozmanité články,
a tak vám přejeme příjemné chvíle při čtení.
Vaše redakce

Příjemné čtení Vám přeje celá redakce!

2. ADVENT
Začíná advent, období příprav na
nejkrásnější svátky roku. V adventním čase je už
cítit touha lidí po klidu, míru, spokojenosti a hlavně
po lásce.
Určitě znáte tradice Vánoc. Pečení cukroví,
vánočky, zdobení vánočního stromečku, házení
střevíce svobodnými dívkami, lití olova, pouštění
skořápek po vodě, zpívání koled, rozkrajování
jablíček a další zvyky dodržované jednotlivými
rodinami. Hlavním symbolem adventu je adventní
věnec se čtyřmi svícemi, kdy každá svíce značí jeden týden do Štědrého dne. První svíci
zapalujeme na první adventní neděli a každou další neděli zapalujeme v pořadí druhou, třetí
a čtvrtou svíci. Adventní věnec by podle vánoční tradice měl mít tři svíce fialové barvy a
jednu svíci růžovou. Tato růžová svíce se zapaluje jako třetí, nejdůležitější je čtvrtá zapálená
svíce, která nám oznamuje narození Ježíše Krista. V dřívějších časech bylo toto adventní
období dlouhé šest týdnů.
Na Štědrý den se v mnoha rodinách dodržuje i půst nebo alespoň dodržování zákazu
pojídání masa. Odměnou za toto strádání má být spatření zlatého prasátka. Jako malá jsem
poctivě dodržovala tento půst, ale zlaté prasátko jsem nikdy nespatřila. Dnes tento půst
dodržuji, i když vím, že zlaté prasátko neuvidím, ale nějak to patří ke Štědrému dni.
U štědrovečerní tabule se sejde celá rodina. Ke slavnostní večeři hospodyňky
nejčastěji připravují rybí polévku a kapra s bramborovým salátem. Rozmanitost
štědrovečerního menu se opět může lišit podle jednotlivých krajů a rodinných zvyků.
K mým oblíbeným tradicím patří položení šupinky z kapra pod talíř každého hodovníka, aby
se nám v příštím roce dobře vedlo. Mezi jednotlivými chody se může zvedat od stolu jen
hostitel nebo hostitelka, aby v příštím roce nikdo z rodiny neubyl. Za dávných časů se
ke stolu přidávala ještě jedna židle pro náhodného hosta. Štědrovečerní večeře by měla
v sobě obsahovat sedm chodů. Po skončení večeře hostitel či hostitelka, nejčastěji maminka,
sklidí nádobí ze stolu a zpívají se koledy. Je to neodmyslitelná chvilka večera, která patří jen a
jen k tomuto jedinému dni v roce – čekání na Ježíška. Je to neuvěřitelně nádherná chvíle plná
očekávání. A to nejen pro malé děti, které jsou atmosférou Vánoc naprosto pohlceny, i
dospělí mají své sny a přání. Při zazvonění zvonečku pak všichni běží k rozzářenému
stromečku, kde s nadšením rozbalují své dárečky. Auta na dálková ovládání, mluvící panny,
mobilní telefony, MP3, to jsou dárky dnešní doby. V dobách našich praprababiček byly
holčičky rády za panenku ze slámy a kluci za dřevěného koně. Kouzlo Vánoc však není jen v
dárcích.
Milí rodiče, babičky, dědečkové, přátelé a známí, my všichni prožíváme krásné Vánoce
v kruhu našich nejbližších. Ale co lidé ve složité životní situaci, jako jsou například osamocené
matky s dětmi? Pro zpříjemnění vánočního času proto naše škola pořádá „Den otevřených
dveří a vánoční jarmark“, na který Vás tímto srdečně zveme. Tato akce se koná ve čtvrtek
17. 12. 2015 od 14 hodin do 18 hodin v prostorách školy.

Na programu tohoto dne se podílely jednotlivé třídy se svými učiteli. Například třídy
6. A a 7. B zahrají divadelní představení, také se můžete těšit na slavnostní vystoupení
pěveckého sboru Sněženky a machři pod vedením paní učitelky Věry Steinerové, které
proběhne v 16.00 a v 17.00 hodin. Veškeré prostory školy budou k nahlédnutí, je připravena
výstava fotografií mapujících historii školy.
Děti vyráběly přáníčka, obrázky, dekorační předměty, hračky a spoustu dalších
předmětů, aby pomohly jiným dětem. Někteří jednotlivci přispějí i napečeným cukrovím.
Všem děkujeme! A právě tyto výrobky budou předmětem prodeje na vánočním jarmarku,
který je součástí „Dne otevřených dveří naší školy“. Výtěžek bude věnován na pomoc matkám
a dětem z Domova svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech. Všichni bychom si
přáli, aby i tyto maminky mohly svým dětem připravit krásné Vánoce, jaké budeme mít my.
Těší se na vás paní ředitelka, paní učitelky, páni učitelé, ostatní zaměstnanci naší školy a
také my žáci.
Přejeme Vám krásné Vánoce provoněné láskou, pohodou a štědrostí!
Adriana Mlčáková, 6.A

Masarykova základní škola Klatovy,
tř. Národních mučedníků 185 ve spolupráci se SRPDŠ
Vás srdečně zve ve čtvrtek 17. 12. 2015
od 14.00 do 18.00 hodin
na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a
VÁNOČNÍ JARMARK
spojený s prodejem drobných dárků a výrobků dětí ZŠ
v 16.00 hod. a 17.00 hod. slavnostní vystoupení pěveckého sboru
v tělocvičně
Výtěžek bude zástupci SRPDŠ věnován Domovu sv. Zdislavy pro
matky s dětmi v tísni v Klatovech

4. LITERÁRNÍ TVORBA
ZÁŘÍ
V září nám zrají jablíčka
a začíná nám školička.
V září se podzim odhalí
a koše ovocem naplní.
Veronika Kalábková 5. A
ŘÍJEN
Šla jsem na procházku v říjnu,
asi dostanu strašnou rýmu.
Říjen je plný větru, deště,
rýma nasadí mi na nos kleště.
S kašlem, teplotou a rýmou
musí ležet pod peřinou.
Horký čaj a medicína,
ať jde pryč ta zatracená rýma!!
Ze strnišť to pěkně fouká,
za oknem se na to smutně kouká.
Snad to rychle přebolí,
už se těším do školy!
Jana Jakubcová 5. A
Míša Potužníková 5. A

LISTOPAD
V listopadu listy padají,
všichni lidé se z barev radují.
Na dušičky se svíčky zapalují,
zima a mráz na paty už šlapou...
Martin na bílém koni přijíždí
a Vánoce se kvapem blíží.
Sníh si k nám snad pospíší,
po roce se vracíme do zimních říší.
Štěpánka Hanušová 5. A
Barča Horová 5.A

O kameni na kraji řeky Vydry
Milí čtenáři našeho časopisu, dne 21. září se vydaly třídy 7. B a 7. C na exkurzi
podél řeky Vydry a já jsem si řekl, že vám budu vyprávět historku, kterou jsem tady slyšel.
Řeka Vydra se nachází na Šumavě. Je velmi kamenitá a kolem ní je nádherná
příroda. Vydra byla využívána k dopravě dřeva a později na ní byla vybudována vodní
elektrárna.
A teď už moje povídání:
Na kraji cesty, po které jsme šli, leží obrovský balvan. Je něco přes čtyři metry
dlouhý, tři metry široký a přibližně dva metry vysoký. Tvarem připomíná střechu domu. Na
kameni je vyrytý letopočet 1877 a na vrcholku je umístěný malý černý křížek.
Podle pověsti místní lidé používali podobné kameny jako velmi účinnou zbraň.
Když se dozvěděli o nepřátelích, začali se připravovat na protiútok. Podél řeky Vydry vede
cesta, kterou z části uzavírá skalnatý sráz. Podle pověsti vytahovali lidé pomocí tažných zvířat
podobné „obry“ nahoru a čekali na nepřítele. V okamžiku, kdy přecházeli nepřátelé přes
cestu, se stačilo pořádně opřít o balvan a poslat ho přímo dolů ze skály. A bylo vystaráno.
Nepřátelé byli sraženi jako kuželky při bowlingu.
Doufám, že se vám moje historka líbila a že si na moje povídání vzpomenete, až se někdy
k řece Vydře půjdete podívat.
Josef Beneda, 7. B

5. AKCE
Přespolní běh září 2015
Dne 10. 9. 2015 proběhl v Nýrsku tradiční přespolní běh za účasti žáků naší školy.

Turistický kurz
Dne 17. a 18. září se žáci 6. ročníků zúčastnili turistického kurzu s cílem rozšířit si znalost
regionu a lépe poznat své spolužáky (součást výuky 6. ročníku).

Atletický čtyřboj - 29. a 30. 9. 2015
Družstvo žákyň skončilo na 3. místě v okresním přeboru atletického čtyřboje - družstvo:
Agáta Šůsová, Rozárie Brůhová, Zuzana Jiřincová, Simona Marešová, Blanka Hrachová.
Družstvo chlapců se umístilo na 5. místě - Jan, Kadlec, Daniel Vlach, Jaroslav Hubač, Matěj
Pivoňka, Josef Narovec.

Exkurze - Lidice, Terezín
Dne 5.10.2015 8. třídy vyjely na exkurzi. Viděly Lidice – prohlédly si Památník věnovaným
lidickým obětem a pevnost v Terezíně, kde zhlédly film a s průvodci si prohlédly cely,
popraviště.

Florbalový turnaj "O POHÁR HEJTMANA PK"
Na turnaji O POHÁR HEJTMANA PLZEŇSKÉHO
KRAJE ve florbalu skončili naši hoši třetí.
Po úspěšném okresním kole v Klatovech, kde jsme
se umístili na druhém místě a postoupili tak do
krajského finále, které se konalo 27. 10. v Městské
sportovní hale v Plzni. Hrálo se na dvě čtyřčlenné
skupiny, poté kříž, semifinále a finále. Poměrně
hladkým způsobem jsme procházeli celým
turnajem, až v semifinále nás vyřadil budoucí
vítěz- žáci z gymnázia L. P. Plzeň, kteří byli
jednoznačným favoritem celého turnaje. I přesto kluci nesvěsili hlavy, zabojovali a získali tak
krásné třetí místo. Gratulujeme k úspěchu a držíme palce do dalších turnajů.
Družstvo: D. Jiříček, M. Moravec, P. Vítovec, Jan Brtník, Jiří Brtník, D. Hais, F. Ouřada, L.
Kalivoda, A. Bastl

Zdobení vánočních stromků
V pondělí 23. listopadu proběhlo ve velkém sále kulturního domu Družba
zdobení stromků. Každá škola dostala stromek a vyzdobila ho podle vlastních představ. Naši
školu zastupovala 4. B s paní učitelkou Machovou, papírové ozdoby vyrobili žáci 1. stupně.

FLORBAL - okresní kolo
Dne 24. 11. 2015 se žáci naší školy zúčastnili okresní
soutěže Think Blue. Cup. ve florbale pro 1. stupeň ZŠ.
Školu reprezentovali tito žáci: Lukáš Joachimsthaler z
5. A, Lukáš Janoušek, Milan Neuvirt, Dominik Beránek,
Lukáš Strnad a Stanislav Drozda z 5. B.
Chlapci hráli s velkou snahou a nasazením, po mnoha
zápasech se probojovali na 1. místo a postupují do
krajského kola. Všem moc blahopřejeme.

Čerti
Také v letošním roce zavítal mezi děti z 1. stupně
Mikuláš se svými pomocníky. Mikuláš přečetl záznam z
„Knihy hříchů“ a čerti s andělem pak každému
spravedlivě nadělili.

Kill de Bill
Dne 1. 10. 2015 navštívili žáci 8. A a 9. A Nové divadlo v Plzni. Zde jsme se byli podívat
na komediální baletní show „Kill de Bill“.
Toto vystoupení získalo mnoho ocenění, včetně Ceny za humor v choreografii.
Tato show se skládá ze tří vystoupení: Kill de Bill, Umíněnost ztracených a Jakstohoven.
Mohu říct, že se nám všem show velice líbila, možná i proto, že byla moderně a vtipně
provedená a objevovaly se tam výrazy a chování dnešní generace.

1. Kill de Bill – parafráze na americkou armádu a na vojáky v akci
2. Umíněnost ztracených – malá hříčka o hrdinech dnešní doby, o ženách a mužích, o
našich přednostech, dovednostech, o síle i slabosti, radosti, bolesti
3. Jakstohoven – olympiáda, malá ukázka toho, co jsou ochotni pro vítězství udělat
samotní závodníci
D. Leová

Projekt "Nové možnosti" Mnichov
Ve dnech 19. - 23. 10. 2015 se účastnila skupina osmáků a
deváťáků zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu v
Mnichově. Kromě výuky německého jazyka s rodilým mluvčím
jsme si prohlédli olympijský stadión, různá muzea, koncentrační
tábor Dachau, zahlédli jsme i obraz Picassa a dozvěděli jsme se
mnoho zajímavostí. S sebou jsme si zpět do České republiky
přivezli více zkušeností s německým jazykem, mnoho
příjemných vzpomínek a také nějaké suvenýry.

D. Leová

6. NĚCO PRO ZASMÁNÍ
„Honzíku, co to děláš?“
„Papám sekundové lepídlo…“
„Cože???“
„Mmmmmmmm…“

Student píše matce: „Milá maminko,
propadl jsem při zkouškách, připrav
na to tatínka.“
Matka odepisuje: „Otec je připraven,
připrav se i ty!“

Přijde malý indián k náčelníkovi a ptá se
ho: „Proč mají indiáni tak ošklivá jména?“
„Jak ošklivá,“ odpovídá náčelník, „tobě se
nelíbí Silný medvěd nebo Bystrý sokol?“
„Líbí.“
„Tak o co ti vlastně jde, Smrdutý skunku?“

Otec se ptá syna: „Co se teď učíte ve škole?“
„Hledáme společného jmenovatele.“
„To se ještě nenašel? Já jsem ho taky hledal,
když jsem chodil do školy.“

„Dědečku, máš ještě všechny zuby?“
„Bohužel ne, Milánku.“
„To je dobře. Tak mi, prosím tě, podrž čokoládu.“

„Synu, kdy si opravíš tu kouli z matematiky?“
„Udělal bych to už dávno, ale učitel nedá notes z ruky.“

Zlobí se otec na syna: „ Jakube, kde ses tak dlouho toulal?“
„Byl jsem ve škole, pracoval jsem přes čas.“
„Jak to?“
„Chci si totiž vzít v pátek volno.“

Holčička se ptá tatínka: „Tati, znáš
ten vtip, jak blbec řekne NE?“
Tatínek: „Ne…“

7. ZÁVĚREM
Doufáme, že se vám toto číslo Masčásku líbilo,
přejeme Vám pohodový adventní čas
a příjemné prožití Vánoc.
Vaše redakce

MASČÁSEK
Toto číslo pro vás připravili:
Adriana Mlčáková
Josef Beneda
Dana Leová

Mgr. Jana Karhanová
Mgr. Jana Králová

