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A jsme tu zase  
 

Nový školní rok začal stejně, jako skončil… hekticky. Všichni jsme nastoupili do 
tříd, ať žáci, či učitelé, a říkali si, že si připadáme, jako by ty prázdniny snad ani 
nebyly a nic se vlastně nezměnilo. Ale není to pravda. Loňští deváťáci už „řádí“ 
na středních školách, jejich místo zaujaly loňské osmičky a do prvních tříd se 
navalilo droboští, které čítá celkový počet 55 žáčků prvňáčků. 

Taky ve školní jídelně se toho mnoho změnilo, a to nejen po vizuální 
stránce. Často jsou kolem nás slyšet hlasy, že školní jídelna je teď jedním 
z největších plusů školy, že skvěle vaří. Koneckonců veřejnost měla možnost 
prohlédnout si jak jídelnu, tak i školu na začátku listopadu, kdy se naše základka 
otevřela veřejnosti u příležitosti oslav 140 let školy. 

A tak jsme se první tři měsíce vůbec nenudili, šli z akce do akce, z exkurze 
do vzdělávacích programů, ze školení do kulturních akcí, ale rozhodně toho 
nelitujeme. 

Doufáme, že ani Vy nebudete litovat zakoupení našeho časopisu, který je 
už tradičně vydáván na Adventním jarmarku a je připraven jen a jen pro Vás. 
V tom 1. čísle letošního školního roku se dočtete, co už jsme letos všechno 
stihli, co nás teprve čeká i co je důležité si připomenout.  

Přejeme Vám příjemné počtení a pohodu v tomto předvánočním čase!   

 

Redakční tým časopisu CHrAsT 
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Čtenářský strom 
Krásný projekt na čtenářskou gramotnost připravila se žáky 

Mgr. Zdeňka Modráčková. Na chodbě u třetích tříd si můžete 

prohlédnout Čtenářský strom. Jeho listy postupně přibývají, 

na každém lístku je napsaná jedna oblíbená knížka. Můžete se 

připojit a napsat i tu svou. Listy jsou k dispozici u paní učitelky 

Modráčkové.  

Advent 
Advent, období, které trvá 4 týdny a během něhož se chystáme na Vánoce. 
Během adventu pečeme cukroví, nakupujeme dárky, ale také třeba 
navštěvujeme vánoční koncerty a trhy. Letošní advent začíná 3. prosince 2017, 
jako každý předchozí je spojen s tradicemi, výzdobou domova, měst a výrobou 
adventního věnce. Adventní neděle jsou charakterizovány zapálením jedné 
svíčky na adventním věnci. První adventní ,,železná“ neděle bude 3. prosince, 

druhá ,,bronzová“ neděle 10. prosince a 
třetí ,,stříbrná“ neděle 17. prosince. 
Poslední ,,zlatá“ neděle letos vychází 
přímo na Štědrý den, tedy 24. prosince. 
Ještě před začátkem adventu se pečou 
perníčky, po Mikulášovi i další cukroví. 

Sabina Mrázková, 9.A
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Vánoční pečení s paní ředitelkou 
Můj syn říká, že nejlepší cukroví v naší rodině je takové, kterého je hodně . 

Peču na Vánoce každý rok několik druhů cukroví ze dvou důvodů: Moc 
mě to baví a druhým důvodem je to, že kupované cukroví nikdo nejí. Jeden rok 
jsem zkusila to, co psali všude v časopisech pro ženy... Prý je to in – nepéct, 
cukroví, koupit a „užívat si“ předvánoční čas... Přinesla jsem domů krabici 
nádherně nazdobeného cukroví a předložila ji rodině... 

Když se mě postupně všichni poněkolikáté ptali:  „A to letos FAKT nejsou 
slepovaný, ani vanilkový, ani vosí hnízda ?“, udělala jsem v noci ze 23. na         
24. prosince alespoň tyto 3 druhy, abych od nich měla pokoj... A tak je domácí 
cukroví spolu s LEGEM pro našeho již dospělého syna tím, co dělá naše Vánoce 
Vánocemi... 

Nevím, jak to mají ostatní kuchařky, ale já mám ve své knize receptů 
názvy cukroví podle toho, od koho je mám. Třeba OŘECHY OD MADLY (ve 
skutečnosti mám ten recept od kamarádky Šárky a vůbec nevím, kdo je Madla - 
ale takhle jsem už ten recept dostala), nebo KOLEČKA S LÍSKOVÝMI OŘÍŠKY OD 
IVY VAVŘINOVÉ, ŘEZY TOUHA OD BABIČKY ZE ZÁMRSKU...  

 
Se čtenáři se ráda podělím o recept na vynikající SLEPOVANÁ KOLEČKA 

OD TETY Z PRASKAČKY: 
60 dkg hladké mouky 
30 dkg Hery 
20 dkg cukru (musí být bílý, ne třtinový - pro jednou to tělo vydrží) 
1 prášek do pečiva 
2 vejce + 2 žloutky (neošidit - jsou tam důležité) 
Vypracovat vláčné těsto a nechat v lednici 24 hodin odležet. Vyválíme 

tenkou placku, vykrajujeme libovolné tvary (ale stejně nejlepší jsou prý kolečka) 
a slepujeme DOMÁCÍ marmeládou, kterou jsme si prozíravě vyrobili v létě z 
vlastního POUZE ČERVENÉHO RYBÍZU. 

Skládáme do krabičky, cukrujeme sítkem práškovým cukrem a necháme 
na utajeném místě rozležet tak dlouho, dokud krabičku někdo nenajde (ideálně 
do Štědrého dne). 

 
Dobrou chuť a radost z pečení přeje L. Budínská  
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Víte, že…?  
… tradice zdobení stromku pochází z německých měst? 

… historie některých koled sahá až do 13. století? 

… ve Španělsku patří k nejdůležitějším rituálům vánoční losování šťastných čísel 

vánoční loterie, která je nejstarší a největší loterií na světě? Dne 22. prosince 

jsou rozdělovány miliardy mezi velké množství výherců. 

… zvyk líbat se pod jmelím zřejmě souvisí s tím, že Germáni spojovali jmelí 

s plodností? Keltové jmelí považovali za posvátnou rostlinu, která léčí a 

odstraňuje neplodnost. 

… v Rusku je Štědrý den obyčejným pracovním dnem? Pravoslavné Vánoce totiž 

připadají až na 6. a 7. ledna. Dárečky v Rusku dostanou děti až 7. ledna. Přiveze 

jim je Děda Mráz, který přijíždí na saních až z Čukotky, má na sobě bílý kožich a 

beranici a doprovází ho krásná Sněhurka. 

… se někdy uvádí, že Vánoce nahradily římské saturnálie, které se slavily 17. 

prosince nebo 17. - 23. prosince? Římané si také na saturnálie rozdávali dárky. 

… Vánoce byly ve středověku v Čechách nejvíce slaveným svátkem? Stoly, jinak 

celý rok holé, se pokrývaly bílými ubrusy a podlaha se nastýlala slámou. Tím se 

vzdával hold Marii, která porodila Ježíše ve chlévě.  

…  v USA se uživí kolem 20 000 profesionálních Santa Clausů, kteří pravidelně 

absolvují školení, aby si i přes tlak okolí zachovali veselé vystupování? Santové 

jsou rovněž školeni, aby se vyhnuli konzumaci česneku nebo cibule. 

… Vánoce stojí za celou šestinou celoročních tržeb obchodů v USA? 

… ve venezuelském hlavním městě Caracas, chodí všichni věřící časně ráno do 

kostela, a to od 16. prosince až do Štědrého dne? Zajímavé je, jak se tam 

dopravují – jezdí totiž na bruslích. Do osmi hodin jsou dokonce uzavřené 

některé cesty, aby byla jízda bezpečnější. 

… k rozvoji lidového betlémářství přispěl císař Josef II.? Panovník vydal zákaz 

předvádění betlémů v kostelích, takové připomenutí narození Krista mu přišlo 

nedůstojné a dětinské. Ale betlémy se lidem líbily, a proto si je začali vyrábět a 

vystavovat doma. A navíc podle svého. Díky tomu se ujal i krásný český název 

jesličky. 

… na Ukrajině je častou dekorací na stromcích umělý pavouk a pavučina? Věří 

se, že pokud najdete ráno na Vánoce pavučinu, přinese vám štěstí. 

 

 

O VÁNOCÍCH A VÁNOČNÍCH ZVYCÍCH 
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Dopravka to znovu rozjela  
V průběhu září a října žáci čtvrtých tříd každý čtvrtek navštěvovali 
dopravní hřiště v Chrudimi. Naučili se základním pravidlům 
silničního provozu a vyzkoušeli si jízdu zručnosti. Někteří se 
přihlásili do dopravního kroužku. Doufám, že nám vydrží a na jaře 

opět svou jízdu budou zdokonalovat, aby mohli naši školu reprezentovat na 
dopravních soutěžích. Tato soutěž patří mezi velmi náročné, proto těm, co 
reprezentují, patří velký dík. Získané vědomosti v životě určitě budou 
potřebovat. 

Na dopravním hřišti s výukou čtvrtých tříd velmi pomáhali žáci pátých a 
osmých tříd: Michal Mokříž, Jakub Dušek, Markéta Nováková, Veronika 
Andrýsová, Martin Hysek, Matyáš Mrázek, Tomáš Tichý. 

Mgr. Zdena Žejdlíková 

 

Zeptali jsme se… Poprvé ve školních lavicích 
V září se do naší školy poprvé dostavili prvňáčci. Jak se jim po třech 

měsících ve školních lavicích líbí? Co je baví nejvíc? A co nejmíň? Těší se do 

školy? Tentokrát jsme se zeptali těch 

nejmladších v naší škole nejen na školu, 

ale i na vánoční dárky, které by si děti 

od Ježíška přály nejvíce a které pohádky 

mají nejraději . Děkujeme dětem z 1. 

A a 1. B za odpovědi. 

 

Co se Vám ve škole líbí nejvíc?  

Výtvarka. Učení. Kreslení. Písanka. Počítání. Vyrábění. Družina. Matematika. 

Modelína. Florbal. Všechno. Učíme se písmenka. A mně se zas líbí čísla. Jak nás 

učí písničky. Vyrábění. Přestávky. Diktáty. Že jdu do školy. Výtvarka a když jsme 

na kouzelný tabuli. Když jsou přestávky. Kroužek angličtiny. Když jsme na 

zpívání. Tancování. Když jsme ve družině. Když se učíme. 
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Co se Vám ve škole nelíbí?  

Matematika. Tělocvik. Že se musím převlíkat na tělocvik. Když někdo řve na 

chodbě a mě pak bolí hlava. Když někdo maluje bez dovolení na tabuli. Škola. 

Když děti běhají po chodbě a paní učitelka musí křičet. Když se perou. Když křičí 

ten zvonek. Když paní učitelka rozdává dvojky. Jak kluci hážou svačinu do 

záchodu. Když děti dělaj na záchodě kraviny. Když někdo má plnou pusu a běhá 

po třídě. Když děti zlobí a křičí. Když děti chodí se svačinou na druhou budovu. 

Když je tělocvik, protože mě bolí noha. Když dostanu spoustu úkolů. Že hážou 

děti na zem ovoce a zeleninu. 

 

Proč se těšíte do školy? 

Baví mě učení. Až se budeme učit. Někdy je hodina tělocviku 

navíc. Učení. Že budeme číst. Na matiku. Že když jdu do školy, tak 

vidím ozdobičky na lampách. Že se naučím nové písmenko. Na paní učitelku. Že 

se naučím číst. Na výtvarku. Že budeme vyrábět na Vánoce. Že můžu ráno do 

družiny. Na písničky. Na kamarády. Na tělocvik. Na tělocvik navíc. 

 

Proč se do školy netěšíte? 

Babička mě budí. Nemůžu se vyspat. Nechci zase vstávat. Nechce se mi 

z teplých peřin. Nechci sedět v lavici. Učení. Líbí se mi v teplíčku. Že musím 

vstávat v pět. Musím vstávat brzo. Že dřív jsem chodil jen v úterý, ve středu a 

v pátek. Netěším se na domácí úkoly. Ne že by se mi nelíbilo chodit do školy, ale 

vždycky přijdu pozdě, protože musím pomuckat koťátka. Chci spát dýl. Protože 

mě taťka ráno budí. Já se těším vždycky. Protože mě mamka ráno vzbuďuje. Že 

se nevyspím. Protože to mám do školy daleko a musím pěšky. 

 

Jakou pohádku si na Vánoce pustíte? 

Vždycky hezké pohádky, Anděl Páně, Velká oříšková loupež, Tři bratři, Tři oříšky 

pro Popelku, Sněhová královna, Ledové království, Polární expres, Ledová 

královna, Auta, Vánoční Simpsonovi, Futurama, Krteček, Anděl Páně 2, Scooby 
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Doo, O Santovi, Princezna ze mlýna, Vánoční Shrek, Vánoční Zvonilka, Šíleně 

smutná princezna, Barbie – Vánoce, Můj malý pony, Sám doma, Percy Jackson 

 

Co byste si nejvíc přáli najít pod stromečkem? 

Barbie. Živého křečka. Telefon. Piano. Kruhy na posilování. Lego stavebnici. 

Lego Creator s navijákem. Mikrofon. Pokémony. Dárky a pohádky. Pavouka na 

ovládání. Živého pavouka. Brusle. Lego Ninja Go. Mikrofon s kytarou. Skrytou 

kameru, abych si mohl natočit Ježíška. Flétnu. Auto na ovládání. DVD pohádky. 

Doopravdický počítač. Lego Friends. Kolečkové brusle. Fialový řetízek. 

Krystalový strom. Doopravdický traktor. Koloběžku Lego Star Wars. Česací 

hlavu. Doktorku. Elsový lego. Mobil. Tablet. Nádobí do kuchyňky. Samou lásku a 

zdraví. Barbínu. Elsu a Annu. Počítač. Realitní brýle. Panenku Winx. Robota 

netopýra. Kytaru. Svítící kinetický písek. 

 

Kam na vánoční koncerty školního sboru 
I v letošním roce pro Vás školní sbor v čele s Mgr. Marií 

Kodešovou a Mgr. Kateřinou Malinskou. Připravili pro Vás 

nejen klasické koledy, ale i melodie z filmových pohádek. 

Koncertní šňůru s názvem To k Vánocům patří… adventní 

zastavení se sbory Zvonky a Poslední šance můžete 

navštívit hned na několika místech.  

 

3. 12.  od 16:00 hodin Vrbatův Kostelec (Zvonky, Poslední šance) 

8. 12.  od 17:00 hodin Rosice (Zvonky, Zvoneček, Poslední šance, 

sbor MŠ Chrast – Zpěváček) 

10. 12. od 16:00  Vojnův Městec (Zvonky, Poslední šance) 

27. 12. od 17:00  Chrast (Zvonky, Zvoneček, Poslední šance) 
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Taneční kroužek 
Moc ráda tancuji, proto chodím do tanečního kroužku v Chrasti, se kterým bych 
Vás chtěla seznámit. Tento taneční kroužek vede Jirka Havel. Jmenujeme se 
Draci a jsme rozděleni na 2 skupiny: Draci mladší a Draci starší. Obě skupiny 
chodí tancovat ve čtvrtek do tělocvičny v ZŠ. Draci mladší chodí od 17:30-19:00 
a Draci starší chodí od 18:30-20:00. Já chodím do Draků starších. Chodí sem 

holky i kluci; kluků máme nedostatek. Učíme se 
společenské tance.  Jirka nás naučil tancovat: polku, 
valčík, country, jive, cha-chu a blues. Jezdíme na různé 
soutěže např. do Chrudimi na Mistrovství ČR dětí v 
české polce, kde jsme 3x získali titul. Ze soutěže v 
Hlinsku jsme postoupili na celostátní soutěž do České 
Lípy. Nebo jezdíme po vystoupeních např. na 
prodlouženou do Třemošnice, do Chrasti. V létě 
máme týdenní soustředění, kde tancujeme, hrajeme 
hry a jezdíme na výlety. Pokud se chcete naučit 
tancovat a zažít spoustu zážitků, přijďte mezi nás. 

 
Tereza Doležalová, 5.B 

Na co se nesmí zapomenout… 
Schválně… Dáme vám hádanku. Od jaké události uběhlo letos 2. listopadu 

už tři čtvrtě století? Nejspíš to netušíte. A přitom každý den procházíte kolem 
pamětní desky umístěné ve vstupní hale naší školy. Dne 2. listopadu 1942 
zemřela paní Marie Benešová, která na naší škole pracovala jako učitelka. 
Tragédie spočívala v okolnostech, které její úmrtí provázely. Zemřela 
v koncentračním táboře v Osvětimi. 

Představu o tom, čím naše škola v těchto těžkých letech procházela, si 
můžete udělat sami ze zápisu do školní kroniky, který byl pořízen po válce. 

 
Osud pamětní knihy 

Když před pěti lety ředitel školy podle nařízení musil tuto pamětní knihu (a 
dvě knihy předcházející) uložit do balíka, zavázat a zapečetit – jako by měl v tom 
balíčku pochovat českou minulost školy… To se tenkrát v tom „protektorátě“ 
začalo už napořád pochovávat: celé české dějiny měly být zbaveny svého 
charakteristického rysu – starý, odvěký náš boj s Němci obratem ruky měnili 
v přátelství a nadšenou spolupráci s Němci; příkladem měl se stát sám patron 
země české, svatý Václav… Jaké to bezpříkladné falšování! A my, uvěřivše této 
„vědecké“ lži, měli jsme si sami – živi ještě – kopati vlastní národní hrob! 
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 Ale my nevěřili ničemu, co šlo z Němec. Od začátku jsme byli bytostně 
přesvědčeni, že i tato – přetěžká – zkouška přejde, že ani nacistický strom 
neporoste do nebe! Tak jsme věděli, že i nová – za okupace založená a pro 
okupanty přičesaná – kronika jednoho pěkného dne půjde, kam patří: do ohně! 
Aby to bylo co nejpohodlnější, nebyla na zdejší škole zakoupena žádná nová 
pamětní kniha – ačkoliv v tom čase byly takové v náležitosti důstojné výpravné 
nabízeny, např. v Brně – ale záznamy prostě psány strojem na volných listech a 
ukládány do desek se štítkem: Schulkronik – Školní kronika –. Až po 
heydrichiádě, poněvadž bylo příliš zřejmé provokativní provisorium volných 
listů, byl opatřen obyčejný obchodní deník; po 5. 5. 1945, když byla vypsána 
potřebná data, popsané listy stihl stejně předurčený osud – zrovna tak, jako 
jsme se po osvobození vypořádali s jinými symboly našeho pokoření: s obrazy 
Hitlerovými, Háchovými, s plakáty „Vše pro vítězství Říše!“ (sběr) atd. – Tolik 
k osudu této pamětní knihy. 
 
Škola za okupace 

 Odstraňovat, odstraňovat, odstraňovat! Nejen kronika musela zmizet. 
Když nový ředitel nastoupil, byly pryč už obrazy přes. dr. E. Beneše a dále jako 
lavina: legionářské obrazy a literatura, zeměpisné obrazy a liter. z „nepřátelské“ 
ciziny – ty nečetné obrazy, které jsme směli nechat na chodbách a ve třídách, 
musely mít německo-český text…; knihy ze žákovské a učitelské knihovny; 
všechny mapy – za něž dali později mapu „protektorátu“ a „říše“…; všechny 
učebnice pro žáky – škola jich měla mnoho- Tuto výčet není úplný a nechce jím 
ani být, má být pouze naznačeno barbarské ovzduší školy, kdy docházel oběžník 
za oběžníkem (také už všecko německy), co vše má býti ještě odstraněno nebo 
jen upraveno, a do kdy podati hlášení, že to bylo řádně provedeno. – A za to vše, 
co nám odstranili nám dali už vzpomenuté dvě mapy a obrazy pro výzdobu tříd 
a úředních místností: Hitlera a Háchu---- Bylo jistě málo záviděníhodné být 
občanem tohoto t. zv. protektorátu, ale nikdo snad nemusil prožíti tolik 
duševních muk, tolik pokoření jako učitelé—Je látkou pro drásavé kapitoly 
budoucího románu, co všechno musili v té době okupace prožít. Ani ředitelé škol 
to neměli lehké, obzvlášť nový ředitel, který od prvního kroku do budovy nic 
jiného potom nedělá, nežli že musí jen odstraňovat a odstraňovat…; kolikrát si 
postěžuje svému předchůdci na svůj psí úděl, kolikrát se při tom i prohodí: „Teď 
je to málo, a potom to bude moc.“ Ne, nikdo neměl na růžích ustláno. 

Naše škola byla mimořádně postižena, jako žádná jiná na okrese a 
málokterá jinde: po celou tu dobu musili jsme mezi sebou trpět učitelku 
udavačku pověřenou dávat pozor--- dost hloupě to znělo, skoro by to vypadalo, 
že se jen tak chlubí a dělá důležitou, a snad proto ji leckdo nebral ani vážně, 
domnívaje se, že jde sice o nepříjemného ale jinak celkem neškodného blázna. 
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Nový ředitel, který vůbec neznal Chrast – osoby ani poměry – nemohl si dovoliti 
možné nebezpečí podceňovati; vždyť krátce po jeho nastoupení byli gestapem 
odvlečeni dva z nejstatečnějších a nejlepších učitelů: Alois Cinkan, odb. učitel na 
dívčí měšť. škole – Marie Benešová, def. uč. na obecné škole. Nebylo tedy 
nikterak radno R. podceňovati. (Poznamenávám, že bylo potřebí úžasného 
sebepřemáhání, aby se člověk vůči ní neprozradil, když se rozkřikovala po škole, 
vzpomínajíc „našeho drahého vůdce“ nebo „naše statečné vojáky“ –, a my tady 
že jsme takový a takoví! To tak nepůjde!) Později byla na obecnou školu 
přeložena (na německý zákrok) ještě jedna učitelka, a tyto dvě dlouho (totiž: 
pokud byla naděj, že Němci vyhrají) chodily jen spolu – 

Dalo to mnoho přemýšlení a bezesných nocích, co a jak pro školu a sbor 
zařídit, co nastrojit a jak co zamaskovat pro případ udání, kteréžto nebezpečí 
nad každým občanem toho „protektorát“ viselo jako Damoklův meč – ale naše 
škola a náš sbor byl na tom ještě hůř, právě zásluhou vzpomenuté uč. R. (a 
možno, že i její nové kolegyně?). A přitom víš, až příliš dobře víš, že žiješ ve státě 
bezprávním… vidíš a cítíš to na každičkém kroku…, ale stejně ti to nedá, 
nemůžeš jen tak trpně složit ruce do klína: „Všecko je marno – nic se nedá 
dělat!“ Jsi příliš aktivistou a masarykovcem. 

Ze školní kroniky 

Vánoce ve světových jazycích 
angličtina:  Christmas 

němčina:  das Weihnachten 

francouzština: Noël 

italština:  Natale 

španělština:  Navidad 

ruština:  Рождество́ 

čínština:  聖誕節 

slovinština:  Božič 

vietnamština: Giáng sinh 

polština:  Boże Narodzenie 

řečtina:  Χριστούγεννα 

finština:  joulu 

esperanto:  Kristnasko 

lucemburština: Chrëschtdag 

běloruština:  рождество 

bulharština:  Коледа 

maďarština:  Karácsony 

norština:  Jul 

irština:  Nollag 

skotská gaelština: Nollaig 

baskičtina:  Gabonak 

maltština:  Milied 
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S humorem (a sportem) jde všechno líp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majitel stáje kritizuje 
žokeje: "To jsi v cílové 
rovince nemohl být 
rychlejší?" "To mohl, 
ale musím tam být 
zároveň s koněm." 

Rozhodčí po nevinném faulu vytáhne červenou. Hříšník se proti němu 
rozběhne a zlobí se: "Proč červenou?!"                                                                             
Rozhodčí nehne ani brvou a ironicky odvětí: "Zelený jsme nefasovali!"                   

"Veliteli, proč si berete 
do toho lesa 
potápěčské brýle? - " Je 
prý hodně hluboký!" 

„Naše mužstvo 
si neklade 
v házené žádné 
malé cíle, 
chceme být 
v příští soutěži 
devátí.“ 
„Kolik mužstev 
tam bude hrát?“ 
„Deset.“ 

"Co byste tomu říkal, 
kdybyste zítra na zemi 
našel deset tisíc?" 
nadhodil během zápasu 
fotbalista.                                                                                                      
"Smůla," pokrčil rameny 
rozhodčí, "včera už jsem 
našel dvacet tisíc na 
lavičce." 

Prochází se Robben s 
Van Persiem před 
zápasem s Brazílií po 
stadionu a jakmile 
přejdou hranici velkého 
vápna, v tu ránu 
Robben spadne a říká 
Van Persiemu: "Promiň, 
to je reflex". 

Přijde fotbalista po utkání k rozhodčímu: "Jak 
se má váš pes?" 
    "Jaký pes, já žádného nemám!?" nechápavě 
zavrtí hlavou rozhodčí. 
    "To je divné, slepý jste a psa nemáte" 

Víte jak se řekne 
čínsky 
fotbalista? 
-Ťan 
A víte jak se 
řekne čínsky 
špatný 
fotbalista? 
Spar-Ťan. 

Po skončení fotbalového 
utkání se davy fandů 
hrnou 
ven ze stadionu. Jen parta 
kluků leze přes plot. Jeden 
z pořadatelů na ně zavolá: 
"To nemůžete odejít, kudy 
jste sem přišli?" 
"Však to právě děláme." 

Ptá se manželka 
fotbalového rozhodčího:  
"Kam jdeš, Fanouši?" 
"Ale jako obvykle, na 
partičku žlutých a 
červených karet!" 
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Výlet plný smíchu 
V srpnu jsme se sborem Zvonky jeli na výlet 

do Vrbatova Kostelce. Sešli jsme se                

na nádraží v Chrasti. Vlakem jsme dojeli do 

Vrbatova Kostelce. Pěšky jsme se vydali domů 

a cestou jsme hráli různé hry. Třeba Bombu. 

Každý měl jednu bombu, a když někdo vykřikl 

„Bomba!“, tak si všichni museli lehnout na 

zem směrem od jeho (její) hlavy. Já si svoji 

bombu nechala pěkně na kopec. Na konci 

kopce jsem zakřičela: „Bomba!“. Ostatní si 

museli lehnout hlavou z kopce, to byla sranda. Hráli jsme i spoustu jiných her 

např. Nálet, Letadlo.  Cesta nám rychle uběhla. Na stadionu v Chrasti na nás 

čekal výborný oběd – pečené kuře. Po obědě jsme chvilku zpívali a už byl čas jít 

domů. Za pěkný výlet děkuji Marušce Kodešové, Kačence Malinské a Martě 

Vránové. Doufám, že si výlet zopakujeme příští léto!!!!!!!!!!!!!!  

Nikola Doležalová, 5.B 

2x TOP 10 vánočních filmů a pohádek 
Co si pustit na Vánoce? Jaké jsou vánoční evergreeny? Doporučení Vám 

předkládají žáci i učitelé. Takže zapnout televizi nebo počítač a vánoční 
atmosféra může přijít. 
 
Sám doma 
Láska nebeská 
Anděl Páně 
Legenda o Vánocích 
Grinch 
Vánoční koleda 
Pelíšky  
Mrazík 
Ledové království 
Polární expres 
 
Bára Štechová a Gabriela Blehová 

Byl jednou jeden král 
Princezna se zlatou hvězdou na čele 
Láska nebeská 
Tři oříšky pro Popelku 
S čerty nejsou žerty 
Grinch 
Mrazík 
Tajemství staré bambitky 
Láska nebeská 
Pyšná princezna 
 
Učitelé
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Čtenářská doporučení aneb Čtenáři čtenářům 
Už tradičně Vás zde čekají návrhy na příjemnou četbu. Vybírejte, 

knih je nespočet a žáci a žákyně volí ty nejzajímavější, které se jim 

osvědčily. 

 

Just Pfaue – „Anna“ – Krok za krokem do nového života 

Příběh knihy Anna od autora Justa Pfauea vypráví o nadějné baletce Anně, 

jejímž snem je stát se primabalerinou. Po těžké autonehodě ale ochrne a 

zůstane na vozíku. Šance na baletní kariéru jsou pryč, a protože bez baletu 

neumí žít, tak ani nevidí smysl života ve svém uzdravení. Dostává se do 

sanatoria, kde pozná prima kluka Rainera, který je také na vozíku. Díky jeho 

vtípkům a různým žertíkům se Anně vlije nová energie do žil. Krůček po krůčku 

se vrací s pomocí Rainera a rodičů zpět do života a hlavně na baletní pódium. 

V baletu je Anna opět výborná, a tak se bude muset rozhodnout, zda zůstane 

doma se svou láskou Rainerem, nebo se vypraví do velkého baletního světa 

v Londýně. 

Má cenu si plánovat život dopředu? Kniha Anna ukazuje na člověka, který se 

z předem naplánovaného života během vteřiny dostane na samé dno. Vypráví o 

tom, jak se za pomoci dobrých a pozitivních lidí kolem může každý vyškrábat 

opět na vrchol. 

Klára Schinaglová 

Růže pro Algernon 

Pro milovníky krátkých, ale smysluplných příběhů uvádím starší povídku s 

názvem Růže pro Algernon. Hlavní postava, slabomyslný muž jménem Charlie 

Gordon dostává zajímavou práci - dostane nabídku stát se chytrým a stává se 

„pokusnou myší“ v laboratoři. Jeho soupeřem v labyrintu je opravdová myš, 

Algernon. Ale ve skutečnosti soupeří Charlie sám se sebou. 

Zvláštností povídky je, že je psána jako deník, takže nejen „cítíme“ Charlieho 

pokroky, ale vidíme je i v psaném projevu. 

Tenhle příběh patří mezi ty, na které se rozhodně nezapomíná! 
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Sedmý smysl 

Sedmý smysl je série knih napsána českou spisovatelkou Ilkou Pacovskou. Série 

obsahuje 9 dílů, které se odehrávají v kouzelnickém světě plném 

kouzelníků,trpaslíků,jednorožců a draků. Možná se vám zdá 9 dílů hodně , ale 

když se jednou začtete už se nejde odtrhnout. Příběhem nás provází hlavní 

hrdinka Hanka a její přátelé Sváťa a Rafan. Zažívají spolu nejedno 

dobrodružství, při kterém jim jde mnohdy i o život. Navzdory všemu nebezpečí 

vždy zachrání situaci a navážou mnoho nečekaných přátelství s mnoha 

odlišnými tvory.Knihu doporučuji všem nadšeným čtenářům fantasy knih jako 

jsem já. 

Klára Kodešová 

 

Magnus Chase a bohové Ásgardu – Prastarý meč 

Po této knize jsem v knihkupectví sáhla proto, že znám hlavního hrdinu 

spisovatele Ricka Riordana Pecyho Jacksona především z televize. Líbí se mi 

mytologie spojená s moderní dobou a všemi vymoženostmi, které k ní patří. S 

napětím jsem se začetla. Čekala jsem další dobrodružství zdánlivě obyčejného 

kluka a bohů. A dočkala jsem se. Hlavní hrdina se jmenuje Magnus Chase, je o 

pár let starší než Percy a jeho příběh začíná jeho smrtí. Starořecké bohy tu 

vystřídají drsní severští bohové Vikingů a Magnus se začíná seznamovat s 

poněkud moderní verzí Valhally a devíti světy.  

Rick Riordan vypráví příběh s fantazií a humorem, od kterého se jen těžko 

vracím zpět k všedním povinnostem. Doufám, že mě Ježíšek vyslyší a nadělí mi 

druhý díl. 

Eliška V. Šumpíková 

I. sportovní čtvrtletí v naší škole 
Žáci naší školy se účastnili v prvním čtvrtletí hned několika soutěží. Jak se jim 

dařilo? 

S novým školním rokem přišlo i finále OVOV, které se konalo ve dnech 8. 

a 9. září 2017 na Atletickém stadiónu VUT v Brně. Závodilo se ve dvou dnech, 

přičemž každý den čekalo soutěžící pět disciplín. První den to byly disciplíny 
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V R V Ě N E C E 

S P S V Í Č K A 

J A B L K O S B 

M K E L M É N O 

E  V E B Á Í D 

L N T O O C H Z 

Í A S A N Ě E O 

 

sprint 60m, skok daleký, medicinbal, shyby a švihadlo, druhý den trojskok, kliky, 

lehy-sedy, hod míčkem a běh na 1000m. Na základě postupů z Okresního a 

Krajského kola naši školu reprezentovaly dvě dívky – Linda Kadlecová a Kamila 

Vondráčková.  Linda nakonec obsadila 21. místo a Kamila 17. místo. 

 Sportovní tým se zúčastnil také už klasického atletického souboje 

v Hrochově Týnci – Hrošiády, která se konala 27. září. Atletický pětiboj (běh na 

400/200 m, skok daleký/skok z místa, hod míčkem/granátem, běh na 50 m a 

závěrečná štafeta). Závodu se zúčastnilo osm škol, každá škola přivezla dvě 

družstva – mladších žáků 3. – 5. ročník a starších žáků 6. – 9. ročník. V 

podzimním kole naši mladší žáci obsadili druhé místo a starší žáci místo třetí.  

 Škola se účastnila také memoriálu T. Šedého. Fotbalového turnaje se 

zúčastnilo dvanáct družstev, rozdělených do dvou skupin. Na konci hracího dne 

se vítězové skupin utkali ve finále. Do letošního finále se probojovala družstva 

Kostelce a Chrasti. Finále naši sportovci ovládli v poměru 4:0 a potřetí obhájili 

pohár. Gratulujeme! 

 
Mgr. Jan Novák 

 

 

Vánoční luštěníčko 
Co takhle si zaluštit s trochou vánoční tematiky? Vyzkoušejte osmisměrku, 
kterou pro Vás připravili žáci naší školy. 
 
JABLKO 
JMELÍ 
KAPR 
KOMETA 
OZDOBA 
VĚNEC 
SANĚ 
SNÍH 
SOB 
SVÍČKA 
 
TAJENKA:____________________ 
 

Lucie Kulhánková 
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Zeptali jsme se… O Vánocích s paní zástupkyní 
Tentokrát jsme se rozhodli požádat o zodpovězení „vánočních“ otázek 

paní zástupkyni, Mgr. Danielu Červovou. Co odpověděla našim reportérkám 
Adéle Voráčové a Ivetě Lapáčkové si můžete přečíst právě zde. 

 
Máte ráda Vánoce? 
Ano, velmi. 
 
Jaký dárek nejvíce oceníte? 
Takový, který někdo vymyslí. 
Nemusí být drahý, ale aby si dal 
práci s tím něco neobvyklého 
vymyslet. 
 
Dodržujete nějaké vánoční tradice? 
Nevím, jestli se to nechá označit 
jako tradice, ale vždycky před večeří 
chodíme na procházku a hledáme v 
oknech už rozsvícené stromečky. 
 
Jaký vánoční strom preferujete? 
Rozhodně živý. Obvykle míváme 
jedličku. 
 
Máte na Štědrý den k večeři kapra? 
Ano, tuhle tradici dodržujeme, kapra 
máme. 
 

Zpíváte nebo posloucháte doma 
vánoční koledy? 
Koledy poslouchám už od první 
adventní neděle, pouštím si je           
v rádiu. 
 
Jakou koledu máte nejraději? 
Nejraději mám asi koledu Nesem 
Vám noviny. 
 
S kým nejčastěji slavíte Vánoce? 
Teď už jenom s manželem, s dětmi 
trávíme Vánoce tak, že si děláme 
Vánoce už o týden dopředu. 
 
Pečete na Vánoce vánočku nebo 
cukroví? 
Ano, peču vánočku i cukroví. 
 
Co se Vám na Vánocích nejvíce líbí? 
Ten čas, ta pohoda, že se lidé 
setkávají, ať už jako rodina nebo s 
přáteli. 

 
Za čas a odpovědi paní zástupkyni děkujeme 

Závěrem 
Blíží se konec roku 2017. Přejeme Vám, ať těch posledních několik dní prožijete 
v pohodové, předvánoční atmosféře a ať do roku 2018 vkročíte pravou nohou. 

Redakční tým časopisu CHrAsT 
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Časopis pro Vás připravila redakční rada CHrAsT. 

Děkujeme nejen za Vaše příspěvky, ale i Mgr. Zdeňce Modráčkové  

a  Mgr.  Janě Zemanové za korektury. 
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