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Editorial 
Milé čtenářky, milí čtenáři, 

Je tady prosinec a s ním i nákupní horečka a stres na téma co už na Vánoce máme a co 

nám ještě chybí. Každý to už zná. Předpověď počasí opět hlásí Vánoce na blátě a všude 

jsou „předvánoční slevy.“ Než se však naplno ponoříte do nákupů a přemýšlení, jaký 

dárek ještě koupit, můžete si přečíst naše nové číslo časopisu. 

 

Veselé a hlavně klidné Vánoce a šťastný Nový rok. 

 

Tereza Mičulková 

šéfredaktorka 
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Sv. Mikuláš 
Svatý Mikuláš z Myry  byl biskup v Myře v Lykii. Už za svého života byl velmi oblíbený 

mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce 

nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také 

někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství, 

ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec (po Panně Marii). 

V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je 

spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Byl inspirací pro 

vytvoření mýtické postavy Santa Clause, dodáním dalších atributů.  

Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, 

právníků, studentů a vězňů. Je též patronem států (Rusko, Lotrinsko) a měst (Amsterdam, 

Bari atd.). 

                                                                

 
 
 
 
 
 
 

 
Kateřina Cahelová, 3. A 

 



Vánoční tradice z celého světa 
Tři oříšky pro Popelku, cukroví, kapr s bramborovým salátem, Pelíšky, Ježíšek – typické 

české Vánoce. Jak ale vypadají tradice z různých koutů světa? 

Tradiční irské Vánoce 

Spousta svíček a rozmanitých zelených dekorací je umístěno v době vánočních svátků v 

mnoha oknech irských domácností. Dle starých pověr svítí světla svíček po celou Štědrou noc 

na cestu Svaté rodině a zároveň dávají i kousek tepla chudým kolemjdoucím. 

Francouzské Vánoce 

Štědrý večer se ve Francii tradičně slaví v kruhu rodinném. Večer 24. prosince dávají děti své 

vyčištěné boty před domácí krb nebo na jiné místo v obytné místnosti. Věří a hlavně doufají, 

že Pere Noel (Otec Vánoc) jim boty naplní dárečky. S Pere Noelem chodí ve Francii i jeho 

partner Pere Fouettard (v překladu Otec Políček), který naopak vyplatí zlobivé děti plácnutím 

či políčkem na zadek. 

Vánoce v Itálii 

Čas Vánoc v Itálii začíná osm dní před 25. prosincem a končí po dvanácti dnech - na svátek 

Tří králů. Štědrý večer se slaví jako předvečer narození Páně jen schůzkou s přáteli. Italské 

děti dostávají dárky až na první svátek vánoční ráno. Štědrovečerní večeře se liší podle 

jednotlivých regionů. Na stolech nechybějí krocan ani ryba, v poslední době však stále častěji 

Italové podávají těstoviny - například s mořskými plody. Ve srovnání s našimi, jsou italské 

Vánoce velmi odbyté: vždyť tu ani nepečou cukroví. 
Řecké Vánoce 

Oslava Vánoc v Řecku začíná již 40 dní předem. V tomto čase se v Řecku běžně podává k 

jídlu speciální druh chleba nazývaný christopsomo, v překladu boží chléb. Na Štědrý den děti 

chodí od domu k domu s přáním všeho dobrého a zpívají vánoční píseň v Řecku nazývanou 

Kalanda. Svůj zpěv doprovází hrou na kovové triangly a hliněné bubínky. Malí koledníci za 

svá přání dostávají drobné odměny, jako je cukroví či sušené kousky ovoce.  
Vánoční zvyky Dánska 

Na Štědrý večer visí téměř v každém domě dánská vlajka a často se malými státními 

vlaječkami zdobí i vánoční stromečky. Tradičním jídlem je rýžový pudink, ve kterém je jedna 

celá mandle. Kdo najde ve své porci tuto mandli, vyhrává malý dárek. Obvykle je to malé 

marcipánové prasátko. Dalším chodem štědrovečerní večeře bývá pečený krocan či husa 

plněná jablky a sušenými švestkami servírovaná s červeným zelím a karamelovými 

bramborami. Jako zákusek se podává něco z nepřeberného množství sladkého dánského 

pečiva. Po večeři Dánové obvykle tančí kolem stromečku a zpívají. Kolem desáté hodiny 

večerní se rozdávají vánoční dárky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kateřina Ťápalová, 3. B 



Proč je marihuana vlastně ilegální? 
-No nejspíš protože všechny drogy jsou špatné a vedou ke všelijakým nemocem a asocialitě. 

Ale je to skutečně tak?  

-Všichni známe ta varování na krabičkách cigaret "kouření může zabíjet". Je známo, že 

kouření tabáku je spojeno s rakovinou, rozedmou plic a jinými závažnými nemocemi. 

Marihuana však jako kuřivo samozřejmě plíce taktéž do jisté míry poškozuje, nicméně, podle 

nedávných průzkumů není ani pravidelné "hulení" spojeno se závažným poškozením plic 

nebo její výkonosti. Pak vám asi přijde zvláštní, že v USA, přestože na užívání marihuany 

nikdo nezemře, přesto je ilegální. Co je za to v USA legální? Tabák, který je americkou 

vládou dotovaný a pěstovaný karcinogenními hnojivy. Zbraně, které se můžou volně prodávat 

kvůli sebeobraně. Mějte na paměti, že dle amerického zákona má občan právo zabít člověka, 

který se bez pozvání vloupal k němu do domu. Dále alkohol, který vede k násilnému chování 

a autonehodám. Fosilní paliva, která mají též co dočinění s dýchacími obtížemi. A 

nezapomeňme potom také na tu úžasnou chemoterapii a radioterapii, což je využíváno na 

léčení rakoviny. Paradox, že jediné pojišťovnami a farmaciemi uznávané léčby rakoviny jsou 

karcinogeny. Asi se ani není čemu divit, když pacient s rakovinou, který se lečí zemře dřív, 

než ten, který se z ní neléčí. Co tedy dělá marihuana? Podle jedné staré studie zabíjí mozkové 

buňky (jakoby to nedělal alkohol). Tato studie ale byla zmanipulovaná, jelikož byla 

prováděna na opicích, které marihuanou udusili. V roce 2005 však podle jedné studie může 

mozkové buňky ve skutečnosti pomoct tvořit. Marihuana nezpůsobuje rakovinu, ve 

skutečnosti ji léčí. V některých státech, včetně některých států USA je legální na předpis. 

Není to její jediné pozitivum. Také pomáhá při nechutenství AIDS, roztroušené skleróze a 

jiným chorobám. V některých zemích, například v Holandsku, je marihuana normálně legální. 

Proč je tedy ve většině zemí ilegální? Jiní by namítli, že také kvůli návykovosti. Jenže 

"závislých" na marihuaně např. právě v USA je na léčení sice hodně, jenže ne zrovna 

dobrovolně. Jak již víme, v USA je silně ilegální. Kvůli marihuaně se v USA můžete dostat 

do vězení. Soud jim nabídne vězení, nebo léčení. "Závislák" si samozřejmě vybere léčení. 

Podle průzkumů jsou na léčení jen 3% dobrovolně. Vždyť na světe je spoustu slavných 

osobností, kteří jsou otevření uživatelé marihuany. Proč je tedy ilegální? Konspirace 

petrochemického průmyslu. Marihuana, respektive, to co jí předchází, konopí, je totiž levný a 

kvalitní materiál, ze kterého se dá udělat cokoli. Textil, lana, léky, papír i jiné produkty, které 

vyžadují pevnost (umělá hmota). Mimo jiné také farmaceutický průmysl. Korporace se 

dlouho snažily potlačit, jak je marihuana a konopí dobrá věc, jen pro své zájmy. V minulosti a 

to i v USA bylo konopí jedno z nejpoužívanějších rostlin, ze kterého se dělalo všechno. To už 

je ale pryč. 

-To je pro dnešek všechno, mimochodem, ve spojitosti s tou rakovinou se můžete těšit na 

článek, který hodlám napsat, který by mohl být na pravdu o lécích na rakovínu. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Matěj Černoch, 2. A 



Ohrožená zvířata planety 

Outloň váhavý 
Dospělí jedinci dosahují velikosti 21–40 cm. Jsou pokryti 

jemnou šedohnědou srstí, v níž se téměř ztrácejí jeho malé 

zakulacené uši a zcela zakrslý ocas. Jeho velké oči se žlutými 

duhovkami mu dodávají jakýsi ustrašený výraz, ale v noci 

jsou mu pomocníkem při lovu. 

Patří mezi noční živočichy, přes den spí přitisknutý k středně 

silným větvím stromů, připomínaje spíše mechový chomáč. 

Lovit a sbírat potravu začíná při západu slunce.  

Oči outloňů jsou velké, kulaté a orientované dopředu. Oči jsou však nepohyblivé, takže pokud 

chtějí změnit úhel pohledu, musí otočit celou hlavou. Outloni jsou barvoslepí a vidí tedy 

téměř černobíle, což je důsledkem právě přizpůsobení se nočnímu 

způsobu života. Outloni mají velmi citlivý čich. Mají dokonale 

přizpůsobené končetiny ke šplhání s výrazně protistojným palcem 

umožňujícím až neobvykle silný úchop. Všechny prsty jsou na 

konci zakončené nehty. Díky své anatomii outloni nedokáží 

skákat, ale při lovení kořisti dokáží vyrazit s překvapivou 

rychlostí. Mají poměrně velké a ostré špičáky, které mohou 

způsobit spolu se silnými čelistními svaly dosti bolestivé kousnutí. 

Mají krátké nohy a velmi krátký ocas. Outloni mají na vnitřní 

straně loktů žlázy, které produkují tekutý žlutavý a silně 

zapáchající sekret. Tento sekret obsahuje toxin, který dělá z outloňů jediné jedovaté primáty 

na světě. Tento toxin je aktivován při smíchání se 

slinami. Outloni ho využívají k obraně sebe nebo 

mláďat. Matky jím například potírají mláďata, za 

účelem jejich ochrany během jejich odložení. Jsou 

známi případy, kdy kousnutí od outloně, způsobilo 

onemocnění nebo dokonce smrt. Velmi pomalý je i 

jejich metabolismus, který vyžaduje stálou tělesnou 

teplotu bez velkých výkyvů a který umožňuje trávení 

mnohdy toxických plodů rostlin, kterými se outloni živí. 

Stálou teplotu zajišťuje hustá srst. Barva srsti je 

hnědavá až hnědošedá, s výrazným tmavým pruhem na 

hřbetě.  

Outloň loví drobné obratlovce a hmyz, ale v jeho jídelníčku spíše převládají rostlinné 

výhonky, různé květy, listí, ořechy a plody. 

Největší hrozbou pro outloně váhavého jsou černé trhy se zvířaty, na kterých je prodáván jako 

„domácí mazlíček“. Další hrozbou je ztráta a ničení jejich životního prostředí pro účely 

zakládání plantáží palmy olejné, kvůli nelegální těžbě dřeva apod. Outloni jsou také stříleni 

jako škůdci plodin. 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Mičulková, 3. A 



Rozdíl mezi slavnými a obyčejnými lidmi 

 
Vážně nerozumím tomu, jak se můžou všichni přetrhnout, když onemocní někdo slavný. 

Najednou o tom ví celý svět. Média na tom vydělávají, lidé jsou chápaví… Přitom v mnoha 

případech těmto lidem není ani nic vážného. Když se ale přihodí něco obyčejnému člověku, 

který by potřeboval pomoc v podobě např. nějaké sbírky, protože si léčbu nemůže dovolit, 

nikdo se o to nezajímá a jen se to přehlíží. Rodina tohoto člověka trpí a ostatní se jí ještě 

vysmějí. Lidé by si měli konečně uvědomit, že jsme všichni stejní, žijeme na stejné planetě, 

dýcháme stejný kyslík, všichni máme své rodiny a kamarády. Každý z nás dělá chyby ale i 

přes to jsme si všichni rovni! Nic proti panu Gottovi, ale na něm jde krásně vidět, jak se ty 

největší kapacity dokážou rychle dostat do rukou těm nejlepším lékařům, ale normální lidé 

musejí na zákrok čekat bůh ví jak dlouho. Někteří si ho ani nemůžou skrz finanční problémy 

dovolit a zbytečně tak přichází o život. Na již výše zmiňovaného pana Gotta se vybírají víčka. 

Přitom on by si mohl léčbu uhradit sám a víčka by mohla být darována potřebným. Takto 

tomu však nikdy bohužel nebude… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Denisa Sirotová, 2. A 
 
 

http://opinionaboutlifearoundus.blogspot.cz/2015/11/rozdil-mezi-slavnymi-obycejnymi-lidmi.html


Vážené kolegyně a vážení kolegové, vážené studentky a vážení studenti 
Obracíme se na Vás s prosbou o dobrovolné příspěvky – finanční (jakákoli částka pomáhá) 

či věcné (pokrývky, obojky, vodítka, misky, hračky, krmivo…) pro psy a kočky v útulcích 

Novojičínska.  

Tato sbírka bude probíhat na naší škole do čtvrtka 17. 12. 2015. Do té doby můžete 

příspěvky nosit do knihovny, tedy kabinetu PhDr. Radan Skřivánka. 

Vaše příspěvky budou odevzdány do rukou paní Kafkové, jednatelky organizace Pomoc 

psům Novojičínsko, s kterou spolupracujeme již tři roky. 

                                                        

Vaše pomoc přispěje k lepším životním podmínkám potřebným, opuštěným psům či 

kočkám. 

                            
 

 

 

 

Za Vaši pomoc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Za dobrovolníky z řad studentů děkuje PhDr. Radan Skřivánek 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSLAVTE KONEC ŠKOLNÍHO ROKU ČI MATURITU   

NA POBYTOVĚ POZNÁVACÍM ZÁJEZDU  

ROMANTICKÁ KRÁSA AZUROVÉHO POBŘEŽÍ  

24. 06. 2016  - 30. 06. 2016  

PROGRAM: 

1.   den  –  odjezd z Nového Jičína (čas a místo upřesníme později) 

2.  den  –  projížďka po romantickém vodním kanálu v Port Grimaud, procházka 

ve světoznámém Saint-Tropez  a líbezném Sainte-Maxime a skalní vesničce 

Ramatuelle. Odpoledne ubytování v kempu Grimaud a podvečerní koupání 

tamtéž 

3.  den  –  dopolední výlet do malebných městeček Grimaud a La Garde Freinet. 

Krátké nahlédnutí do Massif des Maures, kde se podíváme do vesničky 

Cogolino a Abbaye de Thoronet. Odpolední a podvečerní koupání v místě 

ubytování 

4. den  – načerpání pozitivní energie v nádherných místech Le Lavandou a 

Bormes-les-Mimomas. Výlet lodí na ostrovy  Iles d´Hyères (koupání tamtéž) a 

opět podvečerní koupání v místě ubytování 

5. den – návštěva krásných měst Fréjus a Saint-Raphaël,  slavného  filmového  

Cannes a  plavba lodí na ostrůvky  Iles de Lerins, (koupání tamtéž) a odpolední 

či podvečerní koupání v místě ubytování 

6.  den – devíti hodinová zastávka ve městě slunce Antibes – perle na Azurovém 

pobřeží, prohlídka města a poslední možnost koupání na písčitých či kamenitých 

plážích  s pravděpodobnou návštěvou centra Marineland (show s mořskými 

živočichy) a/ nebo návštěva zábavního parku, (bude včas upřesněno), možnost 

koupání tamtéž, odjezd do České Republiky  

7. den – příjezd do Nového Jičína (čas a místo bude opět upřesněno)  

Cena:  7.290,--  

V ceně je zahrnuto ubytování (karavany Port Grimaud), doprava klimatizovaným 

autobusem s WC, průvodce a zákonné pojištění CK proti úpadku. 

V ceně není zahrnuto zdravotní pojištění jednotlivých účastníků, stravování a vstupy 

(ceny budou upřesněny včas) 

 



Nepřehlédněte: 

 

Zájezd je určen pro všechny studenty Mendelovy střední školy, znalost 

francouzštiny není podmínkou. V rámci zájezdu proběhne zábavně 

nezávazný rychlokurs francouzského jazyka. 

Studenti 4. ročníků jsou rovněž srdečně zváni, aby mohli oslavit úspěšné 

složení maturity a vstup do nové etapy svého života v malebném koutku 

sladké Francie. 
 

 

 

Azurové pobřeží ve Francii  

Obrázky z míst, které v červnu 2016 navštívíme 

 
Cannes                                                           Iles de Lérins 

 

 
Antibes 

 

 
Sainte-Maxime                                               Port Grimaud 

 



 
Bormes-les-mimosas 

 

 
Saint-Tropez 

 

  
Ramatuelle 

 

 

 

 

 

 
  


