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Narozeninová Žernosecká 

 

 

 

 

 
 

 

 

Žernosecká otevřená světu 

  
Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče, 

 dovolte mi pár úvodních slov k tomuto speciálnímu vydání Žernoseckého 
zpravodaje. Jiná doba – jiný kabát. Všem Vám velice děkuji za součinnost v této 
mimořádně nepříznivé a smutné době. Velice jsme se všemi kolegy ocenili Vaše 
nasazení a pomoc při výuce a zpracovávání úkolů, v jejichž zadávání neustále 
pokračujeme. Veliký a srdečný dík všem.  

Přeji vám všem ze srdce hodně zdraví, pohody a radosti z Vašich dětí, které se, až na 
výjimky, opravdu poctivě snažily současnou nelehkou situaci zvládnout. Pevně věřím, 
že se vše zlepší, a budeme moci pokračovat v naší započaté práci v klidu a s 
optimistickým výhledem do budoucnosti.   

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021      

B. Čerňanská 

 

Základní škola Žernosecká jde s dobou. Naše škola si uvědomuje, že v dnešním 
propojeném světě jsou cizí jazyky důležitým a nezbytným prvkem pro uplatnění 
ve světě. Proto naše škola zrealizovala za pomocné ruky vyučujících i žáků 
cizojazyčné verze webových stránek školy. Nově se můžete něco dozvědět o 
naší škole v bratrské slovenštině, mezinárodní angličtině, sousedské němčině, 
východní ruštině i ukrajinštině, anebo ještě východnější čínštině!  

ŽÁCI SE U NÁS UČÍ ANGLICKY, NĚMECKY A RUSKY! Současná doba sice 
cestování nepřeje, ale přesto jsou naše děti připravené, až ledy povolí a COVID 
dovolí.   

My name is Sam, I’m 13 and I was born in Prague. I realized early in my life that 
I was curious about what was happening out there, outside of my hometown 
and my country. But soon the first problem arose. I couldn’t speak English.  
Neither could my parents. So, I started to learn English on my own with the use 
of the Internet at the age of five. I don’t exactly know what happened in those 
seven years, but by the age of twelve, I became more comfortable speaking 
English than Czech which is my native language. I have already been to many 
foreign countries where I have visited so many interesting places. My three 
favorite places I have visited are Paris, Dubai and Santorini.    

Angličtina: Samuel Šimai, 8. D 

Hallo, ich heiße Petr und ich bin 13 Jahre alt. Ich mag Radfahren und 
Computerspiele. Ich habe einen Hamster. Ich reise gern. Ich war in Österreich, 
Deutschland und in der Slowakei. Ich möchte nach England fliegen.         

Němčina: Petr Blecha, 7. A 

Здравствуйте, меня зовут Зузана Карова. Я хожу в школу Жерносецка в 
девятый класс. Мне пятнадцать лет. Я чешка. Я родилась в городе 
Босковице, но сейчас я живу в Праге. Я стреляю из лука и  рогатки, а также 
играю на гитаре. У меня собака Ота. Ему 7лет. У меня также черепахи, 
ортодонт дегу Лотириэль и листотелы. Вот мои домашние животные.  

Ruština: Zuzana Kárová, 9. B 

V roce 2020 ZŠ ŽERNOSECKÁ oslavila 45. narozeniny. Co by žáci popřáli naší škole?  

Přeju naší škole, aby pevně držela všech 27 tříd, aby žáci v ní tolerovali ostatní. Aby 
naše škola byla motivace k učení a abychom se zde naučili co nejvíc potřebných 
dovedností.  

Elen Kučerová, 7. A 

Přeji škole, aby ještě pěkně dlouho stála a aby fasáda pořádně držela. Dlouho aby 
sloužila novým a novým dětem. Dále ji přeji, aby jí nikdo zbytečně neničil jak z venku, 
tak zevnitř. Aby se tam líbilo jak učitelům, tak hlavně dětem. 

 Kristýna Svobodová, 4. B 

Přeju škole, aby byla nejznámější, aby se všichni měli rádi. 

Andrea Vaňátková, 1. B 
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Žáci i učitelé dovedou být IN i ONline! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší práce během ONline výuky 

  
Věděli jste, že Mikuláš má spoustu práce, a tak zatímco v České republice naděluje  

5. prosince, na Ukrajinu dorazí 19. prosince? Že ne? Tak si přečtěte tento úryvek 

slohové práce. 
Tento svátek netrpělivě očekávají děti i dospělí, protože svatý Mikoláš tradičně 
schovává pod polštářem sladkosti a dárky. A slaví se každoročně 19. prosince. Ve 
svých představách si chlapci a děvčata představují šedovousého muže 
s obrovskou taškou, v níž je mnoho dárků, sestupuje z nebe v doprovodu svých 
pomocníků – anděla a ďábla, nenápadně položí pod polštář krabičky s dárky 
nebo větvičky. Od anděla dostane dítě dárek, pokud bylo dítě během roku 
poslušné. Od ďábla prut, pokud je vinen. Počasí v tento den určuje, jaké bude 
léto. Říká se, kolik sněhu napadlo 19. prosince, stejné množství trávy bude 22. 
května.  

Sofiia Nezhumyria, 5.B 

Když nemůžeme cestovat, nezbývá nic jiného než cestovat prstem po mapě. Odkud 

k nám dováží banány nebo avokádo, které si kupujeme v obchodě? To zjistili žáci 

během online výuky zeměpisu. V angličtině pak o své výpravě do Ameriky napsali pár 

vět.  

I usually go to the shop with my parents. I like shopping in Decathlon (sport and 
free time things). Yesterday I was at the shop with my mum. We went by car and 
we visited supermarket Lidl. I did my homework. We took a shopping cart and 
we wore masks. I took a photo of avocado and bananas. I bought avocado from 
Mexico and bananas from Ecuador.My mum bought vegetables, fruit, meat, rice, 
pasta, pastry and cheese. We paid 535 crowns. We spent 30 minutes in Lidl.  

Kryštof Sedlmeier, 7. A 

              

I když nám v poslední době není do smíchu, právě ten je to, co opravdu 
potřebujeme. Podívejte se, co nám při distanční výuce zlepšilo náladu! 
Pan učitel používal při online výuce „vojenské opevnění“, aby nedocházelo 
k ozvěně ve třídě. (žákyně 9. A) 
Pan učitel vždycky mluvil a najednou se ztrácel, jako by se začal sprchovat. 
(žák 7. A)  
Paní učitelka vyvolala spolužáka. Ten vůbec nevěděl, kde jsme, protože si za 
obrazovkou dělal kotrmelce. (žákyně 5. B)  
Žáci se jednou přihlásili na online výuku, velmi neobvykle se zapnutými 
kamerami.  
Za  nimi  však  byly  postavy pod bílými prostěradly se slunečními brýlemi.  Bylo 
mi vysvětleno, že je to teď „moderní“. Vzhledem k tomu, že jsme měli zrovna 
zeměpis a probírali jsme USA, zařadil jsem na začátek hodiny téma Ku-klux-klan. 
(zážitek vyučujícího) 
Jednou jsem na online hodině měla omylem zapnutý mikrofon. Zrovna v tu 
chvíli se můj bratr díval na televizi na horor, a tak všichni spolužáci slyšeli 
hororové zvuky. (žákyně 8. D)  
Žák: Paní učitelko, ale pod vodou jde dýchat. Učitelka: Ale nejde, prosím tě. Žák 
zapne kameru a nad hlavou drží flašku s vodou a dýchá. (žák 7. A) 
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A tak to uběhlo, až přišly Vánoce. 

Jako škola světová, slavíme celou zimu, 

pořád dokola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dokud jsme byli OFFline 

         I když to sami nemáme lehké,  

   nezapomínáme ani na ostatní! (2.C) 

 

 

 

Sotva jsme do naší party přivítali nové členy, 

           museli jsme se zase na chvíli rozloučit 
 

     A co jsme stihli, než nás zavřeli? 

Naučit se, jak nebýt pirátem silnic (5.C) 

     Někteří z nás se dokonce stihli stát opravdu  

      dobrými čtenáři (2.A) 

 

 

 

 

VIETNAM  
Vánoce ve Vietnamu se slaví 25. prosince, ale je to netradiční svátek, takže si lidé mohou 
jíst, co chtěj. Dárky nosí Dědeček Noel místo Ježíše. Ti, kteří nejsou křesťané, jdou 
normálně do práce a neslaví to. Před dnem 25. listopadu se lidé scházejí v kostelu a začne 
nějaká oslava. Jinak se všechno slaví stejně jako v České republice. 

Tien Thanh Tran, 7. A  

RUSKO  
Vánoce se v Rusku slaví od 6. ledna do 7. ledna. Každá rodina zdobí slavnostní stůl. Na 
Vánoce připravujeme palačinky s červeným kaviárem, salát «Olivje», různé koláče a 
rosolovité maso. Zdobíme také vánoční stromek a zapálíme svíčky. Také si navzájem 
dáváme dárky na Vánoce. Ale stejně jako ve starověku, i na Vánoce v Rusku jsou různé 
zvyky. Nejčastěji se věští ženich nebo osud. 

Varvara Troegubova, 8. D 

ARMÉNIE   
V Arménii se na rozdíl od Česka slaví Vánoce až 5. ledna. Ten den se obědvá ryba, postní 
plov (rýže se sladkým sušeným ovocem) a doma (plněný  vinný list s mletým masem a 
zeleninou). Věřící jdou do kostela pro světlo, které symbolizuje betlémskou hvězdu, a 
přenášejí si ho domů. 6. ledna se pak ráno slouží bohoslužby, které končí svěcením vody. 
A den končí přípitkem. 

Anushka Hunanyan, 8. B  

UKRAJINA 
Ukrajina patří mezi pravoslavné země, proto se řídí podle juliánského kalendáře a první 
svátek Vánoční je 6. ledna, kdy se slaví, že se Ježíš narodil, druhý svátek Vánoční je 19. 
ledna, kdy byl Ježíš pokřtěn. V každé rodině by mělo být na stole dvanáct postních jídel, 
ale v každém kraji jsou jídla trošku odlišná, nejdůležitějším je dezert kutia, který se má 
jíst jako první, potom jsou to pirogy, speciálně pečený chleba, boršč, taštičky plněné 
houbami, dušené zelí, golubci, houbová omáčka, marinované houby, marinovaný sleď, 
vařený ovocný nápoj a koblihy. 

David Kerkalo, 7. A  

A když už se naši žáci přeci jen dostali do školy, 

veškerá epidemiologická opatření brali vskutku vážně! 
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Co nám online výuka ODNESLA a co nám PŘINESLA? 
To asi nelze vyjádřit slovy. Kde chybí slova, tam přichází výtvarný talent žáků 7.A a 7.C ! 

 

 

 

 

Hodně  štěstí, zdraví, lásky a úspěchů 

v novém roce 2021 přejí 

zaměstnanci ZŠ Žernosecká. 
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