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Vyjádření redakce 

 

Tento článek vznikl na základě zjištění, že se časopis ve třídách válí a nikdo ho nečte, 

v mnoha případech je roztrhaný. Byli bychom rádi, kdybyste k němu měli úctu, proto-

že sepsat kvalitní časopis není lehké a stojí nás to několik hodin práce. Všichni se učí-

me a může se kdykoli vloudit chybička. Nejsme stroje, ale o to má náš časopis lidštější 

tvář. Proto bychom vás chtěli požádat o shovívavost a základní respekt k naší snaze. 

Sepsat časopis nám dává práci a jsme ochotni jeho tvořením trávit čas, ale jen když ví-

me, že to k něčemu je. Můžete nám pomoci svými nápady nebo náměty, které můžete 

vhazovat do schránek důvěry na 1. i na 2. stupni.  Budeme rádi, když se nějaké ohlasy 

ve schránkách najdou. Rádi časopis zlepšíme a uděláme vám radost.  

Děkujeme za pochopení a znovu opakujeme, pokud vás baví práce s počítačem  nebo 

rádi píšete články o něčem zajímavém, anebo třeba jen děláte radost lidem, k nám jsou  

dveře otevřené. 

Vaše redakce 
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Úvodník 

Milé čtenářky a milí čtenáři. 

Právě držíte v rukou nové vydání školního časopisu. Na-

stává vánoční čas a tím pádem přichází i vánoční číslo. 

 

Jak si představujete ideální Štědrý den? 

U mě to jsou nejen dárky, ale i čas strávený s rodinou. 

Celým městem se line vůně perníčků a horkého čaje. Ne-

byly by to pravé Vánoce, kdyby se vůně čaje a perníčku 

nelinula i u nás doma. Vánoce jsou cítit na každém kroku i 

u nás ve škole. 

Viděli jste už výzdobu? Líbí se vám? 

Plno tříd má už stromeček. Velký podíl na výzdobě mají 

paní učitelky Ivana Křivánková a Lea Vošvrdová, ale urči-

tě i všichni ostatní pomáhali a těm patří dík také.  

Všichni už se těšíme na Vánoce, zbývá už opravdu jen pár 

posledních dní, a proto vám přeji za celou redakci krásné Vánoce a klidné prožití vánoč-

ních svátků, splněná přání pod stromečkem a správné vykročení do nového roku. 

Nicol Vávrová 
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Život ve škole 

Jarmark 
Dne 7. 12. 2017 se uskutečnil v naší škole tradiční Vánoční  jarmark. Na ten-

to den se všechny žáci pečlivě připravovali a opravdu to stálo za to. 

      Ještě před začátkem se před vchodem do školy sešly návaly lidí a čekaly, až jarmark za-

čne. Když se po celé škole  rozezněly nádherné hlasy našich spolužáků znamenalo to, že 

k zahájení jarmarku už nic neschází. Všechny třídy začaly vítat své zákazníky s úsměvem 

na tváři. Krásné obchůdky však nebyly všechno. Mohli jste vidět pohádky nebo si něco vy-

robit. Také o jídlo nebylo nouze, o to se postaraly 9. třídy. Káva, vánoční cukroví, cukrová 

vata, cupcake nebo perníčky to všechno jste mohli ochutnat. 

         Na další jarmark se můžete těšit příští rok. 

Viktorie Richtrová 
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Život ve škole 
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Život ve škole 

Školou chodil Mikuláš… 

 

 

 

 

1. A 

 

 

                                        1. B 

 

 

 

4. A 

 

                                          4. C 
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Život ve škole 

Drážďany 

Naše cesta začala na autobusové zastávce u naší školy v 6:30, když jsme od-

jížděli. Po dvou a půl hodinové cestě jsme v 9:00 přijeli do Moritzburgu, kde 

jsme si prohlédli místa, kde se natočila pohádka Tři oříšky pro Popelku a dali jsme si 45 mi-

nut rozchod. V 13:00 jsme přijeli do Drážďan, kde jsme si prohlédli historické památky a 

pan učitel Krupička nám něco řekl o historii těchto památek. Dále jsme si dali tříhodinový 

rozchod po vánočních trzích. Po třech hodinách jsme se sešli,  šli jsme k autobusu a jeli 

zpátky domů.  

 

 

 

 

 

Filip Veselý 
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Život ve škole 

Divadlo 5.B 

Celý týden od 4. prosince 

zvala 5. B třídy na předsta-

vení Pekelná spravedlnost, 

které pilně cvičili již nějaký 

čas. Vyvrcholením jejich 

snahy bylo vystoupení na 

Vánočním jarmarku.  

 

 

Divadlo anglické 

 
V pondělí 11. prosince se vystřídaly 4.-9.třídy v malém sále Domu kultury, kde zhlédly 

představení The Bear Educational Theater. Dojmy byly různé. My jsme byli se čtvrtým 

ročníkem na představení Jackie and the Giant a líbilo se nám. Bylo vtipné a mohli jsme 

se účastnit aktivně, ať už mluvením anglicky nebo přímo na jevišti (viz foto). 
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Rozhovor s paní učitelkou Marií Hagarovou                    

 

    Jaká je vaše oblíbená barva?       

Moje oblíbená barva je černá, protože tmavší ještě nevynalezli. 

Co vaše rodina? Máte přítele, či kočku? 

          Chovám přítele a žiju s kočkou. 

Proč jste si vybrala učit? 

          Protože učit děti je krásná a rozmanitá práce. 

Vaše koníčky, co děláte ve volném čase? 

          Nejraději chodím na procházky, ale taky ráda hraju deskové hry. 

Co učíte, chtěla by jste učit něco jiného. 

          Moje předměty mi vyhovují, ale co bych učit nechtěla je rodinná výchova. 

Co absolutně neumíte? 

          Všechny sporty, zakopnu i při chůzi. 

Co si myslíte, že vám jde? 

         Myslím si, že umím výborně vařit. 

Na jaké seriály se ráda koukáte? 

          Ráda se koukám třeba na Big Ben a nebo Simpsonovi. 

Jakou školu jste vystudovala? 

          Vystudovala jsem pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě. 

Otravoval vás tento rozhovor? 

          Néé… 

                                                                                                         Nicol Vávrová   8.B 
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Představujeme třídu… 2. B 

Kdo je vaše třídní učitelka? 

Naše třídní učitelka je Jana Čichovská, na některé předměty nás učí i paní učitelka Eva Do-

lenská. 

Na které předměty vás kdo učí? 

Na český jazyk, matematiku a prvouku nás učí paní učitelka Jana Čichovská, na 

ostatní předměty nás učí paní učitelka Eva Dolenská 

Kolik vás je celkem ve třídě? 

Ve třídě nás je celkem 24. 

Kolik je ve vaší třídě kluků a kolik holek? 

Kluků je v naší třídě 8 a holek. 16. 

Který předmět vás baví a který ne? 

Nejvíce nás baví hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova a nebaví 

nás anglický jazyk a prvouka. 

Co vám nejvíce chutná ve školní jídelně? 

Nejvíce nám chutnají špagety, buchtičky se šodó a rybí prsty. 

Děláte nějaké sporty? 

Ano, většina třídy ráda plave, dělá aerobic a hraje hokejbal. 

Chystáte se na nějaké akce? 

Ano, pojedeme na exkurzi do České televize a planetária, také nás čeká lyžák a budeme 

chodit bruslit. 

Jak se chystáte na Vánoce? 

Určitě k nám přijde Mikuláš, budeme mít vánoční besídku a ozdobíme si stromeček.   

Filip Veselý 
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Výlet 6. A do Ratibořic  
 

 

8. 12. 2017 (pátek) jsme v 8:00 vyrazili autobusem do Babiččina údolí (Ratibořic). 

Cesta trvala cca 2 hodiny, na to že to byla dlouhá doba, tak jsme si to v autobuse celkem 

užili. Když jsme tam dorazili, viděli jsme hezký zámek. Asi po pěti minutách jsme se šli po-

dívat na sousoší babičky a její chaloupky, pak jsme se šli podívat ke splavu. Potom jsme šli 

na trhy a tam jsme se koukli na divadlo. Po divadle jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ta jed-

na skupina šla do zámku a ta druhá šla do mlýna na trhy. Když jsme už šli zpět, tak jsme 

museli počkat na autobus a ve 14:00 jsme jeli domů! 

Napsali: žáci z 6. A  
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Jazykové okénko 

 

 
 

 
Weihnachtsstolle 
Zutaten: 

Gebratener Teig 

370 g  glattes Mehl 

150 g Fett (lösliche Butter) 

125 g Zuckergrieß 

1,5 Pfund Beutel Backpulver Dr. Oetker 

250 g weicher Quark 

2 Eier 

1 Vänillezucker Dr. Oetker 

Rosinen, Nüsse, kandierte Früchte (Menge nach eigenem 

Ermessen) 

 

 

Vorbereitung: 

Mehl mit dem Backpulver in die Backform geben und in die Schüssel geben. Fügen Sie Zucker, Vanillezucker, 

aufgelöstes Fett, 2 Eier und Quark hinzu. Die Zutaten stammen aus einer Handpeitsche. 

 

Dann fügen Sie den Teig zu dem gesüßten Schaum hinzu, fügen Sie Rosinen,  

Nüsse, kandierte Frucht und handgemacht in einem glatten Teig hinzu.   

 

Jetzt gestalten wir den Zug. Auf einer aufgerollten Rolle rollen wir eine etwa 3 cm dicke rechteckige Platte aus. 

Wir strecken die längeren Kanten gegeneinander, um die Mitte zu berühren. Danach überlappen wir die hal-

be Länge mit der Längsklammer. 

 

Wir legen auf ein Backblech Liniertes Papier zum Backen und lassen sie es zu backen. 

 

E-Herd: etwa 180 Grad (vorgeheizt) 

Umluftbackofen: etwa 160 Grad (vorgeheizt) 

Gasherd: Stufe 2 - 3 (vorgeheizt) 

 

Backzeit: 30 - 35 minute.  

 

Nach dem Backen sofort den Pinsel mit zerlassener Butter bestreichen und mit Puderzucker bestreuen. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Typ: Wir können zwei Formen von Keks-Sandwich auf dem Herd verwenden  

Práce žáků 8.B , bez korektury 
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Jazykové okénko 
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Jazykové okénko 

 

 

 

 

Svátky v jiných zemích 
V naší škole máme spolužáky, kteří pochází z jiných zemí než z České republiky. Nebo z 

cizí země pochází někdo z rodičů. Zajímalo nás, jaké svátky slaví jinde. Slaví také Váno-

ce? Pokud ano, mají stejné zvyky jako my?  

Arménie 
Anna, 4. C-Světské Vánoce v Arménii se slaví na Silvestra, tedy 31. 12. Rodina se předtím 

chystá, připravuje dobroty - medový dort (medovník), tolmu (zelné závitky plněné mletým 

masem) a čeká na půlnoc i s dětmi, kdy připíjí na nový rok a přeji si hodně štěstí, zdraví, 

děti pak pod bohatě zdobeným velkým vánočním stromkem (tonatsar) najdou balíčky od 

Děda Mráze. V balíčkách pak čokoládu, mandarinky, ořechy a podobně. 

 

Belgie 
Laura, 4. C -  Vánoce se slaví 24.12. okolo 20:00, dárky rozdává pozdě večer Santa Klaus. 

K večeři si dají ryby nebo krocana, jako dezert si dají ,,čokoládové poleno“. ,,Čokoládové 

poleno“ je čokoládová roláda s krémovou náplní ozdobené čokoládou do podoby polena. 

Na trzích jsou stánky s čokoládou a vaflemi. 

Thajsko 
Tiff, 4.A -  V Thajsku je většina obyvatel buddhistů a buddhisti Vánoce neslaví. V Thajsku 

je pouze 1% obyvatel křesťanů, ty si dávají malé dárky, mají umělý stromeček a štědrove-

černí večeři vůbec neslaví. Vlivem obchodních domů a firem, které vánoční ozdobu dělají, 

se trochu Vánoce do Thajska dostaly, ale Thajci to berou jako atrakci a fotí se u vánočních 

stromků a Santy. Pro Thajce je mnohem významnější Nový Rok. Na Nový rok se sjíždějí 

rodiny a dávají malé dárky svým rodičům a uctívají mrtvé. 

Ruské vánoce 
Vánoce se v Rusku slaví po Novém roce 7. ledna. 

Předchází jim čtyřicetidenní půst, při kterém se nesmí jíst maso, vajíčka, mléko. 

Nesmí se hádat a také pít alkohol. V předvečer Vánoc přicházejí věřící do kostelů na Vá-

noční bohoslužbu. 

Vánoce jsou rodinným svátkem stejně jako v Česku. 

Také se v Rusku věští a zpívají koledy. 

Koledníkům dávají různé sladkosti. Koledníci jsou oblečeni v maškarním. 

 

 

 

Filip Veselý 
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Sport 

Parkour... 
...v dnešní době velmi oblíbený sport či zábava pro spoustu mladých či dospívají-

cích. Proto jsme oslovili dva naše spolužáky  Vincenta a Filipa o krátké představení 

tohoto sportu. 

Parkour je umění pohybu a překonávání překážek. 

Při něm jsou využívány přirozené pohyby jako běh, skákání a lezení, pomocí kterých se 

co nejefektivněji a nejrychleji dostává člověk z místa na místo. 

Parkour je nesoutěžní sport. 

Zakladatel parkouru je David Belle. 

Nejlepší parkourista v české republice je Vladimír Koldaev-Vova. 

Vincent Brázda, Filip Ráb, 5. B 



 16 

 

 Zábava 

 

Vánoce s vůní čokolády… 

 

Pusinky z bílé čokolády 
100 g čokolády na vaření 

* 50 g ztuženého tuku 

* 2 polévkové lžíce rybízové marmelády 

* bílá čokoládová poleva 

Náplň:  

* 1 bílek  

* 30 g cukru krystal  

* 1 lžička vody 

1. Čokoládu smícháme s pokrmovým tukem a ve vodní lázni necháme rozpustit. Ne-

cháme chvilku vychladnout a malou lžičkou čokoládu naléváme do papírových košíč-

ků. Čokoládu necháme ztuhnout a mezitím si připravíme sníh. 

2. Cukr smícháme s vodou v kastrůlku a necháme ho chvíli povařit, jak se říká svařit 

na nit. Cukr necháme chvíli vychladnout. Bílek vyšleháme do hustého sněhu a začne-

me k němu přilévat chladný cukerný roztok. Roztok by neměl být příliš horký, jinak 

začnou bílky řídnout. 

3. Husté bílky přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou. Do košíčků na 

čokoládu dáme malou lžičkou marmeládu a na ni nastříkáme sníh. Necháme ho čás-

tečně ztuhnout a přelijeme bílou čokoládou. Pusinky můžeme posypat ozdobným sy-

páním. 

 

Čokoládové pralinky 
* 1/4 l smetany ke šlehání  

* 150 g mléčné čokolády  

* 60 g mletých lískových ořechů  

* 1/2 polévkové lžíce kakaa  

* 3 polévkové lžíce rumu 

Na obalení:  

* 50 g hořké čokolády a 50 g mléčné čokolády 

1. Smetanu nalijeme do kastrůlku a krátce ji svaříme. Přidáme nalámanou čokoládu, roz-

pustíme ji a vytvoříme hmotu, kterou necháme na chvilku vychladnout. Mezitím smícháme 

ořechy s cukrem, kakaem a rumem a přidáme do čokoládové hmoty. Směs necháme v led-

nici dobře ztuhnout. 

2. Druhý den z hmoty tvoříme kuličky, které obalujeme ve směsi mléčné a hořké čokolády, 

jež jsme nahrubo nastrouhali na struhadle. Pokud je hmota příliš řídká, nabíráme ji lžičkou, 

obalíme v čokoládě a pak tvoříme kuličky. Pralinky naskládáme do krabičky a uchovává-

me v lednici. Této hmotě se říká ganache a měla by mít ledový efekt. 
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Zábava 

Vánoční tradice aneb dodržujete je všechny???  

 
Dodržujete vánoční tradice nebo si postačíte se stromečkem a tradičním cpaním se cuk-

rovím? Pojďme si pár tradic připomenout!   

 

Házení hole  

Začneme zapomenutou tradicí házení hole na hrušku (ne Láďu, ten strom) pokud se 

v jejích větvích hůl zachytila, čekaly dívky vdavky. Aby to, jestli půjdou  z domu zjisti-

ly, také házely střevícem. Špička do domu znamenala zůstat svobodná, špička ven, 

svatbu.  

 

Pouštění lodiček  

Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají plout po vodě. Majitele lodičky, která vydr-

ží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život. Pokud se lodička drží při 

kraji nádoby, její majitel se bude celý rok držet doma. Jestliže lodička pluje ke středu 

nádoby, vydá se do světa. 

 

 

Šupiny pod talířem 

Pod talíře se při štědrovečerní večeři se dává několik kapřích šupin, které mají přinést 

všem po celý rok dostatek peněz. 

. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92181&idc=4908860&ids=2082&idp=89056&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz%2Fpriroda%2F
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicwe_E2onYAhXIEewKHTlIDOsQjRwIBw&url=https://www.ranker.com/list/weirdest-christmas-traditions/keshvaralikhani?page%3D4&psig=AOvVaw2i_3AwFWFAXnTMrl1-9T4t&ust=1513
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRg6OE34nYAhVH5KQKHU_4DfQQjRwIBw&url=http://www.chatar-chalupar.cz/orechove-lodicky/&psig=AOvVaw1ZMoYvi3H7Mi6kzIWiQ9Fq&ust=1513349055075558
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Zábava 

Stíny 

Když se rozsvítí, dívají se všichni po stěnách. Čí stín nemá hlavu, ten do roka zemře. 

Klepání na kurník 

Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se slepice, dívka zůstane svobodná. Po-

kud se ale objeví kohout, brzy se vdá. 

Jablečné kouzlo  

Dvanáct jadérek dáme do misky s vodou. Kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude 

v příštím roce suchých měsíců (pro zemědělce, chataře a chalupáře). 

Cizí věci v domě 

Do konce roku by se měly vrátit všechny cizí věci, které jsou v domě. Projděte pečlivě celý 

dům či byt a vraťte vše, co vám nepatří. 

 

 

Cibulová pranostika 

Z cibule naloupeme dvanáct sukének, položíme je vedle sebe a do každé nasypeme trochu 

soli. Každá sukénka přestavuje jeden měsíc v roce. Na kterém se sůl do rána rozpustí, v tom 

bude pršet, ve kterém jen zvlhne, ten bude srážkově průměrný, a ve kterém většina zůstane, 

v tom lze čekat sucho. 

 

 

 

 

 

Julie Žitná 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj78MPv34nYAhXP_KQKHRPfBakQjRwIBw&url=http://moje-povidky-v.blog.cz/1112/vanocni-jmeli&psig=AOvVaw2FW7Si4hfMTroOATgnxVpT&ust=1513349332764698
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih6unB4InYAhWJo6QKHXWcCZMQjRwIBw&url=https://www.promaminky.cz/diskuze/nezarazene/vanocni-tradice-a-zvyky-1122&psig=AOvVaw2dXbSVz7TAmtb9LJkjFdlQ&ust=1513349534893
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   Zábava                    

 

„Tati, co bys chtěl k vánocům?“ 

„Abys měl samé jedničky“ 

„Pozdě, já ti koupil kšandy.“ 

 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” „Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.” 

 

„Moje tchyně je spisovatelka,” vypráví po Novém roce Jarda, „tak jsem jí dal k Vánocům 

dárkový papír.” 

 

Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?” „Pokud můžu soudit podle původu dárků - tak asi z 

Číny.” 

Vytahuje se Pepa před manželkou: „Pod stromeček ti dám celý svět!” „To vím, určitě tam 

budu mít kapesní atlas!” 
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„Jak já se letos těším na Vánoce...” říká Pepa. „Čekáš hodně dárků?” „Ani ne, ale ženě 

obvykle zaskočí kost z kapra a já jí můžu dát herdu do zad.” 

 

Vrátí se pán z vánočního nákupu, hledá peněženku a najde místo ní jen kartičku: „Veselé 

Vánoce přejí kapsáři!” 

 

Pepíček dostane pod stromeček obálku se stovkou. Maminka: „Jakpak se říká tetičce?” 

Pepíček: „Stará držgrešle?” 

 

„Počkej, nechoď sem!” křičí na manželku z ložnice pan Hanák. „Já ti ještě musím zabalit 

ty náušnice...!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie Žitná 
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Redakce časopisu:  Kraus Karel 8.B , Vávrová Nicol 8.B, Krubl Adam 5.A, Žitná Julie 6.C Richtrová 

Viktorie 6.C , Filip Veselý 7.A 

 

 

Představujeme Vám tři vítězná PF žáků pátých a šestých ročníků… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Zuzana Henychová, 5.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Marie Šťastná, 6. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Vavřínová, 5. A 


