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Vánoce jsou tady a s tím jsou spojené narvané obchodní domy lidmi, 

kteří nakupují dárky. Na Vánoce se snad každý těší. Na všechna ta 

světýlka, cukroví a vánoční písničky.  

No ale co po Vánocích? Konec prvního pololetí se kvapem blíží a 

většina učitelů už se rozhoduje, co na konci ledna uvidíte na svých 

vysvědčeních. Pro někoho to bude první a pro někoho zase 

předposlední vysvědčení před nástupem na střední školu. Zatím si s 

tímhle ale nedělejte hlavu a užijte si Vánoce šťastně a vesele. 

Jana Dvořáková 
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2. 12. reprezentovali chlapci z 2. stupně naši školu na turnaji ve 

florbale 

4. 12. se žáci 3. tříd zúčastnili besedy „Nákupy s rozumem“ 

5. 12. proběhla na naší škole „Mikulášská nadílka“ 

5. 12. absolvovali žáci 8. tříd osobnostní kurz „Semiramis“ 

10. 12. si vyslechly děti z 9. tříd zdravotnickou přednášku, kterou 

připravila Krajská hygienická stanice Pardubice 

10. 12. byly 7. a 8. třídy fandit na florbalovém utkání 

11. 12. navštívily 3. třídy vánoční výstavu na pardubickém zámku 

13. 12. proběhly na celé škole vánoční dílny 

14. 12. byly v tělocvičně otevřené dětské dílny s rodiči 

16. 12. jely děti 1. tříd na výlet na vánoční zámek v Doudlebech 

16. 12. zhlédli žáci 2. stupně filmové představení „Poslední 

aristokratka“ 

17. 12. jely na zámek v Doudlebech 2. třídy 

18. 12. navštívily filmové představení děti 1. stupně 

19. 12. proběhlo školní kolo vědecké soutěže „Amavet“ 

20. 12. žáci 2. stupně si vyslechli přednášku cestovatele Tomáše 

Kubeše 

20. 12. ve třídách proběhly vánoční 

besídky 
 

Během prosince pracovali žáci 9. tříd 

při hodinách informatiky s robotickou 

stavebnicí Microbit. 

 

Hurá!!! 

 

Těšíme se na Vánoce!!!  
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Co děláme na Vánoce? 
 

  K snídani si běžně dáváme 

vánočku s kakaem nebo čajem  
 

 Po ránu chodíme na procházku, na 

větvičky stromů napícháváme 

různé ovoce, zeleninu nebo ztvrdlé 

pečivo např. jablko, mrkev, 

rohlík, chléb.  
 

 Po příchodu domů si dáme napečené cukroví.  
 

 Na oběd máme čočku, abychom uviděli zlaté prasátko 
 

 Odlíváme olovo pro štěstí do nového roku. 
 

 Pověsíme jmelí nad dveře. 
 

 Připravíme si kapra, ale nejprve si z něj vyškubneme pár šupinek 

pod talíř. 
 

 Oblíbený bramborový salát miluje každý, příprava bramborového 

salátu je zábava. 
 

 Oblékneme si společenské oblečení. 
 

 Při zapálených svíčkách večeříme rybí polévku, kapra nebo vinnou 

klobásu s bramborovým salátem. 
 

 Počkáme na zvoneček ježíška. 
 

 Po rozbalení krásných dárků se společně s rodinou podíváme na 

vánoční pohádky  

 

Viktorie Vondráčková, Linda Horáková 
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… ze 3.B 
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Zeptali jsme se našich spolužaček a spolužáků:  

„NA CO SE TĚSÍŠ O VÁNOCÍCH?“ 

 

A co nám odpověděli? 

David Mišík, 1.B: „Těším se, až mi donese ježíšek velký lego.“ 

Mája Králíčková, 2.A: „Těším se, až budu strojit stromeček.“ 

Viky Berousková, 3.B: „Těším se na řízek.“ 

Tereza Tocháčková, 3.B: „Těším se na zdobení stromečku.“ 

Šarlota Němcová, 3.B: „Těším se, že bude pěkná atmosféra.“ 

Tereza Štursová, 3.A: „Těším na večeři.“ 

Dan Hacker, 4.A: „Doufám, že budeme mít pěkný stromeček.“ 

Anežka Nelibová, 4.A: „Těším se, až budeme všichni spolu.“ 

Lucka Šimíková, 6.A: „Těším se, že bude celá rodina spolu.“ 

Tereza Lukášková, 6.A: „Těším se na rozsvícení stromečku a na 

pečení cukroví.“ 

Natálie Tocháčková, 6.A: „Těším se, že budeme všichni spolu.“ 

 

 

Filip Kmeť, Vojtěch Lebeda 
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Vánoce se pomalu, ale jistě blíží, tak nás napadlo vám poradit, jak si 

vyrobit jednoduché a krásné ozdoby  

 

Roztomilí sněhuláci 

 

Budete potřebovat:  

3 víčka, knoflíky, stuhu (provázek) 

2x, bílou barvu (tempera), černý a 

oranžový fix, tavnou pistoli 

 

Postup:  

1. Vezměte si víčka a natřete je na bílo. 

2. Pak požádejte dospělého o pomoc, aby vám ty tři víčka přilepil 

k sobě tavnou pistolí. 

3. Následně nalepte šálu ze stuhy (provázku) a na stuhu přilepte 

knoflík. 

4. Ze zadní strany přilepte provázek tak, aby se sněhulák dal 

pověsit. 

5. Sněhulákovi namalujte černou fixou oči a knoflíky a oranžovou 

nos. 

 

 

Lucie Šimíková, Magdalena Vítková, Veronika Rozová 
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6. a 7. 12. 2019 se v Lake 

Louise v Kanadě konaly 

závody Světového poháru 

v alpském lyžování 

v kategorii žen. 

Startovala zde také 

Ester Ledecká s číslem 

26 a zase šokovala celou 

světovou lyžařskou 

špičku. Ovládla totiž 

sjezd Světového poháru a 

slaví premiérový triumf v lyžařském Světovém poháru. Zároveň jako 

vůbec první Češka v historii vyhrála v této disciplíně.                                                                                                                      

Na prvním mezičasu byla Ledecká třetí, na druhém druhá a na 

zbylých už nejrychlejší. V cíli podobně jako na olympiádě nevěřila, že 

vede.                                                                                  

Na olympijské sjezdovce v Lake Louise se Ester Ledecké daří. 

Předloni tam vyhrála jeden z tréninků a pak byla sedmá v závodu. Loni 

skončila v jednom ze sjezdů v kanadském středisku desátá.                                                                                                                                                 

Ester Ledecká se ale hlavně věnuje snowboardingu. Minulý rok na 

Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu získala dvě zlaté 

medaile, nejprve vyhrála superobří slalom v alpském lyžování a o 

týden později obří slalom na snowboardu. 

Anna Danihelková  

 

V listopadu a prosinci proběhl turnaj chlapců z 8. a 9.  tříd 

v basketbale. Tady jsou výsledky: 

1. místo – 9.B 

2. místo – 9.A 

3. místo – 8.A 
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ZVÍŘECÍ RODINA 

Ráno jako každé jiné a všechna zvířátka už jsou v každodenním 

tahu. Něco tu ale nehraje. Kde je žabák Bob a moucha Bzučanda? 

Zvířátka najednou slyší hodně hlasité kroky a cítí, jak duní celá 

zem. Co se to děje? Všichni jsou z toho celí rozhození.  

V dáli uviděla žabáka Boba a mouchu Bzučandu. Ale nejsou sami. 

Kdo to za nimi je? Je podstatně vyšší než oni. A chodí po zadních. 

Kdo to může být? Pořád se to přibližuje a malá veverčata už 

začínají mít strach. „Nebojte, je to náš nový kamarád“ zakřičela 

moucha z dáli.  

Nevěřili byste, kdo ten jejich kamarád byl. Člověk? Vlastně dítě. 

Ano, lidské dítě. Sedl si k nim ke stolu a povídal si s nimi o všech 

zážitcích, co spolu prožili. Dozvěděl se o nich opravdu mnoho. Teď 

už ví, že má být v lese opatrnější, aby nějakým způsobem nenarušil 

jejich životy. Ví, že nemá v lese nic vyhazovat. Poučte se z toho i 

vy. 

 

 

 

 

 

 

Tereza Hatlapatková 
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MEDÚZÁRIUM SVĚT MEDÚZ 

V OC Arkády Pankrác 

v Praze můžete vidět 

ojedinělou expozici ze 

světa mořských živočichů 

- je jí medúzárium Svět 

Medúz, kde uvidíte více 

než 10 tisíc medúz 

různých druhů, tvarů i 

velikostí v 38 akváriích. 

Toto medúziárum je 

největší v Evropě. Svět medúz je doplněn audiovizuálními efekty. Pro 

děti je zde připraveno interaktivní akvárium i dětský koutek.  

Pozoruhodné je akvárium ve tvaru koule, které se uchází o zápis do 

Guinnesovy knihy rekordů. Medúzárium je otevřeno i o víkendech a 

jeho prohlídka trvá cca 1 hodinu. 

 

OBŘÍ AKVÁRIUM 

Obří akvárium je největší sladkovodní akvárium v České republice a 

nachází se v Hradci Králové. Návštěvníkům z celé ČR i okolních zemí 

přibližuje tropické ryby a rostliny Jižní a Střední Ameriky.                                                                                                                               

Kromě samotného akvária s podvodním tunelem a deštným pralesem je 

pro návštěvníky otevřena i kavárna Café Piraňa, kde můžete 

pozorovat dravé pirani. Prohlídky akvária probíhají celoročně, šest až 

sedm dní v týdnu. Během Vánoc a prázdnin bude mít akvárium většinou 

otevřeno.  

 

Anna Danihelková 
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… oslavy Vánoc bývaly v USA nelegální! Byly totiž považovány za 

starověký pohanský svátek? 

 

 … během vánoční sezóny se každou sekundu prodá 28 krabic Lega? 

 

… průměrný vánoční stromek roste 7 -13 let, než 

je prodán, a že nejrychleji roste borovice lesní, 

do výšky 180 cm doroste za 6 až 7 let?  

 

… čokoládové figurky, které se věší na vánoční 

stromeček, jsou ryze česká záležitost? 

 

… slovo Vánoce pochází z německého Weihnachten, to v doslovném 

překladu znamená svatá noc? 

 

 

 

 

 

 

 

Ester Zavadilová 
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Aby vám čekání lépe uběhlo, zkuste si s námi připravit jednoduché 

vánoční cukroví 

 

 

Mandlové hrudky - nepečené 

doba přípravy: 30 minut 

 

Suroviny (na 15 ks):  

1 balení vanilkového cukru, 20g 

tuku, 100g mandlí pokrájených na 

nudličky, 75g čokolády  
 

 

 

 

 

Postup: 

Mandle s vanilkovým cukrem dozlatova opražíme a necháme 

vychladnout. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu (čokoláda může být 

mléčná, hořká nebo na vaření) a smícháme s mandlemi.  

 

Necháme hmotu trochu vychladnout a potom na plech nebo tác 

vyložený alobalem děláme lžičkou podlouhlé hrudky.  

 

Necháme vychladit v ledničce do úplného ztuhnutí.  

 

 

  

https://www.recepty.cz/katalog-potravin
https://www.recepty.cz/recept/mandlove-hrudky-nepecene-17151/galerie?current=1
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Perníčky 

Suroviny: 

500 g hladké mouky, 100 g 

moučkového cukru, 200 g 

másla, 2 vejce, 120 g medu, 

1 lžička (malá dezertní) 

jedlé sody, 3 lžičky koření 

Medový perník, 2 lžičky 

kakaa, 1 bílek na potření  

Poleva:  

1 bílek, moučkový cukr (pořádně prosít!!!), kapka citronové šťávy, 

vyšlehat do hustší hmoty, aby vidlička zanechávala stopu. 

 

Postup: 

Nachystáme velkou mísu, kam vložíme veškeré ingredience a 

promícháme. Nejprve suché, promíchat, pak mokré a promíchat. Vše 

by mělo mít stejnou teplotu. 

Pořádně ručně vyhněteme a zpracujeme na měkké vláčné těsto. 

Vyklopíme na vál a asi ještě propracujeme, aby se nám těsto chovalo 

jako plastelína.  

Až je „teplé“ a dobře vypracované, vezmeme potravinářskou folii, 

těsto do ní zabalíme, necháme trošku místo a dáme na 2 dny odležet 

na chladnější místo, ne do lednice. 

Najdeme těsto skoro jako „nakynuté“, uležené a nachystáme na 

plechy pečící papír. Na vál dáme trochu hladké mouky a část těsta 

vyválíme, vykrajujeme opatrně a skládáme s mezerami na plech. 

Pečeme při teplotě 170 stupňů asi 8 minut.  

Hlídáme, menší tvary dobu kratší! Horké perníčky hned po vytažení 

potřeme bílkem kvůli lesku. Necháme vychladnout a zdobíme bílou 

polevou. Perníčky máme krásně měkké a ihned k jídlu 

 

Veronika Rozová, Magdalena Vítková, Lucie Šimíková 
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Poznej pohádkovou postavu 

Kdo z nás si dokáže představit Vánoce bez pohádek. Doplníte správně 

jména pohádkových postav? 

 

Kocour _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Dorota _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Taťka _ _ _ _ _ _  

Víla _ _ _ _ _ _  

Asterix a _ _ _ _ _ _  

Medvídek _ _  

Mickey _ _ _ _ _ 

 

 

Správné odpovědi: 

Kocour Garfield  

Dorota Máchalová 

Taťka Šmoula 

Víla Amálka 

Asterix a Obelix 

Medvídek Pú 

Mickey mouse  

 

Jana Dvořáková 
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Vánoční kapr 

Jiří Žáček 

 

Vánoční kapr, ten má život krátký, 

vánoční kapr nenávidí svátky. 

 

Vánoční kapr na své rybí pouti 

nechce být pozřen, alebrž chce plouti. 

 

Chce klidně plouti nekonečnou tůní, 

kde kapří kmeti v bahně u dna trůní. 

 

Komu by bylo býti sežrán milé? 

Dejte si radši řízek nebo filé! 

 

Pustíme kapra, ať si brázdí řeku 

pln optimismu, radosti a vděku. 

Ať si ten kapr klidně slaví svátky 

v rodinném kruhu s kapry 

nemluvňátky. 

 

Dejte si biftek, ať jsou kapři zdrávi! 

Pak ovšem budou protestovat krávy. 

 

Dejte si řízek ve vánočním čase! 

Pak ovšem bude reptat každé prase. 

 

Člověk má cítit se zvířaty...Inu, 

nezbude, nežli chroustat zeleninu... 
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Dnes jsem začal utíkat před revizorem. Honil mě po celém autobuse a 

pak ještě kus po ulici. Když mě nakonec dopadl, moc ho nepotěšilo, že 

jsem celou tu dobu měl platnou jízdenku. 

 

Chlapec rozbije vázu v domě bohatého strýce.  

Když to strýc zjistí, rozlítí se a dá se do křiku: „Víš vůbec, jak stará 

ta váza byla?! Byla ze 17. století!“  

Chlapeček si úlevně oddychne: „Uf, no ještěže nebyla nová!“ 

 

Vždycky mi přišlo, že jsou mí sousedé poměrně sympatičtí lidé. Ale 

pak si ti neřádi zaheslovali Wi-Fi! 

 

„Pepíčku! To je už počtvrté tenhle týden, cos přišel do školy pozdě! 

Víš, co to znamená?!“  

„Hm, že je čtvrtek, paní učitelko?“ 

 

Líza děkuje dědovi: „Dědečku moc ti děkuju za ty housle, cos mi dal 

loni k Vánocům. Byl to ten nejlepší dárek, jaký jsem kdy dostala!" 

„Vážně?“ neubrání se děda údivu.  

Líza nadšeně přikývne: „Rozhodně! Pokaždé, když začnu hrát, mi 

máma dá dvacku, abych s tím zas přestala!"  

 

Adéla Sehnoutková 
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 Nela Sedláčková 


