
 

 



   Tak opět po roce přišly k nám Vánoce. Svátky 

klidu, míru, lásky a přátelství... Ale také svátky shonu, stresu a nervozity, zda stihneme připravit 

nebo nakoupit dárky pro naše blízké. Také v naší redakci bylo dosti shonu, ale jsme rádi, že jsme vše 

stihli.  

   V tomto čísle se dočtete, co se událo ve škole během posledních dvou měsíců. Zjistíte, že naše 

florbalistky jsou stále lepší a lepší. Načerpáte inspiraci pro vánoční tvoření i přípravu štědrovečerních 

dobrot. Dozvíte se, jak se naší žákyni líbilo v Americe a také Vás pozveme do kina. 

   Za celou redakci Vám přejeme krásné Vánoce plné lásky a pohody, prožité v kruhu svých nejbliž-

ších. 

Nikola Moravcová a Samuel Kiszka, 9. ročník, šéfredaktoři 

Stránka 2 

Veselé Vánoce a smutný kapr 

Kapr to je velká ryba,  

co v rybníce jídlo hledá. 
Z ničeho tam nemá strach, 

když se blíží Vánoce, začíná se bát. 

 

Mrská sebou sem a tam. 

Když ho rybář vyloví, 
kaprův černý sen se vyplní. 

 

Pak ho hodí do kádě a odvezou na káře. 

Odvezou ho do obchodu a dají mu čistou 

vodu. 
Ráno přijdou zákazníci a kapr je zas vylo-

ven,  

do síťovky zabalen. 

 

Pak ve vaně smutně plave,  
další den je bez snídaně.  

Tím nastává kaprův soudný den, 

 paličkou je usmrcen. 

 

Mouka, vejce, strouhanka,  
to je nyní kapří dres, 

z toho už však nemá stres. 

Usmaž v oleji ho a to je konec. 

 

Šimon Švejda, 7. ročník 

Ze života školy 

Vánoční editoriál 



Náš skvělý učitelský sbor pozval do 

naší školy velice známého a úspěšné-

ho režiséra Jana Schmidta. V pátek 

4. listopadu přijel společně se svou 

manželkou. Mladší děti poslouchaly 

jeho vyprávění o režírování pohádky 

Jak si zasloužit princeznu.  Pro star-

ší školáky měl přednášku o filmech 

na náměty knih Eduarda Štorcha - 

Osada havranů, Na veliké řece a Vo-

lání rodu. Jeho povídání bylo vtipné, 

zajímavé a věřím, že většinu z nás to 

velmi bavilo. Panu režisérovi jsme  

mohli položit několik otázek, na kte-

ré vždy velice ochotně odpověděl. Po 

skončení přednášky jsme ve škole 

měli krátkou přestávku. Učitelé nás 

rozdělili do skupin, ve kterých jsme 

si povídali o práci režiséra. S každou 

skupinkou byl jeden učitel. Po krátké 

debatě o práci režiséra nám učitelé 

rozdali papírky, na kterých byl na-

psán název scénky, kterou máme 

v menší skupince ztvárnit. Potom 

učitel vybral jednoho z malé skupin-

ky, který bude dělat režiséra. Jeho 

úkolem bylo, aby vymyslel, jak bude 

scénka vypadat. Celý den jsme si moc 

užili i vzhledem k tomu, že jsme se 

nemuseli učit.  Děkujeme učitelům i 

panu Schmidtovi!  

Tereza Grulichová , 8. ročník 
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Rozum v zastoupení 
kterém měla tato „přednáška“ být - 

a to o závislosti na drogách, ale i na 

věcech které jsou u některých bohu-

žel každodenní záležitostí a to  jsou 

alkohol a cigarety. Celé se to prolína-

lo, takže i zde byly zmínky o úhlu 

pohledu a někdy to pan přednášející 

doplnil i vlastní historkou nebo jinou 

vsuvkou. Tou byla například tabulka 

porovnávající alkohol a marihuanu. 

Z ní bychom na první pohled řekli že 

je alkohol špatný a marihuana dobrá, 

ale alkohol je povolen a marihuana 

ne. Následně uvedl nějaký citát Ste-

va Jobse. Také upozornil, že na obě 

informace narazil na facebooku. Co 

ho však zaujalo, kromě obsahu obou 

příspěvků, byl rozdílný počet lajků. 

U citátu jich bylo několikanásobně 

méně a to měl přitom mnohokrát 

větší obsahovou hodnotu. Tak upo-

zornil na to, že pro lidi je v tomto 

věku těžké se všemi těmi reklamami 

a proklamy rozlišit, co je důležité a 

co ne. Nakonec se přes cestu sesta-

venou z na sebe navazujících slov 

počínaje úzkostí dostal ke štěstí. 

K tomu nám řekl, že by každý měl 

najít cestu ke svému štěstí,  

s kterým bude svět určitě o něco 

veselejší, a že tuto cestu musíme 

podniknout každý sám, jelikož ji za 

nás nikdo neprojde. No a na samotné 

zakončení programu jsme si s ním 

zazpívali útržek nějaké písně na 

štěstí navazující. Nejdříve zpívala 

pouze hrstka ze všech, ale po několi-

ka motivačních slovech se rozezpíva-

li všichni. A tak jsme si to krásně 

zakončili.    

    

    

      Samuel Kiszka,, 9 ročník 

V úterý 6. 12. jsme místo třetí hodi-

ny měli přednášku.  Mně to spíše 

připadalo jako nějaké mluvené diva-

dlo, ze kterého jsme si měli něco 

odnést. Ten pán totiž uměl mluvit 

takovým způsobem, že to podle mého 

mínění muselo alespoň trošičku zauj-

mout snad každého, kdo tam byl. Na 

začátek začal tím, že už jsme od 

malička vedeni k tomu, abychom ve 

světě rozlišovali takzvané dobro a 

zlo. K uvedení příkladu použil známou 

pohádku o Jeníčkovi a Mařence. Dále 

na to navázal informací o úhlu pohle-

du. Když se nad tím tak zamyslíte i 

dobro a zlo jsou relativní pojmy a 

většinou závisí jen na úhlu pohledu, 

jelikož to, co je dobré pro jednu 

stranu, může být pro druhou špatné 

a naopak. Poté přešel k tématu, o 

Ze života školy 

Návštěva režiséra Jana Schmidta 



Asi mi nebudete věřit, ale dostala jsem hrozně těžký úkol. 

Měla jsem si vybrat jednu věc  z mé cesty do Ameriky. No a 

když jsem byla, v: Josuah Tree, Route 66, Grand Canon, 

Utah, Petrified Forest, Canon de Shelli, Horse Shobe, Anti-

lope Canon, Monument Valley, Cort bluf, Canon lande Nields, 

Corona Arge, Island in the sky, Arches, Gobleny Valley, 

Canon Wild Horse, Capitol Reef, Boulder  Mauntains, Bryce 

Canon, Zion Canon (2 dny), Las Vegas, Hoower Dam, Dead 

Valley, Bristlecone pines forest, Mono Lake, Bodie, Yosemite (2 dny), San Francisko, Sequoia park, Hollywo-

od, Los Angeles. No to bude asi tak všechno (možná).  

Cestovala jsem s nejlepší partou na světě po nejhezčích místech na světě. 

Za celé tři týdny pobytu jsme ušli 299km, takže nás na konci pochopitelně 

všechny bolely nohy. Ale já si mám vybrat jenom jedno - tak asi budu psát o 

Zionu. Byl, to jeden z nejhezčích a nejnáročnějších treků, co jsme šli.  

Zion se nachází poblíž města Springdale v Utahu, jihozápadě Spojených stá-

tů amerických. Původní název parku byl po založení v roce 1909 Mukuntuweap 

National Monument, ale v roce 1919 byl přejmeno-

ván na Národní park Zion. A pokud budete v Zionu, tak si před cestou zajděte na 

záchod, abyste nemuseli dolů utíkat jako já a moje kamarádka Eliška Toušková. 

Současná rozloha parku činí 593 km² a nalézá se v nadmořských výškách 1117 m 

(Coalpits Wash) až 2660 m (nejvyšší vrchol Horse Ranch Mountain). Byl vytvořen 

dlouhodobou činností nevelkého vodního toku (North Fork Virgin River) v měk-

kém pískovci. Dosahuje délky 26 km a hloubky až 762 m. V některých úsecích jsou 

protilehlé stěny od sebe vzdáleny pouze 6 m. Na prvním obrázku je vrchol 16km 

túry, která vede do lehce prudkého kopce. Ale spět k obrázku. Je na něm žena, 

která se kouká do údolí, kde vycházela. No, a já taky. Na dalším obrázku je úzká 

cesta na horu, která je jen 14km túra. Tímto článkem chci každého povzbudit.  

Pokud budete mít šanci někam jet, tak  neváhejte a jeďte. Já se taky bála, ale pak z toho byl nejlepší záži-

tek v mém životě.  Celkově mi cesta po  Americe utekla hrozně rychle a teď,  když na to vzpomínám, tak 

mám pocit jako by to byl jenom sen, ale ten nejlepší sen... Doufám, že zase usnu a vrátím se zpět. Jak řekl 

Aristoteles: Dejte mi pevný bod a pohnu zemí. Mám pocit, že 

cesta do Ameriky byl můj pevný bod v mém životě. Posunulo to 

můj život tak daleko, že si to nedokážete ani představit.   

                                                                                                         

Sára Jechová , 7. ročník 
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Redaktorka časopisu Trivium Revue v Americe 



Trochu jsme se poptaly, co by si přáli naši učitelé  najít po stromečkem. A co vy? 

1. třída        
Tomáš-Já bych si přál Minecraft lego, protože rád hraju Minecraft a rád stavím lego.   

 Barča- Já bych si přála Nerfku (pistolku).        
2. třída        
Fanda- Já bych chtěl dostat Siku traktor, protože mám rád traktory.       

Adélka - Já bych moc chtěla hračku koníka.        

3. třída        
Pepa - Já bych chtěl autíčko na ovládání.     
Rozárka - Já si přeji vodítko na zajíčka, aby mi neutekl.    

4. třída        
Adam- Já bych si docela přál Farming simulator 2017    

Eliška- Já bych chtěla dostat pekáč na ježdění.     
5. třída        
Šimon - Jelikož rád zpívám, tak si přeji stojan na mikrofon.  

Emička - Já bych pod stromečkem chtěla najít pejska.      

6. třída        
Zach - Jelikož si chci procvičovat paměť, přál bych si nějakou stolní hru. 
Alice - Já bych si přála chlupatou deku, aby mi nebyla zima.     

7. třída        
Dan- Přál bych si nový telefon, protože chci nový.    

Sára- Protože ráda kreslím a maluji, tak bych si přála novou sadu pastel.    

8. třída 

Štěpa- Přál bych si nový mobilní telefon, protože můj starý, už je bohužel dost starý.    
Anča- Moc, moc si přeji  kovboje na koni, protože má krásný klobouček.    

9. třída        
Jakub Z. - Moje největší přání je dostat myší kožíšek.       

Elis - Nepřeju si nic kromě zdraví. 

        

UČITELÉ        

p. uč. Voborníková- Přála bych si nové  boty na běhání, aby se mi dobře běhal Emil.  
  

p. uč. Švejda -Jelikož rád čtu, přál bych si nějakou knihu.  

       

A nakonec to nejlepší (MY, kdyby jste nevěděli :D)        

Agi a Káťa- My si přejeme unicorna (jednorožce) a moooc šokolaty(čokolády).  

 

 

Agáta Gazdíková a Katěřina Krivčíková, 8. ročník                                          
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Vánoční průzkum - Co si přejeme od ježíška 



Jídla o štědrovečerní večeři jsou v mnohých státech jiná.  Co je tradiční vánoční pokrm našich sousedů?  

Česko  

To už asi všichni známe. Tradiční je staročeský vánoční Kuba. Na tento pokrm se ale v současnosti pomalu zapomíná. 
Další, je smažený kapr, což je klasika, která by neměla o Vánocích chybět. Jako příloha, je nejlepší bramborový salát. 
Jako první chod se dříve podávaly oplatky s medem, nebo česnekem, šípky, bylinkami a jinými plody. 

 

 

 

 

 

Slovensko 

Slovensko se od nás moc neliší. Večeře se zahájí oplatkami s medem. Potom se připravuje vánoční sváteční kapustnica.  
Nesmí chybět ovoce, koláče, chléb a jako hlavní chod,ryba s bramborovým salátem.  

 

 

 

 

 

 

 

Rakousko 

Specialitou je Kletzenbrot, což je sladký chléb s oříšky a křížalami. Tato specialita je považována 
za nejstarší vánoční moučník.  Místo svařeného vína v Rakousku pijí na Vánoce punč.  Na západu 
Rakouska, můžete na vánočních trzích ochutnat tradiční švýcarské jídlo, raclette.  

 

 

                              Raclette 

  

 

Polsko 

Lámáni posvěcené oplatky je v Polsku nejdůležitější moment štědrovečerní večeře. Je to sym-
bol odpuštění, lásky, smíření a přátelství. Podávají se polévky jako boršč z vařené červené 
řepy, houbová nebo rybí polévka, uszka  s houbami a zelím. A jako hlavní pokrm štědrovečerní 
ryba na různé způsoby a k tomu kompot ze sušených jablek, švestek a hrušek. Večeře končí 
moučníkem, což jsou makové koláče, medové perníky a kutia.  

 

 

Německo 

Hlavní chod je husa, nebo klobásy s bramborovým salátem. Nesmí ani chybět různé druhy cukroví, které by měly provo-
nět celou domácnost.   

 

 

Karolína Marešová 9. ročník 
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Nadpis vnitřního textu 

Vánoční chody na slavnostní tabuli 



Ano, já vím, že úplně každý rok se říká, že letošní Vánoce budou nezapomenutelné, ale mám pocit, že to je 

pokaždé něčím jiným a zrovna letos to je úplně vším a hlavně barvami. Letos bude největším trendem péřová 

tenká bunda, kterou mají úplně všude a pastelově hnědá a zlatá. Na své si ale taky přijdou příznivci klasiky. 

Letošní Vánoce se ponesou ve veselých tónech. Zvláště v domácnostech, kde zdobení stromečku podléhá 

módním trendům. Designéři vánočních ozdob pro letošek zvolili pudrové romantické barvy – pastelově mod-

rou, růžovou či mentolovou. Ale také fuchsiovou či fialovou s růžovými podtóny. Hitem této zimy by se měly 

stát výrazné křišťálové poloprůhledné dekorace v živých odstínech. Paletu do-

plňuje elegance a luxus, a to v podobě umírněné hnědé ve spojení se zlatou a 

bílou. Nezapomíná se ani na oblíbené metalické odstíny. Spokojeni s výběrem 

ručně vyráběných ozdob by mohli být i ti, kteří si nepotrpí na módní výstřelky 

a jsou věrni tradici. Klasické „veselé Vánoce“ zahalené do červené, bílé, zlaté a 

zelené si můžete užít i letos. Pokud se navíc rozhodnete dekorovat přírodními 

materiály, vytvoříte si doma tu pravou rustikální atmosféru.    

                                                                                       Sára Jechová, 7. ročník 

V Číně se Vánoce jako u nás neslaví. Číňané totiž slaví 

až nový rok, který vychází mezi 21. lednem a 21. úno-

rem. V bohatších rodinách se nakupují dárky a objed-

návají slavnostní večeře v restauracích, kde taková 

večeře stojí víc než  je polovina běžného měsíčního 

platu.  

Zapalují se ohňostroje, svíčky a lampióny v hojném 

množství. K jídlu se podává obalovaná zelenina, grilova-

ný chřest a mnoho různých druhů grilovaného masa. 

Joachim Kiszka, 6, ročník 
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Barvy letošních  Vánoc  

Vánoce v Číně  



Jak určitě většina z vás ví, Austrálie 

se rozkládá na jižní polokouli. Je 

jasné, že tam mají jiné počasí na 

Vánoce než my. U nás jsou typické 

zasněžené svátky. I když sníh na 

Štědrý den už hodně dlouho nepadal. 

V Austrálii v tuto dobu začíná léto a 

teploty dosahují 30 i více stupňů. 

Místo sněhových kalamit jim počasí 

hrozí bouřkami, krupobitím a zápla-

vami. Austrálie je díky své poloze a 

časovému pásmu spolu s Novým 

Zélandem jeden z prvních států, 

které jako první oslavují Štědrý den. 

Češi ho slaví až o 11 hodin později. 

Australané prožívají Vánoce 

z pohledu hluboce věřících lidí. Při-

pomínají si stejně jako my Ježíše 

Nazaretského. Dárky nosí podobně 

jako v Americe Santa Claus, který 

dává dárky do punčoch zavěšených 

na krbu. Většina domů bývá ozdobe-

na slaměnými ozdobami, větvičkami a 

také nechybí jmelí, vánoční strome-

ček, který bývá většinou umělý. Tra-

diční večeře je složená z mořských 

plodů, krocana, kachny, kuřete, těs-

tovin, zmrzliny a švestkového pudin-

ku. Češi jedí doma u stolů, ale Aus-

tralané se přemísťují z domů na te-

rasy, zahrady, nejsou neobvyklé par-

ky či na pláže. Je to příležitost se 

setkat s přáteli, příbuznými a uvědo-

mit si přátelství, lásku a jiné věci. 

Nakonec si předávají dárky. Druhý 

den ráno děti spolu s kamarády slaví 

na plážích či v moři. 

 Elis Ptáčková, 9. ročník 

Hodně lidí je s pohádkou  spoko-

jeno a  v novinách jsem četla sa-

mé pochvalné recenze. Tak jestli 

se vám líbila jednička a zaujala 

vás, tak nepřemýšlejte a zajděte 

se podívat s dětmi na předvánoč-

ní pohádku. 

Elis Ptáčková, 9. ročník 

Jako každý rok o Vánocích i le-

tos přichází do českých televizí 

či kin nová pohádka. Tentokrát 

přišlo na obrazovku po 11 letech 

pokračování oblíbené české po-

hádky Anděl Páně 2. I v tomto 

díle hrají hlavní roli Ivan Trojan 

spolu s Jiřím Dvořákem a dalšími, 

kteří účinkovali v předchozím 

díle. Já jsem ještě pohádku nevi-

děla, ale chystám se na ni jít. 

Hodně lidí, kteří ji už viděli, mají 

tendenci srovnávat s jedničkou. 

Stránka 8 

Vánoce u nás a Vánoce v Austrálii 

Vánoční tip na  předvánoční pohádku 

Anděl Páně 2 



Dne 15.11. 2016 jsme se my děvčata z 8. a 9. 

třídy s naším trenérem – panem učitelem Killa-

rem, vydali na okresní kolo florbalu do Rokytnice 

v Orlických horách. Z osmé třídy se zúčastnila 

Mája Sovinová – naše brankářka a Káťa Krivčí-

ková – útočnice. Z deváté třídy to byla kapitán-

ka celého florbalového týmu a zároveň útočnice 

– Náťa Balková, dále Elis Ptáčková – také útoč-

nice, obránkyně Kája Marešová a Nikča Morav-

cová a ještě dvě náhradní obránkyně – Ady 

Lörinczová a Eliška Rufferová. 

Všechno skvěle probíhalo podle naší taktiky, 

která zněla: „Vyhrát!“. Naše skvělé útočnice 

nastřílely gólů kolik bylo třeba, naše skvělé ob-

ránkyně obránily co bylo třeba a naše úžasná brankářka nepropustila jediný gól. A tak jako poslední 3 roky, jsme po 

čtvrté vyhrály okresní kolo florbalového turnaje a automaticky postoupily do krajského kola. 

 

ne zázrak, tak prostě nevyhra-

jeme. To nás ale nepřipravilo o 

touhu vyhrát alespoň druhé 

místo a to se nám podařilo. Ne-

splnil se nám tedy náš dlouho 

sněný sen, ale alespoň jsme 

skončily na nejlepším místě za 

poslední čtyři roky. Moc ráda 

bych sem teď napsala větu: 

„Pokusíme se vyhrát příští rok.“, jen-

že čas tak neskutečně rychle utíká, 

že my už tu příští rok nebudeme a 

tak mi nezbývá než všem moc podě-

kovat, protože jsem si to hrozně 

moc užila a myslím, že vy také. Děku-

ji moc,  holky, hrály jste skvěle! Dě-

A tak jsme se 6.12. 2016 vydali, ten-

tokrát s náhradním koučem – panem 

ředitelem Grulichem - do Jičína 

s velkou touhou to tam už konečně 

vyhrát. Štěstí nám přálo kromě jed-

noho zápasu a sice s naším velkým 

soupeřem a to nebyl nikdo jiný než 

Nová Paka. Prohrály jsme o kousek 

0:1. Věděly jsme, že pokud se nesta-

kujeme moc, pane učiteli Killare, že 

jste nás na to skvěle připravil a pod-

poroval nás! Děkujeme pane řediteli, 

že jste zastoupil našeho trenéra, 

když bylo třeba a za odměnu nám 

koupil pizzu! Budete mi všichni moc 

chybět. Ještě jednou díky! 

 

Nikola Moravcová, 9. ročník 

Stránka 9 

Florbal – okresní kolo, 8. – 9. třída, dívky 

Sportovní rubrika 

Florbal – krajské kolo, 8. – 9. třída, dívky 



Dne 2. 12. naši školu navštívil 

Mikuláš se svou skupinou,  aby 

odměnil děti hodné a potrestal  

děti zlobivé. I když se několik 

hříšníků našlo, ve škole byla i 

spousta hodných dětí, které byly 

odměněny anděly a šly do nebe, 

kde se mohly občerstvit výbor-

ným cukrovím a setkaly se s an-

děli a Ježíšem. Zatímco zlobivé děti šly do pekla a musely se dotknout 

elektrického proudu, ochutnat ďábel-

skou kuchyni a byly obaleni jako čertov-

ské řízky. Všichni byli spravedlivě odmě-

něni a potrestáni. Pak si užili Mikuláš-

skou zábavu v sokolovně, kde si zahráli 

různé hry a zatančili.  Bylo to krásné 

dopoledne. 

Hříšníci, buďte hodní, my se příští rok 

vrátíme!  

Vaši čerti. 
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Mikuláš, andělé a čerti řádili v naší škole 



Připravíme si: papír, lepidlo, nůžky, tužku, jehlu a nit, kousíček gumy (filcu ne-
bo 2 větší korálky) 

1) Vystřihneme si z papírů 10 koleček. Jako šablonu můžeme použít třeba CD, 
talířek, hrnec... 

2) Rozdělíme si kolečka na osminy. viz. obrázek 

3) Nastřihneme po čarách do vzdálenosti cca 1,5 cm od středu. 

4) Kolem hrotu tužky obtočíme papír a slepíme lepidlem do "kornoutků". 

5) Nachystáme si 2 kousky gumy. Gumu můžeme nahradit třeba filcem, tvrdým 
papírem nebo většími korálky. 

6) Jedním kouskem provlečeme jehlu s nití. 

7) Postupně navlékneme všech 10 koleček a nakonec opět kousek gumy. 

8) Niť stáhneme a zajistíme uzlem a máme hotovo. 

Eliška Rufferová, 9. ročník 

1. Slabě si tužkou předkreslíme tvar budoucího stromečku 
do trojúhelníku, který si rozdělíme na tři stejné části. 
Tento krok můžete přeskočit, ale podle mě není na škodu 
si práci rozvrhnout, než se do ní pustíme. 

 

2. Na špičce stromečku si nakreslíme hvězdu, a poté ob-
rys s větvemi tam kde máme trojúhelník rozdělený. 

 

3. Teď přijde na řadu výzdoba. Ta je samozřejmě zcela na 
vás, avšak pro inspiraci: můžete nakreslit vánoční koule, 
řetězy nebo světýlka, popřípadě nějaké slaměné nebo dře-
věné ozdůbky. 

 

4. Nakonec si dokreslete dárečky a kmínek, který je za 
nimi částečně skrytý. Pak už si stačí stromeček jen vy-
barvit. A máte hotovo! Jestli budete chtít, tak si okolo 
můžete nakreslit například váš pokojík nebo lesík, kde 
Vánoce slaví zvířátka. Přeji hodně zdaru všem malým i vel-
kým umělcům! 

Samuel Kiszka, 9 ročník 

Pravděpodobně tomu tak není všude, ale minimálně u nás je jedním ze symbolů Vánoc vánoční stromeček. Zde si ukážeme, 
jak si jeden takový nakreslit. Ovšem každý má svou fantazii a každý výtvor je originál, proto se nebojte použít vlastní kom-
binace barviček a stromeček si vyzdobit po svém.             

Stránka 11 

Vánoční nápady aneb pojďme si něco vyrobit 

Vánoční střapatá ozdoba 

Nakreslete si vánoční stromeček 



Název bulletinu 

Potřebné suroviny: 

400g různých jader oříšků (arašídy, 
vlašské, lískové, pistáciové a podob-
ně) 

240g krystalového cukru 

6-8 lžic vody 

Trochu másla na potření dna nádoby 

  

Postup: 

Připravte teflonovou pánev a na ní 
opražte lísková jádra (na sucho). 

Oříšky rozložte do nádoby s rovným 
dnem potřeným trochou másla. 

Krystalový cukr vsypte do pánve 
s těžkým dnem, přilijte 6-8 lžic vody a 
rozpusťte na mírném ohni. 

Přiveďte za stálého míchání do varu a 
sirup povařte, až získá světle hnědou 
barvu. 

Ihned jím přelijte oříšky a nechte za-
tuhnout. 

Oříškový plát rozkrájejte nebo rozlá-
mejte na kousky a máte HOTOVO!!! 

Denisa Andrášková, 6. ročník 

Ingredience :   

krupicový cukr   2 lžíce 

moučkový cukr   150 g 

vanilkový cukr   2 ks                                  

tmavá čokoláda              200 g 

kakao                                  1 lžíce      

máslo                                125 g 

mléko                               1 hrnek 

piškoty                              150 g 

vanilkový pudinkový prášek 1 ks 

vejce                                  2 ks 

vlašské ořechy                  150 g 

 

Postup: 

Piškoty a ořechy jemně pomeleme. Dáme na vál, přidáme moučkový cukr, vejce a kakao a vypracu-
jeme těsto. Vyválíme na mikroténu plát silný asi 1 cm. Rozkrájíme na obdélníky, které natočíme na 
malé plechové trubičky. Necháme zaschnout do druhého dne. Trubičky sundáme a plníme pudinko-
vým krémem. Konce namáčíme v rozpuštěné čokoládě.  

Joachim Kiszka, 6. ročník 
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Vánoční recepty 

Oříšky v karamelu 

Ořechové trubičky nepečené 
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Vánoční luštění od Sáry Jechové 

Vánoční soutěž s tajenkou! Vylušti křížovku, tajenku napiš na papír, přidej svoje jméno a lístek odevzdej 
panu učiteli Švejdovi. 22. 12. bude vylosován jeden šťastný výherce, který dostane malý předvánoční dá-
reček  
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„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.” 

Vtipné vánoce Adama Baďa 

Jede cestář a za ním blondýna, u semaforu blondýna 
vystoupí z auta a říká: Dobrý den, já jsem Zuzka, 

ztrácíte náklad. Řidič nereaguje a takhle se to ještě 
dvakrát opakuje.  Potřetí už řidič vyjde z auta a říká: 

Dobrý den, já jsem Karel, je zima a sypu. 

Ptá se matka svého syna: „Kdo tě naučil říkat slovo zatraceně?” 
„Ježíšek.” 
„Nelži.” 

„Přísahám. Když nesl dárky do pokoje, praštil se o stůl a řekl právě 
tohle.”  

Obsah tohoto časopisu je připravován žáky školy a neprochází redakční úpravou.  

Názory autorů jednotlivých článků nemusí vyjadřovat názory školy. 

Případný výtěžek z prodeje tohoto časopisu je věnován na školní aktivity. 

Časopis vydávaný žáky ZŠ TRIVIUM PLUS, o. p. s. Dobřany 


