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ANKETA
Jakým dárkům dávají přednost naši školáčci?

Vanesa Chytilová, Matěj Trtek, Martin Stolař, Kateřina

6. A
a) je mi to jedno

NA ČASOPISE SE
PODÍLELI…
Strommerová, Prokop Škrabálek, Tereza Janečková,

Měkké (0)
Tvrdé (5)

Jakub Horehleď

Je mi to jedno (9)

6. B

Měkké (0)
Tvrdé (5)
Je mi to jedno
(11)

A CO VÁS ČEKÁ PŘÍŠTĚ?
…Jan Cimický a literární soutěž Spěchej pomalu..
…módní policie..

7. A

…z prací našich žáků…
Měkké (0)
Tvrdé (5)
Je mi to jedno
(11)

…lyžování v Rakousku…
….a spousta dalšího.-)
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ROZHOVOR

7.B

s YVETOU MICHALCOVOU
Měkké (0)

Co máte o Štědrém dnu na večeři?
Kapr, bramborový salát a nudlovou
polévku, protože v Uherském Brodě není
typická kyselice.
Nejíte, abyste viděla zlaté prasátko?
Ne, protože vařím a při tom uždibuji.

Tvrdé (6)
Je mi to jedno (13)

8.

Věříte na Ježíška?
Už ne.

Měkké (3)
Tvrdé (6)
Je mi to jedno (20)

Měkké, tvrdé dárky, nebo je Vám to jedno?
Co potěší, ale spíš mi to je jedno.
Máte živý, nebo umělý stromeček?
Umělý, protože je málo místa.
Jaké barvy ozdob máte na stromečku?
Červenou a stříbrnou.

9.
Měkké (7)

Tvrdé (12)

Děkuji za rozhovor, Vanesa Chytilová

Je mi to jedno (11)
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NĚCO PRO ZÁBAVU
Mám pro vás výbornou sudoku. Jestli ji někdo vyluští,
je opravdu dobrý a měl by se sudoce věnovat víc😊

ŠIFROVACÍ TABULKA
Pokud rádi šifrujete a máte rádi čísla můžete použít
tuto šifrovací tabulku:
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TAJENKA:

10 1 11 21 2
Prokop Škrabálek

VTIPKUJEME
Vnučka si přeje k Vánocům fidget spinner z
AliExpressu.
Babička si přeje slovník cizích slov.
Šárka: „Ladíku, jaké máš přání k Ježíšku?“
„Aby sis nic nepřála.“

Kateřina Strommerová

Pepíček: „K Vánocům si přeji matraci z paměťové
pěny.”
Maminka: „Proč chceš paměťovou matraci?”
Pepíček: „Budu si ji brát do školy, aby si učení
pamatovala za mě
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VÁNOČNÍ TRDELNÍK
Trdelník je oblíbené pečivo při vánočních jarmarcích.

Postup : Smíchej rozdrobené droždí se lžící vlažného
mléka a trochou cukru. Počkej, až vzejde kvásek.

Historicky pochází ze Sedmihradska a odtud se dostal

Do mísy nasyp polohrubou mouku, přidej 2 žloutky,

na moravsko-slovenské pomezí. Slovensko získalo na

rozehřátý tuk, moučkový cukr a přilij zbytek mléka.

Skalický trdelník registrovanou ochrannou známku

Nakonec přidej kvásek, vypracuj těsto a nechej

EU. V centru Prahy za malý kousek zaplatíte až 60Kč,

kynout přibližně půl hodiny.

takže kromě turistů si ho většina lidí nekoupí. Já jsem

Vyválej těsto do tenké placky,

našla recept na úplně jednoduchý trdelník a doufám,

nařež na proužky a ty omotávej

že vám bude chutnat.

okolo zavařovacích sklenic

Ingredience :

Kateřina Strommerová

2 vejce

obalené alobalem. Trdelník

1 kostka droždí

pomaž bílkem s trochou mléka a
vyválej ve skořicovém cukru. Připravený trdelník dej

2 ½ hrnku poloh. mouky

péct do trouby

¼ kostky tuku na pečení

předehřáté na

1 hrnek mléka
3 lžíce moučkového cukru
skořicový cukr
(smíchejte moučku

se

skořicí)

180 o C na cca
8 minut.
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FAKTA O VÁNOCÍCH
1. Některá ZOO přijímají vánoční stromečky jako
potravu pro
zvířata.
2. Santa
Claus byl
vytvořen
podle
svatého Mikuláše, který dával dárky chudým
lidem.
3. Santa Claus získal své barvy díky Coca cole,
protože požadovala červenou barvu na reklamu.
Dříve byl zelený.
4. Strojení vánočního
se k nám dostalo
z Německa.

stromku

5. Tradice
dávání
na Vánoce se k
dostala ze starého
(dárky na oslavu
roku).

dárků
nám
Řecka
nového

6. Dříve se stromeček věšel vzhůru nohama, aby
pod ním bylo víc místa na dárky.
7. V Německu se
nakládaná
okurka. Kdo ji
najde, dostane
speciální
dárek.

ke

stromečku

schovává

8. První vánoční
stromek byl v Česku vztyčen v roce 1812.
9. Santa Claus má svoje vlastní PSČ.
10.

Historie koled sahá až do 13. století.
Matěj Trtek
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KOUZLO VÁNOC
Dnes večer celá rodina usedne ke svátečnímu stolu a
poté půjdou čekat na Ježíška.
„Bráško, kdy už půjdeme rozbalit dárky?“ Takhle se
celý den Klárka vyptávala všech doma do doby, kdy
nakonec usedli k vánočnímu stolu a začali jíst kyselici
a kapra s bramborovým salát.
„Petříku, vezmi Klárku do pokojíčku a hrajte si. My
s tatínkem uklidíme nádobí a přijdeme.“
Jakmile se Klárka otočila, tak maminka mrkla na Peťu.
„Pojď, Klárko, jdeme si hrát.“ Po chvíli přišli rodiče za
dětmi a hráli si. Najednou slyší zvoneček a Klárka letí
ke stromečku. Rodiče se divili, protože dárečky pod
stromeček nedali, ani nikoho nepoprosili.. a už vůbec
jim do hlavy nešel ten zvoneček. Jakmile rozbalili
dárky, Klárka našla malinkou hnědou botičku. Rodiče
se podivili ještě víc a vzpomněli si na své dětské
Vánoce…
Vždyť Vánoce nejsou o dárcích, ale o tom, že je
rodina pospolu.
Tereza Janečková

INSPIRACE NA VÁNOCE
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STALO SE…

POZNÁVALI JSME NOVÉ…

HALLOWEEN VE ŠKOLE
😊Dne 31.11. 2017 se
uskutečnila soutěž o nejlepší
HALLOWEENSKOU masku,
které se účastnilo asi 50
žáků.
😊Vítězné masky byly odměněny certifikátem a
nějakou mlskou.

😊 TECHNICKÝ JARMARK
V ČESKÉ ZBROJOVCE

😊 OSVĚTIM

MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Hodné děti se nemusely bát, ale ty zlobivé byly
odneseny v pytli….a následně vráceny😊

PŘINÁŠELI RADOST…
😊 VÁNOČNÍ JARMARK S KONCERTEM
😊 VÁNOČNÍ HVĚZDA

