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1964-65 

20. března 1965 navštívila školu 
delegace bulharských umělců v 
čele s ředitelem Bulharského 
kulturního střediska v Praze. 

29. března 1965 zavítala do 
školy paní Jascheke z NSR, 
zřejmý potomek J.A. 
Komenského . 

 

 

Ve školní kronice pátrala  

Daniela Jančová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Rozhovor s …. 

 

                 Pod pokličkou       

                         Vánoc 

 

Co nového u nás? 

 

                Šikulky školy 

                                      

                                                      

Zajímavosti 

 

 

HISTORIE 

ŠKOLY CO VÁS 

ČEKÁ? 
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Co byste o sobě prozradila? 

Jmenuji se Jitka Miklášová. Žiji 
ve Strání (už od narození) 
v rodinném domě.) Jsem vdaná 
(už 20 let :D).  Mám dvě děti, 
dceru Andrejku 20 let a syna 
Jeníka 10 let.  

 
 
Jak nejraději trávíte volný čas? 

Volný čas – co to je??? 
Odpoledne napíši domácí úkoly 
se synem, naučíme se a třikrát 
týdně jedeme do Uherského 
Brodu. Jeník má trénink v plavání 
a já dělám trenérku v dámském 
fitku, což mne hodně baví. Každý 
den opravuji několik desítek testů 
a večer se nachystám do práce 
(testy či úkoly). Občas do toho 
vyřídím nějaký mail či chat od 

žáků. Samozřejmostí jsou moje 
domácí povinnosti a kolem 23 – 
24 hodiny si jdu lehnout. Tudíž 
slovní spojení volný čas ani 
neznám :D. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Co máte ráda? 

Miluji své děti. A co mám ještě 
ráda??? Svou práci, která je 
mým koníčkem, pohyb, hudbu, 
jídlo (jím, abych mohla cvičit a 

ROZHOVOR 
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cvičím, abych mohla jíst) a smích 
kolem sebe. 

 

Co pro vás znamená vítězství 
v anketě? 

To, že jsem zvítězila, je pro mne 
největší odměnou. Není nic 
hezčího, než zjištění, že jsem 
Vaší nejoblíbenější učitelkou ve 
všech třídách i v celkovém 
souhrnu. Grafy, které září 
většinově mou modrou barvou, 
mluví za všechno. Že mne mají 
někteří žáci rádi, to vím z jejich 
reakcí v hodinách, o přestávkách, 
ale hlavně z jejich úsměvů. A Vy 
víte, že já začínám hodinu až ve 
chvíli, kdy se s Vámi osobně 
pozdravím očním kontaktem a 
vzájemně se obdarujeme 
úsměvem. Vaše spokojenost se 
mnou je mojí dobře vykonanou 
prací. 

S čím byste se nedokázala 
smířit? 

Člověk se nedokáže v životě 
smířit se spoustou věcí, jen jako 
lidé občas zapomeneme. Zatím 
jsem se nedokázala smířit se 
smrtí mého tatínka, který mi 
umřel letos o prázdninách. Asi 
bych se nedokázala smířit se 
smrtí svých dětí, to by bylo pro 
mne nejhorší. A z té veselejší 
stránky bych se nedokázala 
smířit, kdybych nemohla učit, 

cvičit a jíst kdy chci a co chci – 
tedy slovo dieta pryč ode mne ☺. 

Jaká je vaše dosavadní 
učitelská kariéra? 

Svou pedagogickou činnost jsem 
zahájila na ZŠ Strání občasnými 
zástupy již v době studia na VŚ. 
Poté jsem zde i pracovala jako 
zástup za MD na dobu 4 roky. 
V lednu 2009 jsem měla pro mne 
ten nejšťastnější hovor v mé 
dosavadní kariéře. Volal mi pan 
ředitel Josef Talaš ze  ZŠ  a MŠ 
J. A. Komenského v Nivnici, zda 
bych nemohla tady nastoupit. 
Byla jsem velmi potěšena: prvně, 
že mám blízko práci, ale záhy 
jsem zjistila, že skvělá atmosféra 
na pracovišti, vychovaní žáciF 
This is an amazing job for me. 

 

Baví vás známkování? 

Tak samozřejmě, že dávám 
nejraději jedničky. Jsem happy, 
pokud jsou jen známky 1 či 2. 
Zbylé známky mě vedou 
k zamyšlení, zda jsem udělala 
všechno pro to, aby to šlo lépe. 

Díky za rozhovor a přejeme 
hodně spokojených dnů. 

 

  S paní učitelkou hovořila Lucie 

Smetanová. 
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Čekal jsem od Vídně hodně a 
moje očekávání se naplnilo. 
Krása tohoto města na mě 
dolehla hned po příjezdu. 
Náměstí plné obchodů, stánků a 
vánočních výzdob.. 

Fvše bylo okouzlující.. a 
čokoláda z Mozartova obchodu 
tak sladkáF  

 

 

 

Poté jsme se přesouvali a vžívali 
se do dob Habsburků, což bylo 
velice zajímavé, poučné ale taky 
zábavné. Pak přišla nejkrásnější 

část. Vánoční trhy byly opravdu 
jako z pohádky. Tolik stánků a 
různých věcí nenajdete nikde 
jinde na světě. A malá dítka si  

 

 

hrála v dílničkách.  Koupil jsem si 
výzdobu domů, sněhuláka, který 
mi bude vždy připomínat tenhle 
krásný čas.  

 

 

VÍDEŇ 

 



 

 

 

Kluci si koupili punch, který tak 
příjemně zahřál na srdíčku. V 
McDonaldu jsme se dosyta 
najedli a byli spokojení. V OSN to 
na mě velmi zapůsobilo. Zvlášť 
takové to náměstí s vlajkami
úchvatné. 

Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých věcí a informací. 

A cesta autobusem byla tak 
klidná a příjemná. 

  

O své zážitky se podělili

       Jindřich Mahdal a   

                Magdaléna Karlíková.

         

 

Od poloviny listopadu až do 

Vánoc se ta nejkrásnější 

vídeňská náměstí proměňují 

v pohádkové vánoční trhy.
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poloviny listopadu až do 

Vánoc se ta nejkrásnější 

vídeňská náměstí proměňují 

pohádkové vánoční trhy. 

U našich sousedů v
se každoročně konají 
nádherné vánoční trhy
Naleznete je v

městech, ale ve Vídni u 
radnice se pořádají ty největší 
a nejnavštěvovanější. Pokud 

se chcete podívat na zajímavé 
vánoční trhy nejen v

ale i jinde, určitě V
nevynechávejte5.

5tak třeba příští rok
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U našich sousedů v Rakousku 
se každoročně konají 

vánoční trhy. 
Naleznete je v mnoha 

městech, ale ve Vídni u 
radnice se pořádají ty největší 

nejnavštěvovanější. Pokud 
se chcete podívat na zajímavé 
vánoční trhy nejen v Česku, 

ale i jinde, určitě Vídeň 
nevynechávejte5. 

tak třeba příští rok☺☺☺☺ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce, Vánoce 

přicházejí…a s nimi i vánoční 

zvyky..Jaké se u nás 

nejčastěji objevují?

Lití olova Nad plamenem či na 
kamnech se roztaví kousek 
olova, které se najednou                                               
vylije do nádoby s vodou. Podle 
tvaru, do kterého olovo ve vodě 
ztuhne, dotyčného čeká. 
Svobodné dívky se v něm snaží 
rozeznat tvář toho, kdo
určen.   

 

 

 

VÁNOCE
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Vánoce, Vánoce 

nimi i vánoční 

zvyky..Jaké se u nás 

nejčastěji objevují? 

ad plamenem či na 
kamnech se roztaví kousek 
olova, které se najednou                                               
vylije do nádoby s vodou. Podle 
tvaru, do kterého olovo ve vodě 
ztuhne, dotyčného čeká. 
Svobodné dívky se v něm snaží 
rozeznat tvář toho, kdo je jim 

 

 

                                               
Kapr Pojídání ryb k 
štědrovečerní večeři je též 
zvykem velice mladým. 

Dnes je neodmyslitelnou 
vánočního stolu kapr, ale i on je 
dnes už na ústupu. Stále častěji 
je vytlačován sumci, štikami, 
pstruhy, ale také lososem, nebo 
jinými mořskými rybami.

                                                
Zlaté prasátko Při
zlatém prasátku si v dnešní době 
snad každý vybaví malou 
holčičku v jedné známé reklamě 
a její: „Ne, ne nem
vidím...“ 

VÁNOCE 
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štědrovečerní večeři je též 
zvykem velice mladým.  

 

neodmyslitelnou součástí 
vánočního stolu kapr, ale i on je 
dnes už na ústupu. Stále častěji 

sumci, štikami, 
pstruhy, ale také lososem, nebo 
jinými mořskými rybami. 

                                                
Při zmínce o 

zlatém prasátku si v dnešní době 
snad každý vybaví malou 

známé reklamě 
Ne, ne nemusím, já už ho 

 



 

 

Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, 
že pokud vydržíte celý Štědrý 
den se postit, tak večer se vám 
pak zjeví zlaté prasátko, které 
vám zaručí hojnost a dobrou 
úrodu na celý příští rok. 

                                              
Krájení jablíček  

 

Po štědrovečerní večeři si každý 
může rozkrojit jablíčko. 

 

Kdo ve svém jablku nalezne 
pěticípou,,hvězdičku‘‘ze zdravých 
jadérek, může být spokojen. 
V příštím roce ho čeká zdraví a 
štěstí.  

                                               
Pouštění lodiček Zvyk, který 
upoutá nejen děti, je pouštění 
lodiček ze skořápek ořechů. 
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Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, 
že pokud vydržíte celý Štědrý 
den se postit, tak večer se vám 
pak zjeví zlaté prasátko, které 
vám zaručí hojnost a dobrou 
úrodu na celý příští rok.  

                                               

Po štědrovečerní večeři si každý 
může rozkrojit jablíčko.  

 

e svém jablku nalezne 
ze zdravých 

jadérek, může být spokojen. 
příštím roce ho čeká zdraví a 

                                               
Zvyk, který 
je pouštění 

lodiček ze skořápek ořechů.  

 

Do skořápky se vloží malá 
svíčka, která se zapálí. Lodička 
se vypustí do nádoby s
Když svíčka vydrží dlouho sví
znamená to, že dotyčného čeká 
dlouhý a šťastný život. 

 Vánoční zvyky připomněl 

Miroslav Blaho.

 

 

 

K Vánocům patří též koledy. 

Znáš názvy koled, ze kterých 

jsou uvedené 

Správné odpovědi hoď do 

soutěžní krabice.

,, Z Betlémské krajiny 

pozor dejte..

 

     „Nejprve panu hospodáři, 

pak vašim dítkám 

 

,, A děti stojí ve dveřích a 

pusu dokořán …

 V písničkách se toulala

        Magdaléna Karlíková

KVÍZ

1. 

2. 

3
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svíčka, která se zapálí. Lodička 

tí do nádoby s vodou. 
dyž svíčka vydrží dlouho svítit, 

znamená to, že dotyčného čeká 
dlouhý a šťastný život.  

zvyky připomněl                            

Miroslav Blaho.                                          

 

 

Vánocům patří též koledy. 

Znáš názvy koled, ze kterých 

jsou uvedené úryvky? 

Správné odpovědi hoď do 

soutěžní krabice. 

Betlémské krajiny 

.. ,, 

Nejprve panu hospodáři, 

vašim dítkám ..,, 

,, A děti stojí ve dveřích a  

…,, 

písničkách se toulala 

Magdaléna Karlíková. 

KVÍZ 
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Snad každý z nás miluje ten 

čas provoněný cukrovím, 

skořicí, jehličím…a jaké 

cukroví „vede“ u našich 

žáků? Jaké zvyky se v našich 

rodinách dodržuji? 

 

 

 

ANKETA  

NEJOBLÍBENĚJŠÍM 

VÁNOČNÍM 

CUKROVÍM JSOU 

perníky a vanilkové 

rohlíčky 

NEJČASTĚJŠÍ 

VÁNOČNÍ 

ZVYKY JSOU 

šupina pod 

talířem  

vánoční oplatky 

pouštění lodiček 

celodenní půst 

krájení jablíček 

PERNÍKY 

400 g hladké mouky 

140 g cukru moučka 

50 g másla 

2 vejce 

2 lžíce dobrého tekutého medu 

1 lžička jedlé sody 

1 lžička perníkového koření 

1 žloutek na potření po upečení 
Smíchejte všechny suché přísady v misce, přidejte 
ostatní ingredience a ručně zpracujte na měkké 
těsto. Pokud máte kuchyňského robota, prostě do 
něj vše nasypte a nechte ho, aby práci udělal za 
vás. Hotové těsto je měkké a poddajné asi jako 
pružná plastelína. Zabalte ho do mikrotenové fólie 
a nechte přes noc odležet v lednici. 
Troubu předehřejte na 160 °C a plechy na pečení 
(budete potřebovat nejmíň dva) vyložte tím 
správným papírem. V malé misce vidličkou 
rozmíchejte žloutek s jednou lžící vody 
z kohoutku. Odleželé těsto vyválejte na 
pomoučněném vále na tloušťku asi půl 
centimetru, vykrájejte tvary a skládejte je na 
plech. Pečte 8–10 minut a ihned po vytažení 
potřete horké kousky na horní straně rozšlehaným 
žloutkem, aby dostaly pěkný lesk. 
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V naší škole je hodně šikulek 

a šikulínů…někteří umí 

vymýšlet krásné příběhy, jiní 

mají výborné znalosti, 

někteří jsou dobrými 

sportovci..   

Jak se vaří vtipná kaše 

Budeme potřebovat: 

brambory na 1 porci 3 ks, mléko 
půlku krabice, chechtáky 250g, 
vtipu 300 g, smíchu 150g, 100% 
lásky, smíchu, radosti a štěstí 

Postup: Nejprve se snažíme, 
abychom se po celou dobu práce 
snažili vše dělat s láskou, 
smíchem, radostí a štěstím. 

A jestli jsme připraveni, tak dáme 
brambory do hrnce s vodou na 
vařič. Do mísy dáme všechny 
chechtáky a vše ostatní, mixérem 
rozmixujeme na nejjemnější 
konzistenci.  Mezi tím by se nám 
brambory měly uvařit,  a tak je 
vytáhneme, tak je  oloupeme a 

dáme do druhé mísy a taky 
rozmixujeme. Potom si vezmeme 
mísu s chechtáky a pořádně 
smícháme s brambory (kaší). 
Jestli budeme takhle postupovat, 
tak uvaříme výbornou kaši a 
budeme po celý den vtipní a 
veselí. 

 Tak si poradila s pracovním 

postupem    Eva Smetanová. 

 

 

 

 

 

 

ŠIKULKY 

V literární soutěži s Jiřím 
Žáčkem na téma 

Utíkej!Rychle utíkej! 
získala Natálie Výmolová 
čestné uznání a Monika 
Viceníková druhé místo. 

Gratulujeme! 

A VÍTE, ČÍ TO BYLY BRÝLE? My to 

víme a povíme..Majitelem je pan 

učitel Rostislav Mančík. Úspěšným 

pátračům gratulujeme a čeká je 

odměna☺ 
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Naše škola se zapojila 
v hodinách anglického jazyka do 
mezinárodního projektu E-
twinning, ve kterém mají 
možnost poznat kulturu a životní 
styl jiné země, naučit se pracovat 
v týmech a samozřejmě se 
zdokonalit v cizím jazyce. 

 

Navázali jsme spolupráci s dětmi ze 
španělské školy ve městě Guadalajara. 
V rámci projektu Christmas cards 
jsme pro děti vyráběli přáníčka. 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

CO SE STALO 

 

Ve středu 26. listopadu proběhl na ZŠ 
a ZUŠ 18. ročník soutěže ve skoku 
vysokém Straňanská laťka.  

Mladší žákyně: Amálie Rolincová 5. 
místo, Vendula Hubačová 2. místo – 
135 cm 

Mladší žáci: David Soukeník 9. místo, 
Jakub Petřivalský 5. místo – 145cm 

Starší žákyně: Monika Viceníková 10. 
místo, Daniela Jančová 5. místo 

Starší žáci: Adam Šimčík 2. místo – 
163 cm 

 

Žáci naší školy se už řadu let 
zapojují do soutěže Bible a my. 
Jedná se o soutěž ve znalostech 
nejčtenější knihy světa. Ve středu 
26. listopadu proběhlo na Katolické 
základní škole Uherský Brod 
okresní kolo již XXII. ročníku, kam 
se ze základního kola probojovali 
Miroslava Kolajová, Jan Charvát a 
Šimon Petr Náhlík.  

Bobřík informatiky je 
celonárodní informatická 
soutěž pro žáky základních a 
středních škol, v níž jde o 
prokázání důvtipu, schopnosti 
přemýšlet a rozumět nejen 
světu počítačů. 

V naší škole se soutěže 
zúčastnili všichni žáci horního 
stupně. V kategorii Benjamín 
(6. a 7. ročník) zvítězili Patrik 
Janča a Klára Pagáčová, 
třetí místo obsadila Veronika 
Hanáčková, všichni ze 7. 
třídy. V kategorii Kadet (8. a 
9. ročník) zvítězila Magdaléna 
Karlíková z 9. třídy, na 
druhém místě se umístil 
Marek Rybnikář z 8. B a třetí 
místo obsadil Michal Reich z 
8. A. 


