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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

právě vyšlo druhé číslo časopisu 
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ČERTI 

Žáci šestých ročníků si zkusili vyrobit čerty. Za využití akrylových barev, 

temperových barev, houbičky. Žáci tvořili dle své fantazie. 

 

 

 

 

 

                                                                          (žáci, 6. D) 
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PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVORY 

 

Otázky 

1) Těšíte se na Vánoce? 

2) Jaké je Vaše oblíbené cukroví? 

3) Jaká je Vaše oblíbená pohádka? 

4) Jaký dárek by Vás nejvíce potěšil? 

5) Jaké je u Vás tradiční menu na Štědrý den? 

6) Který den zdobíte stromeček? 

                                                                                                                            

Paní učitelka Seidelmannová 

1. Strašně moc 

2. Perníčky, pracky, linecké 

3.  Tři oříšky pro Popelku, Princezna ze mlýna 

4. Setkání celé rodiny, dobrá nálada, zdraví 

5. Kyselice, kapr a bramborový salát 

6. Dopoledne na Štědrý den 

 

 

Paní učitelka Korčeková 

1. Moc 

2. Vanilkové rohlíčky 

3. Korunní princ 

4. Dobrá knížka 

5. Kapr a bramborový salát 

6. Štědrý den ráno 
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Pan učitel Pelíšek   

1. Ano 

2. Žabí huby, pařížské tyčinky 

3. Láska nebeská 

4. Překvapení 

5. Zeleninová polévka, kapr a bramborový salát 

6. 23.12. 

 

Paní učitelka Šenková   

1. Ano 

2. Perníčky 

3. Shrek 

4. Aby skončil COVID-19 

5. Losos 

6. 24. 12.  

 

Pan učitel Fiala 

1. Strašně 

2. Vanilkové rohlíčky 

3. Tři oříšky pro Popelku 

4. Ponožky 

5. Řízky, filé a bramborový salát 

6. Týden před Vánoci 
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Paní učitelka Soukeníková 

1. Ano, moc. 

2. Linecké, skořicové cukroví 

3. Tři oříšky pro Popelku, Šíleně smutná princezna 

4. Zájezd do Karibiku 

5. Kapr, řízky a bramborový salát 

6. 23.12.  
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

Žáci sedmého ročníku si vyzkoušeli vyrobit vánoční přání dle své fantazie. 

Využívali například: barevný a balící papír, třpytky apod. 
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RECEPTY NA CUKROVÍ 

CRINKLES 

Suroviny: 

50 g másla  

200g čokolády 50% 

½ hrnku cukru krupice (=120 g)  

2 vejce  

1 vanilkový cukr  

Špetka soli 

1 a ½ polohrubé mouky   

½ lžičky prášku do pečiva  

Cukr moučka na obalení  

Postup:  

Rozehřát čokoládu s máslem ve vodní lázni a nechat zchládnout, aby na prstu 

nepálila. Vyšlehat vejce s cukrem, mouka + sůl + prášek do pečiva rozmíchat. K 

našlehaným vejcím, přidat čokoládu, rozmíchat přidat moučkovou směs a 

vytvořit těsto, to dát na hodinu do lednice. Z těsta vytvořit kuličky a ty pak 

obalit v cukru. Ten neoklepávat péct 8 – 14 minut na 180°C. Musí zůstat tvrdá 

pouze krusta. 
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MAKRONKY  

Suroviny  

3 bílky ( 90 g ) 

30g cukru krupice (krystal) 

125 g mandlové mouky  

200 g cukru moučka  

Postup: 

Bílky začít šlehat na 3 stupni po chvíli dát půlku cukru, šlehat pak zbylý cukr a 

šlehat dlouho. Mandlovou mouku s cukrem moučka rozmixovat a prosít. Do 

sněhu vtírat stěrkou mouku až do konzistence lávy, přimíchat barvivo. 

Cukrářským pytlíkem nastříkat na plech – na silikonovou podložku ne až do 

krajů. Péct na 130°C a troubu nechat pootevřenou ( nechat vařečku ve dvířkách ) 

cca 20 – 25 minut. 

 

 (B. Svobodová) 
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PERNÍČKY 

Suroviny: 

40 dkg hl. mouky 

14 dkg mletého cukru 

6 dkg tuku 

2 lžíce tekutého medu 

1 kávová lžíce sody 

2 vejce 

perníkové koření 

Postup:  

Nejdříve smícháme mouku, cukr, sodu a perníkové koření. Poté přidáme 

rozpuštěný tuk, med a vejce. Pak už jen počkáme až se perníčky upečou. 

Perníčky jsou nejlepší s vlašským ořechem. 

KOKOSKY  

 cca 150 g kokosu  

kondenzované mléko  

 Postup: Smícháme ingredience a vypracujeme z nich hmotu, která drží 

pohromadě. Troubu vyhřejeme na 150 stupňů a pečeme v ní kuličky na pečícím 

papíře asi 15 minut.  

                                                                                                                              (S. Fabianová) 

                                                                                                                   (Zdroj: vlastní recept) 
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VÁNOČNÍ KOLEDY 

Štědrej večer nastal 

Štědrej večer nastal. Štědrej večer nastal, 

koledy přichystal, koledy přichystal. 

Panimámo, vstaňte. Panimámo, vstaňte, 

koledu nám dejte, koledu nám dejte. 

Panimáma vstala. Panimáma vstala, 

koledu nám dala, koledu nám dala. 

 

Půjdem spolu do Betléma 

1. Půjdem spolu do Betléma, 

dudaj, dudaj, dudaj dá! 

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, 

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati. 

2. Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá! 

3. A ty Janku, na píšťalku dudli, tudli, dudli dá! . 

4. A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá! 

5. A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá! 

                                                       

                                                                          (E. Julinová) (zdroj: www. Textypisni.cz) 
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PŘEHLED FILMŮ A POHÁDEK NA ŠTĚDRÝ DEN 

Jaké filmy/pohádky se budou vysílat na Štědrý den? 

 NA ČT 1       8:10 - Dařbuján a Pandrhola 

                        9:30 - O princezně Jasněnce a létajícím ševci 

                       11:00  - Tři veteráni 

                       12:35 -  Honza málem králem 

                       14:10 -  Nesmrtelná teta 

                       15:50 -  Láska rohatá 

                       17:25  -  Korunní princ 

                       19:00 -  Jak si nevzít princeznu 

                       20:30 -  Tři oříšky pro popelku 

                       21:55 -  Pelíšky 

 

2) NA NOVĚ = 8:30 -  Šípková Růženka 

                         10:15 -  Princezna ze mlejna 

                         11:15 -  Princ Bajaja 

                         12:45 -  Z pekla štěstí 

                         14:55 -  Shrek 

                         18:00 -  Byl jednou jeden král 

                         19:35 -  Tři bratři 
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                         21:15 -  Láska nebeská 

                          

3) NA PRIMĚ = 9:45 -  Dunston: Sám v hotelu 

                          11:30 -  Falešná kočička 

                          13:55 -  Hurvíneka kouzelné muzeum 

                          15:50 -  Kouzelný měšec 

                          17:55 -  Sedmero krkavců 

                          20:15 -  Sám doma 

                          22:20 -  Frajeři ve Vegas 

 (K. Hejdová) 

(zdroj: Tvmini) 
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VÁNOČNÍ REKORDY 

Nejmenší vánoční dárek 

Australský opál měřil neuvěřitelný 1×1 milimetr a při jeho balení se autorka asi 

pořádně nadřela. Svépomocí totiž vyrobila také dárkovou krabičku o rozměrech  

4x3x1 mm, kterou zabalila do hedvábného papíru a obvázala ji několika 

ozdobnými stužkami. Další raritou je nejmenší plyšový medvídek, který by ale 

dětem asi příliš velkou radost neudělal. Měří totiž pouze 30 milimetrů, ale má 

pohyblivé končetiny a hlavu. Má na sobě miniaturní čepičky, šály a svetříky.  

 

Největší vánočka na světě 

Představte si, kdybyste dostali zakázku na vyrobení největší vánočky na světě, 

která by měla vážit neuvěřitelných 2502,4 kg. Tuto vánočku upekli v roce 2000 

v Kanadě a na délku měřila neuvěřitelných 21,95 metrů.  

 

Největší vánoční strom 

 Měří 67,36 m a ozdoben byl v Northgate Shopping Centre v americkém Seattlu 

v roce 1950. Jako ozdoba samozřejmě nesměla chybět blikající světýlka, pro 

které vyráběl elektřinu samostatný agregát! 

                                                                                                   (N. Fujáčková) 

                                                                                                               (zdroj: www.kouzelnevanoce.cz) 
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO S CITÁTEM 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

na další číslo časopisu  se můžete těšit v únoru. 

Přejeme krásné prožití vánočních svátků  

a do roku 2022 jen to nejlepší.  

Poslední stranu zakončíme s citátem. 

 

Vaše redakce 

 

 

„Každý věnovaný dar, i ten nejmenší, je ve skutečnosti obrovský, je-li 

darovaný s láskou.“ 

                                           
                                                                                              (Pindaros) 
 

Poznámka 

Pindaros  

 Je považován za nejvýznamnějšího starověkého řeckého představitele sborové 

lyriky. Psal sborové písně oslavující příslušníky řecké aristokracie, vítěze 

olympiád i dalších sportovních soutěží. 

 

 

 



 

Brzy na viděnou! 
 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022 


