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Slovo úvodem
Zdravím všechny čtenáře,
 
Vánoce slavíme už pěknou
řádku let a letos tomu není jinak.
A proto se na ně v našem
prosincovém čísle zaměříme.
 
Přečtěte si o tom jak slaví
Vánoce v zahraničí, o vánočních
tradicích a zvycích, o nových
pohádkách...
 
Nevíte co dát komu
pod stromeček? Nebo jaký
stromek si vůbec pořídit?
 
Jaké cukroví ještě upéct? To vše
a mnohem více si nenechte ujít
v našem vánočním speciálu.

vánoční osvětlení lamp v Praze 12

Přeji pěkné čtení a pohodové
vánoční svátky.

autor článku:
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Z PRAHY 12: Rozsvícení 
vánočního stromku na Sofijském 
náměstí

již rozsvícený stromeček před budovou pošty

28. listopadu proběhlo tradiční
slavnostní rozsvícení vánočního
stromku v Praze 12. Konalo se
okolo 18. hodiny na Sofijském
náměstí. Od 16:00 bylo
na náměstí pódium, kde
vystupovaly děti z některých ZŠ
a MŠ Prahy 12, dále flétnový
soubor Vivat Flauto a žáci ZUŠ
Adolfa Voborského.
 
Samotné rozsvícení se (sice půl
hodiny po plánovaném času)
odpočítalo radními na pódiu
a natěšeným davem. Letos byl

ozdoben stromeček
před budovou pošty. Nasvícen
byl i vedlejší strom.
 
Původně byly v plánu i menší
adventní trhy, což se nakonec
neuskutečnilo, kvůli opatřením
proti Covidu-19.

autor článku:
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Vánoční vtipy

Nevím k Vánocům
Muž se ptá své manželky, co by
si přála k Vánocům?

 
Ta mu odvětí: „Nevím.“ Uběhne
pár dní a oba sedí
pod štědrovečerním stromkem
a rozbalují dárečky.
 
Žena se pustí do vybalování,
když tu na ní z lesklého papíru
vypadne špinavý, rezavý, kus
plechu. -
 
„Co je to?“ nechápe manželka.
-“Nevím.“ muž na to.

Vánoce u sousedů
Slovenské Vánoce - kapustnica
a oplatky s medem
 
Slovenské Vánoce se od českých
příliš neliší, což je dáno dlouho
historickou provázaností obou
národů. Na Slovensku se stejně
jako u nás na Štědrý den drží
půst nebo se jí pokrmy bezmasé.
Rozdíl nastává až ve skladbě
štědrovečerní večeře. Tam se
hodování zahájí oplatkami
s medem a připravuje se sváteční
kapustnica (její obdobou u nás je
zelňačka). Na slavnostním stole
nesmí tradičně chybět chléb,
česnek, med, oplatky, koláče,
ovoce a samozřejmě ryba

s bramborovým salátem jako
hlavní chod a spousty druhů
cukroví.
 
Oslava Vánoc v Polsku –
lámaní oplatek a rybí hody
 
Vánoce v Polsku patří
k nejslavnostnějším katolickým
svátkům. Na Štědrý den večer
čekají děti na první hvězdu
na nebi – což znamená, že
slavnostní večeři může být
zahájena. Nejdůležitější moment
štědrovečerní hostiny je lámání
posvěcené oplatky a vzájemná
přání. Je to symbol smíření,
lásky, přátelství a míru

a především odpuštění. Teprve
po lámaní oplatky začíná
slavnostní večere. Na Štědrý den
na večeři je obvykle dvanáct
chodů, které symbolizují počet
měsíců v roce a počet apoštolů.
 
Nesmí chybět polévky jako
boršč s vařené červené řepy
s malými plněnými taštičkami,
tzv. uszka s houbami a zelím,
houbová nebo rybí polévka
a samozřejmě štědrovečerní ryba
– kapr na různé způsoby, sledi,
zeleninové saláty, kompot se
sušených švestek, hrušek
a jablek. Večeře je ukončena
moučníkem. Charakteristické

jsou takzvané „makowce“
(makové koláče), medové
perníky, kutia (pšenice s mákem
a medem). Po večeři se rozbalují
dárky, které v Polsku dětem
přináší Svatý Mikuláš. Den
zakončí Poláci v kostele
na půlnoční mši – tzv. Pasterce.
 
 
Pokračování na str. 7.

autor článku:
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ŠKOLNÍ 
PARLAMENT
Pomalu se nám daří rozjíždět náš
znovuobnovený školní
parlament. Nabíráme a hledáme
nové členy, vymýšlíme nové
projekty, pracujeme
na stávajících.
V listopadu (konkrétně 25.11.)
jsme se online účastnili
Zasedání mladých, které pořádá
MČ Praha 12 a schází se na něm
zástupci žákovských parlamentů
z různých škol (včetně té naší)
na Praze 12. Připravili jsme si
prezentaci o fungování šk.
parlamentu na naši škole, apod.
Mělo to docela úspěch. Dalšího
zasedání se budeme účastnit
někdy na jaře, snad už osobně.
 
Co se týče našich projektů
a změn na kterých pracujeme,
rozdali jsme v 7. A lístky kam
žáci napíší návrhy, co by chtěli
na škole zlepšit. Později máme
v plánu zavést toto „hlasování“
celoškolně, včetně např.
nějakých schránek na chodbách.
Pustili jsme se do jednoho
z návrhů, kterým bylo pouštění
hudby o přestávkách. Vyšlo nám
to. Čehož si můžete všimnout

každý pátek o velké přestávce.
I přes technické potíže
při pouštění, se nám to s paní
zástupkyní povedlo. Z mnohých
tříd a i od samotných učitelů
jsme slyšeli, že se naše „songy“
líbily. Za což jsme moc rádi.
 
Úplně prvním playlistem, který
hrál v úterý 7.12. byl tento:
1. Blinding lights od The
Weeknd
2. Vidím to růžově
od Mandrage
3. Poker Face od Lady Gaga
4. Last Christmas od Wham!
 
V pátek 17.12. jsme zahráli
vánoční písně, abychom navodili
vánoční atmosféru :)
 
Už teď pracujeme na dalších
projektech, takže se můžete těšit
co přijde dál.

autor článku:
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Info ze školy (Ředitelna)

 

PŘÍBEH NAŠÍ
PAMĚTNICE V NE
26.12. v 20:05 NA ČRO
PLUS
Reportáž našich žáků v rámci
projektu „Příběhy našich
sousedů“ byla vybrána
do vysílání Českého rozhlasu
a zazní ve vánočním díle
Příběhů 20. století. V neděli
26.12.2021 bude odvysílána
na ČRo Plus ve 20:05 hodin,
repríza bude pak v sobotu
1.1.2022 ve 21:05
na Radiožurnálu.

PROJEKT JÁ PRAZE,
PRAHA MNĚ
Třídy z naší školy – IX.A
a VIII.A se zapojily do projektu
„Já Praze, Praha mně“, který si
klade za cíl vytvořit a ověřit
školní výukový program
zaměřený na podporu rozvoje
kompetencí k udržitelnému
rozvoji, včetně digitálního
interaktivního vzdělávacího
zdroje určeného pro žáky
druhého stupně ZŠ. Mgr. Nikol
Obdržálková a Bc. Ludmila
Červenclová
 

3D TISK NÁM
POMÁHÁ POZNAT
AFRIKU
Poznat lépe africké osobnosti
a místní faunu nám v hodinách
zeměpisu umožnují výrobky
za našich školních 3D tiskáren.
„Tajnou“ osobnost se žáci
nejprve snaží za pomocí otázek
uhodnout. Po odtajnění si o ní
poslechnou krátký referát.

autor článku:
PAVEL NEDBAL

Pohár pražských škol - 
Florbalový turnaj POPRASK

Florbalový turnaj mladších
a starších žáků se uskutečnil
30.11.2021 ve sportovním areálu
Hamr Praha. Hrálo se ve dvou
halách systémem každý
s každým v každé kategorii
na 2x 12 minut.
 
Starší žáci sehráli celkem 4
zápasy, kde bohužel
nezaznamenali ani jednu výhru.
V týmech soupeřů se často
nacházeli profi florbalisti a tak
to bylo na hře znát. Naši starší
žáci však podali bojovný výkon
a často nebyli daleko od výhry,
chybělo snad trochu více štěstí.
 
Na kategorii mladších žáků
dorazili týmy pouze ze dvou
škol. Tedy my a ZŠ Angel. My
jsme hráli systémem dvou

zápasů na 2x 10 minut.
V prvním zápase nám trochu
trvalo než jsme se rozkoukali a i
ZŠ Angel bylo pár profíků.
V druhém zápase už jsme hráli
lépe, ale stejně i druhý zápas
skončil prohrou. Umístili jsme
se tak na druhém místě.
 
Starší žákyně pak odehrály svůj
turnaj o tři dny později v DDM
Modřany. Opět se zúčastnily jen
dva týmy. Děvčata sehrály
několik krásných zápasů.
Odvezly si také pohár
za 2.místo.

autor článku:
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Jak prožijí Vánoce učitelé? 
Zeptali jsme se!

ilustrační obrázek

Ze života učitelů jsme si pro vás
tentokrát připravili anketu, kde
se učitelů ptáme co budou dělat
o Vánocích. U většiny zněla
odpověď jasně:
„ODPOČÍVAT“.
 
Lenka Spurná:
 
„O Vánocích pojedu na běžky,
jinak budu samozřejmě trávit čas
s rodinou a přáteli.“
 
Ludmila Červenclová:
 
„O Vánocích budu hlavně
odpočívat. Pojedu lyžovat.
A také nebudu odpovídat žákům
na Teams :)“

 
Martin Holý:
 
„Budu odpočívat od dětí co si
o přestávce hází svačinami
a dalšími jinými věcmi. Jinak
bych se rád podíval někam
do zahraničí, když to vyjde,
nebo prostě někam vyrazit.“
 
Miloslav Malý:
 
„Svátky budu trávit s vnoučaty,
dětmi, celkově s rodinou“
 
Dana Haroková:
 
„Budu odpočívat. Samozřejmě
budu s dětmi a rodinou, ale
hlavně budu odpočívat.“
 
Pavel Nedbal:
 
„Odpočívat.“

autor článku:
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Vánoce v Americe

Takže když vstanou tak si jako
kus oblečení vezmou nejšílenější
a nejkýčovitější svetry které
najdou a nosí je celý den.

 
Další jedna z typických věcí je
také šílená výzdoba, většinou se
v ulici soutěží o nejšílenější

výzdobu z celé ulice,
mezi výzdobu patří třeba:
nafukovací sněhuláci, kolem
celého domu mají obmotané
světýlka a další kýčovité ozdoby.
 
Koneckonců takové výzdoby
jste mohli vidět ve filmu Grinch.
Jako takové předvánoční dárky
si dávají do punčochy a věšejí
na krb. Celý den pečou sušenky
pro Santu a pro jeho soby dávají
za okno mrkve.

Jako vždy mají zvláštní
štědrovečerní a to tramtadadá:
Pečeného krocana
s bramborovou kaší a omáčkou
gravy. Jako dezert mají dýňový
koláč, pekanový koláč
nebo ovocný vánoční puding.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VII.C

Kdo nosí dárky v cizích zemích?

ilustrační obrázek

Kdo kde nosí dárky?

 
V Česku nosí dárky Ježíšek a
v USA Santa Claus. Tyto dvě
postavy nám jsou jistě známé,
ale v jiných zemích dárky nosí
například i zvířata, či více
postav najednou.
 
Argentina: kůň Magi 
Děti mu na Štědrý den připraví
seno a vodu a Magi jim za to
nadělí dárky do bot.
 
Island: 13 vánočních mužíků

Islandské děti se z dárku mohou
radovat 13 dní. Každý den
od 25.12. přichází jeden vánoční
mužík a naděluje dárky
do ponožek.
 
Itálie: čarodějnice Befana 
Befana přilétá na koštěti a do
domu se dostává komínem.
Podle legendy je tuze ošklivá,
ale o to má laskavější srdce.
 
Polynésie: Velký krab 
O Vánocích v Polynésii se nic

moc nepíše, každopádně je
doloženo, že Vánoce s tam
začali slavit docel nedávno.
 
Sýrie: Velbloud 
V Sýrii chodí velbloud, který dle
legendy patří třem králům.

autor článku:
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Křesťanství mnoho. Raní křesťanští
myslitelé jej například
odvozovali od předpokládaného
data početí, jež přiřadili ke
Zvěstování Panny Marie
během jarní rovnodennosti, tedy
devět měsíců před Vánoci.Tuto
myšlenku hájil ve 4. století
křesťanský učenec svatý
Augustin, podle něj se Ježíš měl
narodit v nejkratší den. Tím
mínil zimní slunovrat, který
v římském kalendáři připadal
právě na 25. prosinec.

autor článku:
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Vánoce jsou křesťanské svátky
připomínající narození Ježíše
Krista, navazující i na pohanské
oslavy zimního slunovratu.
Z pohledu západního křesťanství
je oslavována tzv. doba vánoční,
následuje po adventu a začíná
25. prosince. Trvá až do Tří
králů (Slavnosti Zjevení Páně –
6. ledna) či do neděle následující
po svátku Tří králů, v roce 2022
do neděle 9. ledna.
Oslavy Ježíšova narození
nedoprovázely křesťanství

od jeho vzniku. Ještě v roce 303
n. l. se šiřitel raného křesťanství
Arnobius ve svém díle slavení
narozenin božstev vysmíval.
Větší váhu raní křesťané
přikládali Kristovu životu,
utrpení, smrti a zmrtvýchvstání.
Přesto se někdy v průběhu 4.
století na území Římské říše
všeobecně ujal zvyk připomínat
si narození Krista.
Datum narození Krista
Přesné datum není jasné,
hypotéz pro 25. prosinec existuje

Vánoce v Japonsku

U nich se Štědrý den bere spíš
jako svátek zamilovaných
(Valentýn), chodí na rande se

svým partnerem či partnerkou,
chodí do restaurace na jejich
oblíbené jídlo většinou sushi.
Kdo nemá vztah je doma,
vlastně se to tam bere, že nesmí
vyjít ven když nemá vztah.
V televizi dávají televizní soutěž
pro single lidi. No každopádně
jejich ráno začne tak, že právě
jdou na rande.
 
Když příjdou domu pečou dort
který mají vlastně místo cukroví
který se jmenuje ,,kurisumasu

keki“ je to v podstatě jahodový
dort se surovinami které i my
dáváme do dortu klidně si
najdete recept a upečte si ho.
 
Potom celý den koukají
na japonské vánoční pohádky,
ovšem jejich večeře je velmi
zajímavá tím, že se byli najíst
v poledne tak jsou najedení, ale
i tak si dají večeři a to KFC ano
opravdu jako i já tomu nevěřila,
ale je to tak.

Mimochodem dárky jim nosí
buď Santa Claus a nebo
japonský budhistický bůh štěstí
Hoteišo. Většinou mají vánoční
výzdobu 26.prosince už
sbalenou a čekají na nový rok.
To je z jejich dne asi vše.

autor článku:
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Vánoční dekorace

Na první dekoraci
STROMEČEK budete
potřebovat jehlu, nit, stuhu
širokou alespoň 1 cm, cca 8
středně velkých korálků a dvě
papírové hvězdičky.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na JMENOVKU NA DÁREK
budeme potřebovat bílou
nebo barevnou čtvrtku, skořápku
od arašídu, lepidlo, černou
a červenou fixu a provázek
nebo stužku.

autor článku:
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Hit Vánoc - Kavkazská jedle

Přemýšlíte v jaký vánoční
stromek bude nejlepší?
Tak to si pozorně přečtěte
tento článek a dozvíte se.
 
Vánoční stromek:
Nejoblíbenější volbou
vánočního stromku je jedlička.
Mezi jedlemi je pak nejkrásnější
jedle kavkazská (Abies
nordmanniana). Má pravidelný
tvar, bohatou korunu
a charakteristickou, sytě zelenou
barvu jehličí. V oblasti
vánočních stromů je to pojem –
něco jako mercedes
mezi auty.Jak dlouho kavkazská
jedle vydrží? To záleží na vás
na vaší péči. „Řezaný stromek
uložte do nádoby s vodou,

přidejte výživu pro stromky
a nechejte v chladném prostředí
až do doby, než ho budete
zdobit. Před uložením stromku
do vody ještě zkraťte spodek
kmene o několik cm. Čerstvým
řezem dokáže strom přijmout až
5 l vody, a vydrží tak déle svěží.
Dejte pozor, ať kůra dosahuje
pod hladinu vody v nádobě –
stromy totiž sají vodu pletivem
umístěným pod kůrou. Takto
můžete jedli nechat stát
na balkóně, terase nebo na
chladné chodbě až do Štědrého
dne. Pokud si přenesete stromek
z venkovního mrazu domů až
na Štědrý den, nechte ho co
nejdéle aklimatizovat v chladné
místnosti, aby prudkým
přechodem do tepla neutrpěl
teplotní šok,“ radí Michal
Domša a dodává: „Vyplatí se
také pořídit stojan, do kterého
lze nalít vodu, aby jedle mohla
pít průběžně. Možná budete
muset kmen trochu ořezat, aby
se do něj vešel. Dejte přitom
pozor, ať kůra opět dosahuje až
do vody v nádobce.“

autor článku:
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Trendy vánoční 
barvy

Letošním chytem se stala fialová
a bílá barva tato kombinace je
velmi lákavá a zajímavá. Proč
bílá? Na vánočním veletrhu
ve Frankfurtu nad Mohanem,
který se konal letos v lednu
a únoru, se prezentovaly nové
trendy a barvy na rok 2021. 
 
Trendy letos bude bílá barva,
která bude lehce doplněná
pastelovými tóny. 
 
Moc se na to těším. Proč
fialová? Na druhou stranu je
tady i trend fialové barvy,
ve kterém budou letošní Vánoce
také ozdobené, občas doplněné
barvou bílou či světle zelenou.
Vskutku se jedná o velmi
zajímavou kombinaci, která

bude vypadat honosně
na stromcích, bytech nebo ve
městech. 
 
Těžko ale říct, jestli zaznamená
tolik obliby jako první
zmiňovaný trend. 
 
Tak co? Líbí se vám tato
kombinace? Doufám, že si
letošní vánoce užijete nejspíš
v jiných barvách, ale budu moc
ráda když trend zvolíte. Jo a víte,
že na adventním věnci mají být 3
fialové svíčky a 1 bílá.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ
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Vánoční pohádky, o kterých jste 
nevěděli všechno

Věděli jste, že princ Pavel
Trávníček v nejoblíbenější
vánoční pohádce Tři oříšky
musel být kvůli svému
moravskému přízvuku
předabován? Nebo že
představitelka Jasněnky skončila
po souboji s čarodějnicí Helenou
Růžičkovou s přeraženou čelistí
a otřesem mozku?
 
Tři veteráni a opravdový hotel
U Supa
Svěrákova vánoční klasika Tři
veteráni se většinově odehrává
na území království Monte Albo.
Tento název je skutečně
inspirován názvem státu Monte
Negro neboli Černá hora. Jedna
z nejznámějších scén, proslulá

svými nesmrtelnými hláškami,
se odehrává v Grand hotelu
U Supa. Vytvoření tohoto hotelu
bylo inspirováno opravdovým
hotelem v Černé hoře s názvem
Grand hotel Lokanda.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VII.C
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Nové  pohádky

Co by byly vánoce bez pohádek?
Nová pohádka na ČT 1 bude
bomba vánoc -
Jak si nevzít princeznu:
„Jak si nevzít princeznu má
originální zápletku, a přitom je
to pohádka se vším všudy – je
v ní humor, napětí i láska.
A navíc pohádkové herecké
obsazení,“ uvedl na tiskové
konferenci České televize její
generální ředitel Petr Dvořák,
novou pohádku režiséra Karla
Janáka, jenž začal svou zářnou
kariéru teenagerskými
komediemi Snowboarďáci
a Rafťáci.
V hlavních rolích jeho nového
pohádkového příběhu, jenž se
natáčel například na hradě
Pernštějn a na zámku Frýdlant,
se objeví Marek Adamczyk (33),
známý ze seriálu Kukačky či
Dabing Street, a Anna Fialová
(26), kterou si diváci oblíbili
v seriálu První republika

a v současné době natáčí
i minisérii o životě zpěvačky
Ivety Bartošové (†48), která se
objeví v příštím roce
na nováckém Voyo. I tam bude
hrát hlavní roli, tedy Ivetu, jak
zní i název životopisného díla.
Sudičky předpoví malému princi
svatbu s dcerou sousedního
krále, nikdo ale nečeká, že tihle
dva se nebudou moci vystát.
Jediné, co prince Leopolda
a princeznu Josefínu spojuje, je
přání zbavit se té sudby. A tak
s pomocí ukradených
kouzelnických hodinek společně
vrátí do doby, kdy se princ
narodil, aby zachránili sudičkám
pronést věštbu. Jenže netuší, co
tím všechno způsobí!

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A

Filmy vysílané na 
Vánoce, jakých 
detailů jste si 
nevšimli?

Jako jakékoli jiné období tak
i Vánoce mají své typické zvyky,
mezi které patří i sledování
pohádek a filmů se zimní
tématikou. A i při natáčení
těchto filmů se občas něco
nepovedlo zcela podle
režisérových představ.
 
TŘI OŘÍŠKY
PRO POPELKU 
Když Popelka odjíždí na koni
do lesa běží za ní pes, aby pes
za Popelkou běžel museli mu
hodit sněhovou kouli toho si
můžeme ve filmu všimnout.
Možná jste někdy přemýšleli
nad tím, jak ve filmu přiměli
sovu Rozárku mrknout, prý
stačilo sovu šťouchnout špejlí.
Ale nebojte, jen do zadku, ne

do oka.
 
SÁM DOMA 
Záběr kdy do Kevina málem
narazí auto byl natočen
pozpátku, je to poznat,
protože Kevinova šála se zasekla
v chladiči auta. Menší záhadou
je, jak může Kevin sjet na saních
schodiště a vyjet na ulici,
když schody nejsou přímo
naproti dveřím.
 
ANDĚL PÁNĚ 
I do této pohádky se vloudila
chybička. Ve scéně, kdy se
Dorka vdává je na nebi vidět
čára od letadla a ve scénách
odehrávajících se v nebi mají
herci jedny mraky pod nohama
a další nad hlavou.

autor článku:
ELIŠKA KOPECKÁ

třída VI.A

Nejkrásnější pohádky pro děti

Děti milují televizi a koukání se
na filmy, seriály a pohádky,
proto pro vás máme seznam –
nejkrásnější pohádky pro děti,
které je stoprocentně budou
bavit. Najdete tam jak české, tak
zahraniční pohádky a možná
budou některé bavit i vás.
1. Princezna ze mlejna
2. O princezně Jasněnce
a létajícím ševci
3. Ať žijí duchové

4. Tři oříšky pro popelku
5. Anděl páně
6. Jak vytrhnout velrybě stoličku
7. Páni kluci
8. Bylo nás pět
9. S čerty nejsou žerty
10. Šíleně smutná princezna
11. Anděl páně 2
12.Dívka na koštěti
13. Pyšná princezna
14. Jak dostat tatínka
do polepšovny
15. Dařbuján a pandrhola
16. Tři veteráni
17. Byl jednou jeden král
18. Nesmrtelná teta
19. Krakonoš a lyžníci
20. S tebou mě baví svět

autor článku:
JAN HAVLÍČEK

třída VI.A

S tebou mě baví svět - komedie 
století
Kdo by neznal oblíbenou
rodinnou komedii Marie
Poledňákové S tebou mě baví
svět z roku 1982. Legendární
hlášky z filmu o třech tatíncích,
kteří berou své děti na hory,
znají malí i velcí.
Představitelka malé Dášenky si
při scéně s kadibudkou zlomila
ruku a sádru až po rameno nosila
dva a půl měsíce. Další krušné
chvíle štáb zažíval, když se
kočárek s Matýskem doopravdy
rozjel z kopce dolů, a zachytil ho
až polesný. Při natáčení již
kočárek drželo lano, podobně
jako kanoi, na které se
sáňkovalo.
V kinech film vidělo dva a půl
milionu diváků. Snímek zvítězil
v anketě „Nejúspěšnější česká
komedie století“ udělované

při příležitosti stého výročí
České kinematografie.

autor článku:
LAURA LAFATOVÁ

třída VII.B
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Perníčky

ilustrační obrázek

Perníčky
 
Na těsto:
400 g hladké mouky
140 g cukru moučka
50 g másla
2 vejce
2 lžíce tekutého medu
1 lžička jedlé sody
1 lžička perníkového koření
1 žloutek na potření
 
Na bílkovou polevu:
150 g cukru moučka (2 x prosát)
1 bílek
1 lžička bramborového škrobu
1 lžička citronové šťávy
 
Smícháme všechny suché
ingredience, pak přidáme ostatní
přísady a ručně zpracujeme.
Hotové těsto je měkké a pružné.
Zabalíme ho do potravinové
fólie a necháme ho odležet

do druhého dne v lednici.
Odleželé těsto rozválíme
na pomoučněném vále zhruba
na 0,5 cm (těsto nesmí být příliš
tenké). Vykrájíme požadované
tvary, dáme na plech vyložený
pečícím papírem a pečeme
v předehřáté troubě cca na 160
°C přibližně 10 min.
 
V misce si rozmícháme 1
žloutek s 1 lžící vody a perníčky
ihned po vytažení potřeme.
Po vychladnutí ozdobíme
bílkovou polevou. Bílkovou
polevu připravíme tak, že
vyklepneme do misky bílek
a zbavíme ho poutek.
 
Poté přidáme prosátý moučkový
cukr, lžičku citronové šťávy
a šleháme. Jakmile začne bílek
houstnout, přidáme lžičku
bramborového škrobu a šleháme
do pevné hmoty. Podle potřeby
přidáme moučkový cukr, anebo
citronovou šťávu.

autor článku:
KRISTÝNA ŠAMÁRKOVÁ

třída VI.C

Vanilkové rohlíčky

Vanilkové rohlíčky
 
Na 3–4 plechy, 1 hodina a 30
minut + chlazení
 
Na těsto:
 
300 g hladké mouky +
na pomoučení, 180 g másla, 100
g nastrouhaných nebo drcených
vlašských či lískových oříšků,
60 g moučkového cukru +
na obalování, 1 vejce, 1 žloutek,
1 vanilkový cukr na obalování
 
Postup:

 
Do prosáté mouky na vále
přidejte na kostičky nakrájené
máslo, drcené ořechy, cukr,
žloutek a vejce a vypracujte
hladké těsto.
 
Vyválejte z něj váleček a zabalte
je do potravinářské fólie, kterou
dejte odležet alespoň na 1
hodinu do lednice, ideálně
přes noc.
 
Z vychlazeného válečku
odkrojte úzké díly, z nichž
v dlaních tvarujte rohlíčky.
Použít můžete také formičky
na rohlíčky.
 
Předehřejte troubu na 180 °C.
Cukroví přeneste na máslem
vymazaný plech a pečte 10
minut dorůžova.
 
Ještě teplé rohlíčky obalte
ve směsi moučkového cukru
a vanilkového cukru a zcela
vychladlé je ukládejte do krabic
ke změknutí.

autor článku:
JAN SATORANSKÝ

třída VI.A

Linecké těsto
Linecké 
 
Na těsto: 350 g hladké mouky +
na pomoučení, 250 g másla, 140
g moučkového cukru, 1 vejce, 2
žloutky, citronová kůra dle chuti,
tuk na vymazání plechu
 
Postup:
 
Do prosáté mouky přidejte
na vál změklé máslo, které jste
rozkrájeli na kousky.
 
Přidejte žloutky, prosátý cukr,
nastrouhanou kůru a vypracujte
hladké těsto. Těsto zabalte
do potravinářské fólie a nechte
v lednici chladit asi 30–60
minut.
 
Vyválejte jej na tenký plát
o výšce 3–5 mm, ze kterého
pomocí tvořítek vykrajujte různé
tvary tak, abyste vytvořili
dvojice.
 
Ke každému kolečku můžete
vykrojit druhé, z něhož vykrojíte
menší, abyste vytvořili otvor.
 
Předehřejte troubu na 160 °C.
Vytvořené cukroví přeneste
na tukem vymazaný plech,

povrch potřete rozšlehaným
vejcem a dejte péct na 10–15
minut.
 
Linecké cukroví nechte
po upečení změknout a pak
slepte marmeládou
nebo krémem.

autorka článku: TEREZA
VAVRYSOVÁ, třída VI.A

Vosí hnízda

ilustrační obrázek

SUROVINY (25 KS PORCÍ)
piškoty 150 g
lískové nebo vlašské ořechy 50 g
bílek 1 ks
mléko 1 lžíce
moučkový cukr 100 g
máslo 60 g
kakao 2 lžíce
KRÉM:
žloutek 1 ks
máslo 60 g
rum 1 lžíce
moučkový cukr 50 g
piškoty na přiklopení 25 ks

POSTUP
Nejdříve si rozdrťte piškoty
a ořechy. Můžete je dát
do robota a sekacími nástavci
z nich udělat hladkou moučku.
Přidejte prosátý cukr, kakao,
změklé máslo, bílek a jednu lžíci
mléka. Rukama prohněťte
a připravte měkké a hladké těsto.
Pokud by bylo třeba, ještě
přidejte trochu mléka.
Těsto nechte odležet v lednici
asi hodinu.
Připravte si krém. Změklé máslo
utřete se žloutkem a prosátým
moučkovým cukrem, na závěr
opatrně řeďte rumem.
Spárujte těsto a krém. Já
používám rozevírací formičky,
těsto si rozdělím na jednotlivé
kuličky a postupně vtlačuju
do formičky. Vychlazené ani
nemusíte znovu obalovat
v cukru.
Formičku naplňte, ve středu
nechte díru, naplňte krémem
a přiklopte piškotem. Skladujte
v lednici, před konzumací je
nechte trochu povolit mimo
chlad.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A
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Březčiny hádanky
1. Mluvím bez úst a slyším
bez uší. Nemám tělo, ale ožívám
hlasem. Kdo jsem?
 
2. Všechno žere, všechno se
v něm ztrácí, stromy, květy,
zvířata i ptáci. Hryže kov i pláty
z ocele, tvrdý kámen na prach
semele. Města rozvalí a krále
skolí, vysokánské hory svrhne
do údolí.
 
3. Zahradník má v sadu sud
s dešťovou vodou, který je
přibližně z poloviny plný.
Jednou odpoledne ho navštívil
soused a když popili trochu
meruňkovice, začali diskutovat,
jestli je sud víc, nebo méně než
z poloviny plný. Do sudu je
seshora vidět, ale nesmí použít
žádnou pomůcku, jako třeba
míru, a nesmí ani vodu nikam

přelévat. Jak jednoduše zjistit,
jestli je sud víc, anebo míň než
z poloviny plný?
 
4. Je jaro a na zahradě najdete
mrkev, vedle níž leží dva uhlíky.
Proč jsou tam?
 
Řešení 1: ozvěna
Řešení 2: čas
Řešení 3: Stačí sud naklonit tak,
aby voda dosahovala přesně
k okraji. Jestli je vidět dno, pak
byla v sudu méně než polovina.
Pokud nikoliv, bylo tam víc.
Řešení 4: Protože ještě nikdo
nestihl uklidit pozůstatky
po roztaveném sněhulákovi

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A

Vánoční zvyky a 
tradice
Vánoce jsou v křesťanské tradici
oslavou narození Ježíše Krista.
U nás v Česku je hromada
zvyků, a právě teď si nějaké
povíme. První asi nejznámější
zvyk je zdobení vánočního
stromečku. Dalšími zvyky jsou
třeba lití olova, pouštění lodiček,
pečení cukroví a vánočky,
krájení jablka, dávání šupinek
pod talíř na štědrý den, věšení
jmelí, stavění betlému, házení
střevícem. A taky jste se někdy
ptali proč se nějaký zvyk dělá.
Ano? Já taky. Třeba nevím proč
se lije olovo tak si to vysvětlíme.
Lití olova je vztahováno ke
keltské magii vody. Jako
náhražka olova částečně sloužil
vaječný bílek nebo rozehřátý

vosk. Pro dnešek je to vše a já se
loučím u dalšího článku. Tak
čau.

autor článku:
JAN SATORANSKÝ

třída VI.A

Vánoce u sousedů - pokračování
Vánoce v Německu – vůně
marcipánové štoly a svařeného
vína
 
Německé vánoční zvyky se
od českých příliš neliší. Mnohé
z tradic a obyčejů, jako zdobení
vánočních stromků, mají
v Německu svůj původ. Podle
některých pramenů
i štědrovečerní kapr. Tradiční
Štědrý večer se v Německu
odehrává kolem stromečku,
nejčastěji jedličky,
s rozsvícenými svíčkami
a barevnými ozdobami. Němci
známí svou oblibou v hýřivých
barvách mají rádi bohatou
a pestrou výzdobu,

kromě klasických kulatých
ozdob využívají hojně i ozdoby
ve tvaru zvířat, ježíšků či
muchomůrek.
 
Tradičními ozdobami jsou však
sláma a sušené ovoce.
Do německé vánoční
domácnosti patří i jesličky.
Hlavním chodem štědrovečerní
večeře bývá nejčastěji husa
nebo kachna, mnohde dokonce
klobásy s bramborovým salátem.
Domácnosti i vánoční trhy jsou
provoněny vánočním cukrovím:
skořicové hvězdičky, máslové
sušenky, vánoční štola, která má
svůj původ v Sasku a perníčky,
které pocházejí z Bavorska.

Nejtypičtější vůní nádherně
nazdobených vánočních trhů je
vůně sladkých pražených mandlí
a svařeného vína.
 
 
Rakouské Vánoce – vánoční
punč a moučník kletzenbrot
 
Rakouské vánoční zvyky jsou
hodně podobné českým. Určité
rozdíly se ale najdou.
Nad svařeným vínem jasně
vedou punče, kterých je možné
na trzích najít až několik desítek
druhů. V západní části Rakouska
je možné na vánočních trzích
ochutnat také raclette, což je
tradiční švýcarské jídlo, kde se

rozměklý sýr raclette
„odškrabuje“ a servíruje spolu
s okurkami, bramborami nebo s
uzeným masem.
 
Ryba je na štědrovečerním stole
jen asi v jedné čtvrtině rodin.
Vánoční stromky jsou stále
téměř výhradně živé. Skutečnou
místní specialitou je takzvaný
kletzenbrot, tedy sladký chléb
s křížalami a oříšky, který je
považován za nejstarší vánoční
moučník vůbec.

autor článku: Alan KOLLMAN,
třída VI.A

Horoskopy

Kozoroh: 
Přestože je zima, máte výbornou
náladu. Vyzařuje z vás energie,
optimismus a úžasné naladění.
To je přímo magnetem
pro ostatní a dokonce je můžete
i inspirovat. Potkáte člověka, se

kterým si budete velmi rozumět
a pravděpodobně to bude i váš
budoucí partner. V zaměstnání si
nadřízený všimne vašich
skvělých výsledků a nabídne
vám postup na lepší pozici.
Nečekáte to, ale s radostí
povýšení přijmete.V prosinci se
vám bude dařit tak, jak si už
dlouhou dobu přejete. Pokud
máte tento měsíc i narozeniny,
tak se může stát, že vám den
po narozeninách někdo zavolá
a nabídne vám něco, co budete
považovat za dárek od osudu
a splněný sen. ...

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A

Březky moudra

„Byly pouze jedny Vánoce,
ostatní jsou už jen výročí.“
—  William John Cameron
americký novinář 1878 - 1955

„Vánoce jsou den, kdy drží
všichni po celou dobu spolu.“
—  Alexander Smith 1830 - 1867
 
„Přestala jsem věřit v Santu,
když mě maminka vzala
do obchodního domu a on mě
požádal o autogram.“
Shirley Temple
 
„Vánoce jsou láska v akci.
Pokaždé, když milujeme,
pokaždé když dáváme, tak jsou
Vánoce.“
Dale Evans

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A
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Komerční rybolov

Naši minisérii o oceánech
a mořích dnes uzavřeme
článkem, který se zaměřuje
na komerční rybolov.
 
Průmyslový rybolov je
pro oceány ještě větším
nebezpečím než plasty a ropa.
Dnes oceány brázdí velké
množství obrovských
rybářských lodí, které je zcela
devastují. Komerční rybolov se
stal pro oceány smrtící,
protože tyto lodě loví ryby
takovou rychlostí, že se jejich
populace nestačí obnovovat.
Pokud daná oblast rybářům již
nepřináší takové úlovky,
přesunou se dále a drancují
na jiných místech. Také způsob
rybolovu přispívá k rychlejší
devastaci oceánů. Například
vlečné hlubinné sítě za sebou
při lovu vláčí kromě ryb i celé
ekosystémy. Při lovu určitých
mořských druhů rybáři také
vyloví vedlejší úlovky jako jsou
želvy, žraloci, delfíni a jiné
nechtěné ryby, které jsou pak
hozeny zpátky do oceánu
a ponechány vlastnímu osudu.
Bohužel většina z nich zahyne.
Dále jsou tyto velké výlovy
zdrojem obrovského plýtvání,
protože každá 3 ryba se nesní,
ale vyhodí. Dohromady se tedy

aby se ekosystém stačil
vzpamatovat, pak za několik let
ryby vymizí úplně, což bude
znamenat katastrofu. Státy se
snaží na nejvíce postižených
místech vytvářet mořské
rezervace, aby se zde život
původních druhů znovu obnovil,
ale bohužel i v těchto místech se
přes zákaz loví. Díky rybolovu
má práci velké množství lidí, ale
na druhou stranu jsou místa, kde
díky komerčnímu rybolovu
místní malí rybáři o svou obživu
přišli. Řešení této situace není
jednoduché a vede cestou
regulací a dodržování pravidel,
které dají oceánu čas se obnovit
a lidem pak šanci, že
i v budoucnu budou mít, co
lovit.  
 
;
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na celém světě ze 140 milionů
tun vylovených ryb vyhodí
přibližně 35 procent. My tady
v Evropě se snažíme chovat

ekologicky, třídíme odpad,
neplýtváme vodou, ale pokud
nepřesvědčíme ostatní státy, aby
rybolov alespoň omezily tak,

Sob polární

zdroj: Wikipedie

Sob polární žije v severní
Americe, Rusku v severských
zemích. Přes léto se sobi zdržují
hlavně v tundrách nebo vyšších
horských polohách. V zimě se
stěhují k hranici severského lesa.
Sob dosahuje výšky (v
kohoutku) 90 až 120 cm a váží
200 až 400 kg. Na rozdíl
od jiných z čeledi jelenovitých
nosí parohy samec i samice.

zdroj: ZOO Olomouc

Samice je má menší a slabší než
samec. Barva soba se liší dle
ročních období. V zimě je srst
šedá až šedobílá a v létě je srst
spíše šedohnědá. Sob se živí
například lišejníky
nebo bylinami. V roce 1913 byl
tento druh považován
za vyhynutý. Podle průzkumu
z roku 2012 je sobů polárních
ani ne 3 400.

zdroj: ZOO Olomouc
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