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Úvodní slovo 

Až se vám dostane toto zimní číslo Šobrožáčka do rukou, budou už Vánoce klepat 

na dveře. 

Doufáme, že budete mít vše připravené, a když ne, tak vám s pár věcmi můžeme 

pomoct. Třeba s tím, jak si vyrobit vlastní adventní věnec nebo upéct zajímavé, ale 

přesto jednoduché vánoční cukroví. Dokonce se dozvíte, jaké má paní zástupkyně 

Vánoce a jak je slaví spolu se svou rodinou. Také nezapomínejme na zábavu, kterou 

jsme si pro vás připravili. Například žákyně ze čtvrté třídy pro vás přichystaly 

ručně malované omalovánky. 

Příjemné čtení! 
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Rozhovor s paní zástupkyní Mgr. Romanou Bláhovou 

Chtěli bychom se s vámi podělit o několik informací, které jste nevěděli o paní 

zástupkyni Romaně Bláhové. Jaké jsou Vánoce u ní doma? Jak se těší na svátky? 

A má ráda cukroví? 

Zeptaly jsme se za vás – Amálka Šimurdová (A) a Barča Plachá (B). 

 

 

 

A: Co máte nejraději na zimě? 

Pz: Na zimě mám nejradši sníh, ale spíše na horách. A pak se mi líbí, když mrzne 

a zároveň svítí sluníčko. 

A: Takže to asi nebude vaše nejoblíbenější období… 

Pz: Ne, ne, to rozhodně ne. Nejraději bych žila někde, kde je neustále teplo. 

 

B: A máte nějaké tipy na dárky? 

Pz: Tipy na dárky nemám vůbec žádné. Myslím, že už jsem všechny dárky 

vyčerpala, takže chodím po obchodě a dívám se, co by se mi líbilo. Takže v podstatě 

improvizuji. 

Celou svou rodinu doslova nutím, aby si napsali přání Ježíškovi, ale zatím marně. 
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A: Máte nějaký speciální čaj, co pijete v zimě? 

Pz: Já teda čaje moc nepiju, ale je pravda, že když začíná zima, tak mám ráda čaj 

s citronem. Vánoce a zima mi připomínají posezení v útulné chaloupce v horách, 

kde je hrozně moc sněhu a já piju čaj, čtu si a nemusím vůbec nikam vycházet a 

všude je pohodička a teplo. 

 

B: Kolik pečete druhů cukroví? 

Pz: Hodně. Každý rok si říkám, že budu péct míň, a ani jeden rok mi to nevychází. 

Peču kolem 15 druhů. 

 

A: Vaše nejoblíbenější cukroví? A vaší rodiny? 

Pz: Já mám nejraději vosí hnízda. MILUJU vosí hnízda. Co se týká naší rodiny, 

tak nejoblíbenější jsou asi perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké a samozřejmě vosí 

hnízda. 

Tento recept je prověřený 4 generacemi. 
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B: Jakou máte výzdobu na Vánoce? 

Pz: Výzdobou se zabývám a to mě fakt hodně baví. Již před 1. adventní nedělí mám 

nazdobený vánoční stůl, navěšené ozdobičky, žárovičky a vše, co k Vánocům patří. 

Doma máme takový veliký jehličnatý strom, který dáváme vždy před Vánocemi 

doprostřed obýváku. 

 

A: Máte nějakou určitou knížku, kterou byste si přála dostat nebo byste ji 

chtěla znovu číst? 

Pz: Ne, speciální knížku nemám, ale je hodně takových, ke kterým se ráda vracím. 

Opravdu mám doma knížky, které si poprvé přečtu, a za nějakou dobu si je přečtu 

s potěšením znova, a to mě baví, protože v nich vždycky objevuju něco nového. 

Jinak, když zajdu do knihkupectví, vždy odcházím s několika krásnými „úlovky“. 

 

A: Co byste si přála k Vánocům? 

Pz: Vlastně ani nevím. Já nemám přání nějak hmotné, přeji si takovou tu rodinnou 

pohodu, taky si strašně moc přeju, abychom si to o Vánocích užili. Pro mě je hrozně 

fajn, když jdeme ke stromečku, zapálíme prskavky, zpíváme si koledy a dárky jsou 

až na druhém místě. A vlastně, jestli mám vybrat nějaký konkrétní dárek, tak to 

bych opravdu asi chtěla dostat nějakou knihu. 

B: Těšíte se na vánoční prázdniny? 

Pz: Ano a jak! Kdyby začaly zítra, tak bych byla šťastná. Těším se moc. A právě 

kdyby byl o prázdninách i sníh, to by byla nádhera, to miluji. 

 

A: Už jste si vybrala nějaký výrobek z vánočních dílen? 

Pz: Několik výrobků jsem už viděla a určitě si z každé dílničky něco koupím. 

 

Chtěly bychom poděkovat paní zástupkyni, že si na nás udělala čas a zodpověděla 

na všechny kladené otázky. 

Napsaly: Barbora Plachá a Amálie Šimurdová 
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Co se děje ve škole? 

Africká kultura 

Na konci listopadu se ve velké tělocvičně naší školy rozezněly africké rytmy. 

Na besedu za námi přijeli dva rodilí Afričané z Demokratické republiky Kongo. 

Vyprávěli o poměrech ve své zemi, jak to chodí u nich ve škole, ukazovali fotografie 

přírodních zajímavostí. Nejvíce nás ale zaujalo hudební vystoupení. Africké tance 

si mohli vyzkoušet všichni, zapojili se nejen žáci, ale také někteří odvážní učitelé. 

Nakonec proběhla i soutěž v tancování, výherci si odnesli na památku originální 

náhrdelníky. Moc jsme si celou akci užili, bavili se a zároveň se dozvěděli něco 

zajímavého. 
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Mikulášská nadílka 

Ve středu 5. prosince k nám do školy zavítal Mikuláš se svou družinou, čerty 

a andělem. Obešli třídy, zlobivé děti pokárali, hodné pochválili a rozdali dobroty. 

Mikulášskou nadílku si pro nás připravili naši deváťáci. 
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Vánoční dílny 

Stalo se už tradicí, že vždycky na začátku prosince se u nás ve škole konají vánoční 

dílny. Žáci druhého stupně vyrábí na stanovištích výrobky, které se pak prodávají 

při Dni otevřených dveří. I letos je z čeho vybírat. 
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Vánoční dekorace – Věnec 

Postup: 

1. Budeme potřebovat korpus – základ pro věnec, ozdoby (cokoliv s tématem 

Vánoc), tavnou pistoli 

2. Nejdříve si vezmeme korpus a rozvrhneme si rozmístění ozdob (ještě 

nepřipevňujeme, pouze položíme) 

3. Začneme lepit pomocí tavné pistole (doporučuji dát si pod pistoli podložku, 

aspoň papír nebo noviny) 

4. Když máme ozdoby nalepené, připevníme ještě poutko na zavěšení 

 

Praktické tipy: 

• Korpus lze koupit v papírnictví nebo v obchodě s dekoracemi, cena cca 50 Kč 

– podle velikosti 

• Ozdoby podle fantazie, cena se pohybuje podle množství a materiálu 

• Tavnou lepicí pistoli seženete i v obchodech s nářadím nebo modelářskými 

potřebami, cena 150 – 350 Kč 

 

A máme hotovo! 

 

Připravila: Barbora Plachá 

  



 

11 

Fíkový salám – vánoční cukroví 

Tento salám se dá udělat jako cukroví, ale i určitě ho někomu můžete věnovat 

i jako vánoční dárek. 

Příprava: 

1. 200 gramů sušených fíků pokrájíme na malé kousíčky. Přemístíme do 

sekáčku a rozsekáme je na mazlavou hmotu. 

2. Přidáme 180 gramů moučkového cukru, 200 gramů namletých vlašských 

ořechů a citronovou kůru. Vše důkladně zapracujeme a vyválíme válec. 

3. Válec obalíme v sekaných mandlích, přendáme na plech a dáme do tmavé 

místnosti s pokojovou teplotou odpočívat. Poté nakrájíme. 

A máte hotové lahodné a netradiční cukroví. 

 

 

 

Recept za vás vyzkoušela Amálka Šimurdová. Dobrou chuť! 

 

  



 

12 

Tipy pro volný čas 

A co si třeba něco zahrát? 

Star Stable Online 

Hlavním tématem hry jsou koně, které lze průběžně dokupovat. Hráči 

objevují ostrov, jezdí na koních, trénují je a plní různé úkoly. Hráč se 

může dokonce stát hvězdným jezdcem (Star riderem). Je spíše určená 

pro holky, ale i kluci si ji samozřejmě také můžou zahrát. 

Napsala: Adéla Gage 

 

Fortnite 

V poslední době je tato hra stále populárnější. Hráči se převtělují do 

postav, které přežily Apokalypsu a bojují s ostatními hráči. Vyhrává 

ten, kdo zůstane poslední stát na nohou. Jednoduchý koncept spolu s 

grafikou hráče uchvátil. Připlácí se jen za lepší zbraně a různou výbavu, 

která je důležitá pro snadnější hru a je možné dostat se na lepší úroveň 

rychleji. 

Napsal: Jan Schánilec 
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Co doporučují členové čtenářského klubu?  

Ztřeštěný dům – Vtipná knížka, zábavná a je v ní hodně obrázků, 

takže nemusíte zas až tak pořád číst.  

 

Radim Jaroš, 6. A  

Ekzoti – Dobrodružná knížka s tajuplným příběhem, kde je i hodně 

legrace. A taky návod, jak se stát exotem.  

 

Lukáš Dunovský, 7. A  



 

14 

Divergence – Napínavý fantasy příběh, ve kterém se řeší i vztahy 

a láska. Chtěla jsem číst dál a dál. A taky je to zfilmované a i film je 

úžasný.   

 

 

Amálie Šimurdová, 7. A 

 

 
  



 

15 

Šobrovátor 

Taky si říkáte, jak se řekne „dárek“ nebo „Veselé Vánoce“ v jiném jazyce? Já též. 

Tady máte pár tipů, můžete aspoň „machrovat“ nad učiteli. Jak je to napsané, tak 

vyslovujte. 

 

Španělština – výslovnost: 

Veselé Vánoce – Feliz navidad 

šťastný nový rok – feliz aňo nuevo 

vánoční stromeček – arbol de navidad 

dárek – dregalo 

  

Esperanto – výslovnost: 

Veselé Vánoce – feliča kristnasko 

šťastný nový rok – feliča jaro 

vánoční stromeček – kristnaska arbo 

dárek – donaco 

 

Latina – výslovnost:                                                                  

Veselé Vánoce – natalis kristi 

šťastný nový rok – new anno felix 

dárek – donum 

 

Norština a dánština – výslovnost: 

Veselé Vánoce – god jul 

šťastný nový rok – nor. godt nygo, dán. godt nytt ory 

dárek – gáve 

vánoční stromeček – nor. juletre, dán. julitsei 
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Chorvatština – výslovnost: 

Veselé Vánoce – sretán božič 

šťastný nový rok – sretná nová godina 

dárek – poklon 

vánoční stromeček – božíčno drvce 

 

Francouzština – výslovnost: 

Veselé Vánoce – žveju nuel 

šťastný nový rok – boneny 

dárek – kadu 

vánoční stromeček – arbru de noel 

 

 

A jeden jazyk s hádankou, přečtěte si a pečlivě vyslovte ☺ 

 

Hebrejština: 

Chanuka – חנוכה                                                        

šťastný nový rok -  טובה שנה         

dárek – מתנה          

                                                         

Víte, co je chanuka?           

Svátek světel, je to osmidenní židovský svátek. Mají ho místo Vánoc. 

 

Víte, kdo používá hebrejštinu?       

To nám sem napište: …………………… 

Vytvořila: Amálie Šimurdová  
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Anketa 

 

Co byste si přáli najít pod vánočním stromečkem? 

 

Tomáš Dunovský, 4. A – Pod stromečkem bych určitě chtěl najít lego, protože mě 

baví si z něj stavět. 

Kája Kopuncová, 2.A – Moc bych si přála novou panenku. 

Pavel Přibyl, 1.A – Od Ježíška bych chtěl, aby mi přinesl auta a kamion. 

Jakub Culek, 8. A – Přeju si mozek s IQ. 

Jakub Vlasatý, 8. A – K Vánocům bych chtěl počítač. 

Vojta Vlasatý, 2. A – Nevím, co bych chtěl, ale asi mobil. 

Lucie Králíková, 5. A – X-Box. Napsala jsem si o něj a myslím, že ho dostanu. 

Jana Novotná, 5. A – Asi si nejvíc přeju psa anebo taky televizi do pokoje. 

 

 

 

Ptala se Karolína Svobodová 
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Omalovánky 

 

 

Vytvořily: Johanka Poláková, Amálie Blažková  
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Obrázky našich žáků 

 

Vytvořila: Johanka Poláková 

 

 

Vytvořila: Veronika Muchychka  
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Odkazy a zdroje 

Obrázek zadní strana: 

https://pixabay.com/cs/ 

Recept: 

https://recepty.blesk.cz/clanek/recepty/3910/video-fikovy-

salam.html?utm_source=recepty.blesk.cz&utm_medium=copy 

Ostatní obrázky a fotografie jsou vlastním zdrojem.  
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Krásné 

Vánoce 

a hodně štěstí 

a zdraví 

v novém roce! 

 


