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Mílí žáci a žákyně,

Vánoční prázdniny rychle utekly 
a vracíme se zpět do školních lavic. 
S námi se vrací i oblíbený časopis 
Šobrožáček, který jsme tentokrát 

připravili s vánoční tématikou. 
V tomto čísle se dozvíte opět novinky 
ze školy, zajímavosti o Štědrém dni, 

různé recepty a nechybí ani 
rubrika zábava.

Celá školní redakce 
přeje příjemné čtení.

ÚVODNÍSLOVO



Alžběta Filipská, 
Veronika Muchychka

Co se vám vybaví, když se řekne vánoční 
tradice? Tady v Česku máme spoustu 

vánočních zvyků a tradic. Mezi ně patří 
třeba házení střevícem, pouštění 

lodiček, rozkrajovaní jablíčka nebo 
třeba lití olova. Tady v Česku se 

tradice docela dodržují. A ani nevíte, 
jak je krásný pocit třeba péct 
perníčky a u toho poslouchat 

vánoční koledy. Máme třeba také 
typické české vánoční pohádky 

mezi ně patří např. Tři oříšky pro 
Popelku nebo Anděl Páně. Taky 

tu jsou koledy jako je Tichá noc, 
Půjdem spolu do Betléma 

a Veselé vánoční hody.

Vánoční 
zvyky a tradice

Vánoční 
zvyky a tradice



Ingredience:

250 ml JABLEČNÉHO MOŠTU NEBO DŽUSU

250 ml POMERANČOVÉHO DŽUSU NEBO ČERSTVĚ 

VYLISOVANÉ POMERANČOVÉ ŠŤÁVY   

   I S DUŽINOU

250 ml VIŠŇOVÉHO DŽUSU

250 ml VODY

2 SÁČKY OVOCNÉHO ČAJE NEBO 2 LŽÍCE 

   SYPANÉHO

ŠŤÁVA Z 1 CITRONU

2 JABLÍČKA

2 POMERANČE

2 MANDARINKY

ROZINKY NEBO SUŠENÉ BRUSINKY

2–3 SVITKY SKOŘICE

10 HŘEBÍČKŮ

MED NA DOSLAZENÍ

Postup:

1. Jablíčka nakrájejte na plátky nebo kostky, slupku neloupejte. 
Chemicky neošetřený pomeranč dobře omyjte, a i s kůrou nakrájejte 
na plátky. Mandarinku oloupejte a rozdělte na jednotlivé dílky.
2. Ovoce dejte do hrnce, zalijte džusy a obsah přiveďte 
k varu. Pak zdroj tepla stáhněte na minimum.
3. Přidejte čaj a přilijte horkou vodu. Teplotu nechte staženou na 
minimum.
4. Následně přidejte opláchnuté rozinky a celé koření.
5. Až ovoce trochu změkne, odstavte hrnec a obsah nechte trochu 
zchladnout.
6. Dochuťte čerstvě vylisovanou citronovou šťávou a medem. 
7. Ještě horký punč nalijte do silnostěnných sklenic nebo do hrnku 
a podávejte. Dozdobit můžete plátkem pomeranče, okraj sklenice nebo 
hrnku můžete potřít rozkrojeným citronem a namočit do krupicového 
cukru, který vytvoří efekt ledových krystalků.

O
dkaz: https://abecedazahrady.dam

a.cz/clanek/recept-na-detsky-vanocni-punc-vonavy-napoj-zachutna-i-dospelym

VÁNOČNÍ PUNČ
Recept na nealkoholický 

VÁNOČNÍ PUNČ



VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
forma na věnec (polystyrenová nebo slaměná) • čtyři svíčky • drátek • malé kleštičky 
• ozdoby • šišky • sušené ovoce (citrony či pomeranče) • větvičky jehličnanu

 1. Nejdříve formu věnce obalíme větvičkami a ty připevníme slabým drátkem.
 2. Větvičky přikládáme k formě a pomalu omotáváme dokola.
 3. Je potřeba pořádně utahovat, aby nám větvičky nerozjely a z krásného 
  věnečku nezbylo jen koště.
 4. Proto se nebojte poprosit někoho z rodiny, ať vám formu podrží 
  a vy to lépe připevníte.
 5. Pokud někde kouká drátek, stačí do věnce zapíchnout další větvičky, 
  které drátek zakryjí a zároveň věnec dozdobí.
 6. Když máte tento základ hotový, můžete začít zdobit. Svíčky jsme pořídili 
  s malým kalíškem.
 7. V kalíšku je zároveň malý bodák, který zapíchneme do předem připravené 
  dírky ve svíčce. Celek pak taktéž zapíchneme do formy věnce.
 8. Při následném zdobení se nápadům meze nekladou.
 9. Ozdoby lze zapíchat téměř kamkoliv. Je jen na vás jak si jej vylepšíte. 
  Někteří lidé mají rádi souměrnost, jiní zase pravý opak.
 10. Pro zdobení můžeme využít tavnou pistoli, pomocí které můžeme 
  ozdoby přilepit na věnec.
 11. Máme hotovo! 

Pomalu se nám blíží vánoce a k těm neodmyslitelně patří i adventní věnec. V rámci pracovních činností 
jsme nejprve vyrazili do nedalekého lesa nasbírat chvojí a další hodinu jsme se už pustili do výroby 
našich věnců. Holky, které nestihly věnec dodělat při hodině, si ho dodělaly doma. Abyste si i vy mohli 
vyrobit vlastní věnec, popíšeme vám jak na to. Co budeme potřebovat:



Dne 26. 11. 2021 se naše škola 
zúčastnila fl orbalového turnaje, 
který se konal v obloukové hale 
v Písku. Byl to turnaj pro žáky 
z osmých a devátých tříd. Tento 
turnaj je tradiční a my jsme 
se na něj velmi těšili. Vzhledem 
k různým bezpečnostním 
opatřením ohledně covidu se do 
turnaje přihlásili pouze 3 školy. 
I naše účast byla do posledního 
dne nejistá, protože několik žáků
z našeho týmu muselo být 
v karanténě, museli jsme tedy 
náš tým doplnit o žáky ze 
sedmé třídy. Při hodinách TV 
jsme fl orbal poctivě trénovali, 
což se na turnaji projevilo. 

Dvakrát jsme vyhráli nad žáky 
z gymnázia, ale bohužel jsme 
2x prohráli se žáky ze školy T. G. 
Masaryka, kteří měli tým plný 
šikovných hokejistů. Obsadili 
jsme tedy druhé místo, což je 
pravděpodobně nejlepší výsledek 
naší školy v historii turnaje. 
Cenu za nejužitečnějšího hráče 
celého turnaje získal Nicolas 
Krejčí, který byl pro náš tým 
nepostradatelný, stejně jako 
brankář Pavel Kalábek, který 
vytasil několik skvělých zákroků
a podržel nás v těžkých chvílích. 
Turnaj jsme si moc užili a těšíme 
se na další školní sportovní akce.

TURNAJ VE FLORBALU

Redakce z 9. třídy



BRUSLENÍ
Téměř všechny třídy z naší školy se v průběhu celého prosince postupně vystřídali na bruslení 

na zimním stadionu v Písku. Podle našich informací se naštěstí nikdo nezranil, naopak jsme se 

zdokonalili v bruslení, protože na nás dohlíželi trenéři z místního hokejového klubu.

Předvánoční 



LYŽAŘSKÝ
KURZ

Vánoční prázdniny jsme si prodloužili lyžařským kurzem, na který jsme odjížděli v neděli 
2. 1. 2022 odpoledne. Kurz se konal na Šumavě, v blízkosti lyžařského areálu Špičák. 
Počasí nám vůbec nepřálo a když jsme dorazili na místo, bylo 12 stupňů a po sněhu ani 
památky. V pondělí, v úterý a ve středu jsme chodili na různé procházky, viděli jsme Černé 
jezero, Čertovo jezero, Pancíř a každý z těchto výletů jsme si i přes nepřízeň počasí moc 
užili. Byli jsme také v Železné Rudě na bowlingu a cukrárně. Měli jsme také přednášku 
od kapitána z horské služby, která byla velice zajímavá. Ve čtvrtek jsme šli konečně
lyžovat. Byli jsme rozděleni do tří družstev podle toho, jak umíme lyžovat. V pátek ráno 
jsme jeli bohužel domů. Kurz byl super, jen je škoda, že jsme lyžovali pouze jeden den. 

Redakce z 9.B

LYŽAŘSKÝ
KURZ





PRODEJ NA 

VÁNOČNÍCH 

TRZÍCH
Dne 3.12.2021 se konal prodej vánočních výrobků které se ručně 

vyráběli den předem. Do výroby se zapojili všechny třídy. Do 

prodeje se zapojili žáci 9.A a 9.B. Tento prodej trval od 12 hodin 

až do 16 hodin a žáci si rozdělili prodej na čtyři směny. Jelikož 

se neprodalo vše tak poslední směna pomáhala uklízet zbylé 

výrobky. Poté se v pondělí 6. 12. konal doprodej, kde všechny 

výrobky stály o půlku méně. Na celou akci dohlíželi 

pan učitel David Ciboch a Roman Wimmer.

Lukáš Plachý, 9.B



Povídá zklamaně paní Nováková: 
„Manžel celý rok vyzvídal, co bych chtěla k Vánocům. 
Tak jsem mu řekla, že něco, co by mě zahřálo...”
„A koupil vám kožich?” „Ne, praženou kukuřici.”

Na Vánoce jsem se rozhodla, že shodím 6 kg.
Abych tohoto cíle dosáhla, musím shodit aktuálně ještě 9 kg.

Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek? 
„Konečně rozsvítili na záchodě!“

Letos žádné Vánoce 
nebudou. Řekl jsem 
Ježíškovi, že jsi byl celý 
rok hodný. Umřel smíchy.

Tati, a odkud je vlastně 
Ježíšek?” „Chlapče, 
když se tak podívám 
na většinu dárků, 
řekl bych, že je z Číny.” 

„Mami, já bych chtěl 
k Vánocům psa!“ prosí 
Pepíček maminku.
 „Nic si nevymýšlej, 
budeš mít kapra, jako 
my všichni.“

Jeden kapr se zamyšleně 
zeptá druhého: „Ty, věříš 
v život po Vánocích?“

VTIPY
Redakce ze 7. tříd 

▷ Nejlepší vánoční vtipy: 105 skvělých vánočních kaměňáků (czechtheworld.com)



Správné odpovědi: Vánoce | Cukroví | Sníh || Sníh | Mráz | Lucerna

Vylušti slovo které se schovává v přeházených 
písmenkách:

cáVnoe   cukovír   hísn
Uhádneš co se skrývá ve vánočních hádankách? 

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.

Přišel k nám host, spravil nám most. 
Bez sekery bez dláta, je přec silný dost.

Čtyři nohy, čtyři rohy, čtyři okénečka, 
jedno pichálečko, jedno držalečko.

LUŠTĚNÍ

https://zabav-deti.cz/clanek/vanocni-hadanky-267

Redakce ze 7. tříd 



OMALOVÁNKY
Redakce ze 7. tříd 




