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Naši milí čtenáři, 

 

dovolte nám představit zimní číslo. Už se blíží 

vánoční čas a s ním i vánoční nálada a tento časopis 

k tomu rád přispěje. Určitě se těšíte na Štědrý den, 

jistě budete u vánočních pohádek pojídat vánoční 

cukroví, popíjet teplý čaj a sledovat, jak za okny padají 

vločky sněhu. Chtěli byste vidět zlaté prasátko? Kde ho 

najít, s tím vám nepomůžeme, ale můžeme vám 

zpříjemnit a zkrátit čekání na Ježíška.  

Ve vánočním vydání najdete vše od tradic až 

po recept na kouzelné perníčky, které si můžete doma 

s nejbližšími upéct.  

Nebude chybět ani rozhovor s některým 

z vyučujících. Tentokrát jsme pro vás vyzpovídali paní 

učitelku Vladislavu Slepičkovou.  

I na vtipy se opět můžete těšit, tentokrát 

s tematikou Vánoc a zimy, a to na straně 24. 

Na závěr můžete napsat Ježíškovi o teplé 

rukavice nebo hřejivý svetr. Užijte si s námi vánoční 

atmosféru. 

 

S pozdravem 

 

                                      Bety a Verča 
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Ze života školy 

 

Mikulášská nadílka 

 

   

 

 

 

 

 

 

          

 

Předvánoční čas se neobejde 

bez tradiční návštěvy Mikuláše, čertů  

a anděla. Přestože letos Mikuláše 

doprovázeli čtyři čerti a působili 

hrozivě, udělali ve třídách legraci             

a Mikuláš s andělem jejich řádění 

vykompenzovali bohatou nadílkou.  

Každá třída si pro ně připravila 

básničku nebo písničku, takže nakonec 

byli spokojení úplně všichni! 
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Ze života školy 

 

 Vánoční retro výstava ve vestibulu školy 

        

    
   

 

 

  

 

 

                                  

 

Letošní rok je pro naši školu velmi 

důležitý, připomínáme si totiž 45. výročí 

založení. I v čase adventu jsme se rozhodli 

ohlédnout zpátky.    

Vestibul zdobí výstava, která 

připomíná, jak se slavily Vánoce v minulosti. 

Návštěvníci se přenesou jak do roku 1977, 

kdy ve třídách zasedli první žáci, tak do dob 

dávno minulých. 

 Každého jistě pohladí připomínka 

ladovských staročeských svátků, kdy stoly 

tradičně zdobilo devět chodů, nechybí 

vánočka, vrkoč, chléb s křížkem, čočka, 

kroupy, křížaly nebo houby. 

 Za vánočku a chléb chceme 

poděkovat bernartické pekárně U Malých, 

která nám pečivo zdarma poskytla. 

Přijďte se určitě podívat! 
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Ze života školy 

 

Vánoční posezení se seniory 

Ve středu 7. 12. 2022 se u příležitosti 45. výročí založení školy uskutečnilo vánoční posezení                         

s bývalými zaměstnanci naší školy. Sešli jsme se ve školní jídelně, která byla nazdobena vánočními výrobky 

našich žáků. Po úvodním přivítání následovaly prohlídky tříd, učeben, školní knihovny, družin i kabinetů. Velký 

zájem byl o prostory nově zbudovaného polytechnického centra s krásně vybavenými odbornými učebnami, 

dílnami a inkludovanou třídou. 

Poté následovalo kulturní vystoupení našich žáků na téma Advent, vánoční zvyky a tradice. 

Zatancovaly také děti z tanečního kroužku a závěr patřil pěveckému kroužku Šobrováček s překrásně 

zazpívanými koledami. 

Senioři se k dětem také přidali a vznikla krásná předvánoční atmosféra, která pokračovala další 

komunikací. Samozřejmě nechybělo pohoštění pro naše bývalé zaměstnance a také si každý odnesl dárkovou 

taštičku s dětskými výrobky. 

Setkání proběhlo ve velmi příjemné a krásné atmosféře. Sešli se bývalé paní učitelky, páni učitelé, 

paní vychovatelky, ale i provozní zaměstnanci. Mezi hosty nechyběl ani bývalý pan ředitel Jan Macháček. 

Vůbec jsme si nevšimli, jak ten čas letí, a venku už byla tma, když se poslední hosté loučili. 

Slíbili jsme si, že bude fajn v této započaté tradici pokračovat. 

Takže už teď se těšíme na příští rok, na další vánoční posezení. 

 

Za vedení ZŠ Romana Bláhová 

 

 

 

        

 

 



 

6 
 

Ze života školy 

Školní akce, soutěže, workshopy 
 

Balada pro banditu 

 

 

 

V pondělí 17. října navštívili žáci naší školy divadlo 

Fráni Šrámka a zhlédli představení Balada pro banditu, 

muzikál na motivy knihy Nikola Šuhaj loupežník od Ivana 

Olbrachta. Herci z příbramského divadla byli charismatičtí, 

předlohou jim byla nejen kniha, ale i filmové zpracování               

s herci brněnského divadla Na provázku, kdy hlavní roli hrál 

Miroslav Donutil a Iva Bittová. Představení se všem velmi 

líbilo. 

 

 

 

    

        

 

    Tmavá nocka 

,,Tmavá nocka tmavá 

pro chlapa je zrádná 

pro chlapa je zrádná 

zrádna noc 

A ta nejtmavější 

ta je nejzrádnější 

ta je nejzrádnější 

zrádná noc … ´´ 

 

(text písně z Balady pro banditu) 
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Ze života školy 

Soutěže, školní akce, workshopy 
 

Okresní kolo matematické soutěže 

                 Pythagoriáda 

      

 

                     

 

                                     

I přes potíže s finančními 

prostředky uspořádala naše škola ve 

spolupráci s DDM okresní kolo 

matematické soutěže Pythagoriáda, 

aby děti o soutěž nepřišly a mohly se 

účastnit.  

Za naši školu exceloval Tonda 

Duda z 8. A, který se umístil se 13 body 

na prvním místě v kategorii osmých 

tříd a postoupil do krajského kola. 

 Za výbornou reprezentaci 

školy mu pan ředitel Jaroslav Volf 

předal dárek v podobě poukázky           

na zakoupení knihy dle vlastního 

výběru.  

Blahopřejeme!!! 

 

 Workshop na ZŠ T. Šobra 

Dne 23.11.2022 proběhl na ZŠ T. Šobra workshop

na téma Resuscitace a záchrana života se spoluprací studentek 

ze Střední zdravotní školy v Písku. Žáci si vyzkoušeli resuscitaci 

na umělém modelu člověka. Přišli žáci z různých základních škol

i školek.  

Naši deváťáci pomáhali s organizací workshopu. Děti 

byly šikovné a doufáme, že se naskytne další spolupráce. 

Petra z 9.A za tým organizátorů
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Ze života školy 

Soutěže, školní akce, workshopy 
 

Vzdělávací lekce v Městské knihovně v Písku 

 

 

 

 

                            

 

 

 

            

                                       

 

 

I tento měsíc měla naše škola možnost účastnit se 

vzdělávacích lekcích.  

Osmé ročníky společně navštívily Vzdělávací lekci 

v Městské knihovně, jejíž téma znělo Dagmar Šimková: 

Příběh jedné vily.  

Přednáška byla zaměřena na příběh politické 

vězenkyně Dagmar Šimkové a její vzpomínkovou knihu 

Byly jsme tam taky, v níž jedinečným způsobem 

zprostředkuje zkušenost z vězení.  

V rámci lekce byly kladeny otázky po historických 

souvislostech: Kdo byla Dagmar Šimková? Proč byla 

uvězněna? Jakým výzvám čelila ve vězení? 

 Na tyto otázky hledali žáci naší školy odpovědi. 
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Ze života školy 

Soutěže, školní akce, workshopy 
 

 

 

            

 

        

    

  

                     

 

                                         

 

Adventní malování aneb Těšíme se na Vánoce! 

Letos, tak jako každý rok v předvánočním čase, se 

některé třídy naší školy zapojily do výtvarné soutěže 

„Adventní malování aneb Těšíme se na Vánoce!“ Tu pořádá 

Spolek COHIBA MUSICA – pořadatel Adventu v Písku. Vítězné 

práce budou vystaveny u vánočního stromečku na Velkém 

náměstí v Písku. Mezi nimi najdete i obrázek Markéty 

Markové ze třídy 4.A, Dominika Goče z 2.A, Filipa Šindeláře     

a Václava Kozáka ze 7.A. Moc gratulujeme. 
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Rozhovor 

Rozhovor s Mgr.  Vladislavou  Slepičkovou

Paní učitelka          
Mgr. Vladislava Slepičková 
učí na naší škole už dlouho. 
To všichni víme. 

 Ale jak se dostala 
k učitelském povolání a jaké 
má vlastně koníčky, to ví asi 
jen málokdo. 

Povídali jsme si s ní  
o Vánocích, ale nejen o nich. 
Více se dozvíte právě 
v našem rozhovoru. 

1. Jak jste se stala 
učitelkou? 

Už na gymnáziu, kde 
jsem studovala, jsem si 
z oborů, které nabízeli, 
zkrátka vybrala učitelství. 
Chtěla jsem studovat 
přírodopis, přibrala jsem si 
k  tomu matematiku                   
a v současné době učím 
oboje. 

2. Co se Vám vybaví, když 
se řekne škola? 

Děti. 

3.  Když jste Vy chodila na 
základní školu, je něco, na 
co ráda vzpomínáte a co 
Vás pobavilo? 

Vzpomínám si na 
hodně věcí, které mě 
pobavily. Asi bych je říkat 
neměla 😊. Ale teď jste mě 
zaskočili, tak určitě si 
vzpomínám na nižší stupeň, 
na to opravdu ráda 
vzpomínám. Pamatuji si, že 
jsme měli hodného pana 
učitele, se kterým jsme často  

hráli divadlo a vystupovali 
před rodiči a mně se strašně 
líbilo, že jsem vystupovala 
v kroji.  

5. Jak dlouho zde učíte? 

16 let. 

6.  Jaké jsou Vaše koníčky? 

Mám spoustu 
koníčků. Určitě zahrada. 
Potom ráda tvořím všechno 
možné, zejména na Vánoce. 
Mým největším koníčkem je 
momentálně moje vnučka. 

 

7. Co vás napadne, když se 
řeknou Vánoce? 

Rodina – to, že se 
sejdeme a udržujeme 
tradice. Letos k tomu 
přibyde ještě nové vnouče, 
které se má narodit                  
na Vánoce. 

 

7.  Co podle Vás o Vánocích 
nesmí chybět? 

Nesmí chybět určitě 
výzdoba. Můžu říct, že 
opravdu nerada kupuji 
dárky, ráda je dávám, ale 
nerada kupuji. U nás na 
Vánoce nesmí třeba chybět 
tradiční jídla, která jíme 
každý rok. Nevím, jestli 
budete znát, máme tak- 
zvanou švestkovou omáčku. 
Vánočku, perníčky a cukroví 
míváme každý rok. Ale 
setkávání je hlavní. 

8. Jaké je Vaše 
nejoblíbenější cukroví? 

Marokánky. 

9. Nejoblíbenější vánoční 
pohádka? 

Tři oříšky pro Popelku. 

10. Jakou vánoční koledu 
posloucháte nejraději? 

Mně se líbí všechny koledy, 
teď mě nic nenapadá, ale asi 
Narodil se Kristus pán. 

 

11. Lyžujete, bruslíte, nebo 
dáváte přednost jinému 
sportu? 

Já jezdím ráda na běžkách. 

 

 

 

                       

 

Děkujeme za rozhovor. 

 

Paní učitelku 

vyzpovídali a rozhovor 

sepsali Alžběta Filipská, 

Mikuláš Bajer, Filip Velický    

a Caroline Gažiová z 8.B.  
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Práce našich žáků 
 

Dopis Dagmar Šimkové      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

            

       

 

 

 

Milá Dášo, 
 

posílám Ti dopis do nebe. Vím, že jsi 

to měla v životě těžké, proto Ti ho posílám. 

 Byla jsi laskavá a dobrosrdečná. 

Všichni na Tebe mají památku. I most 

pojmenovali po Tobě. Viděl jsem Tvé fotky    

a musím říct, že jsi byla kočka. Vím, že jsi 

měla hodného tatínka, ten ti postavil vilu 

Martu. Byl jsem se tam podívat. Chtěl bych 

se rozloučit. 

   Filip, 8.B 
 
 
Dobrý den, paní Dagmar Šimková, 

obdivuji Vás za vše, co jste udělala. 

Napsat knihu o tom, co jste prožila ve vězení, 

to muselo být strašné. Čtrnáct let ve vězení 

je strašně dlouhá doba. Ráda bych Vám 

řekla, že po Vás pojmenovali lávku a že Vaše 

vila Marta, která byla tak krásná, je bohužel 

rozpadlá. 

S pozdravem 

Vaness, 8.A 

Milá Dagmar Šimková, 

obdivuji Tě, že jsi to dokázala, 14 let v 

,,base´´ za něco, co by nemělo být trestné. Vila 

tvého tatínka nevypadá úplně nejlíp. Je rozbitá, 

zničená a zchátralá. Všichni na Tebe a Tvou 

rodinu vzpomínáme. Mnoho lidí z města Písku 

by rádo z vaší vily udělalo nějakou skvělou 

památku na vás. Jak víme, měla jsi nádherné 

dětství, milovala jsi koně a trávila jsi hodně 

času na plovárně. Také Tě někteří lidé moc 

nemuseli, protože si mysleli, že jsi nafoukaná, 

což já si nemyslím. 

Abych nezapomněla, máme po Tobě 

pojmenovanou památku – most, který vede 

přes řeku skoro až k vaší vile. Na konci mostu je 

pamětní deska, kde je Tvoje jméno, rok 

narození a úmrtí. 

 Jednou jsem se byla ve vaší vile 

podívat, bylo to dobrodružné a měla jsem              

i trochu strach. Ale je to zážitek.  

Teď už jsi nahoře se svou rodinou. 

Vzpomínáme na vás. 

S pozdravem  

                                   Caroline, 8.B 
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Práce našich žáků 
 

    

 

 

 

 

 

 

Dopis Dagmar Šimkové 
 

Milá Dagmar, 

 

dnes jsem se o Vás dozvěděla spoustu 

věcí. Zjistila jsem Váš životní příběh a moc Vás 

obdivuji za to, jaká jste byla silná                                 

a sebevědomá žena.  

Nechápu, jak jste přežila 14 let ve 

vězení. Určitě to muselo být strašně těžké, jak 

s Vámi zacházeli, a navíc jste nemohla vědět, 

že díky hloupému vtipu můžete jít do vězení. 

Vaše vila je bohužel zdemolovaná. 

Věřím, že časem z ní udělají historickou 

památku. Dnes je Písek velice krásný a určitě 

byste si tu žila lépe než dříve.  

Myslím si, že jste byla velice statečná   

a je dobře, že jste vydala tu knihu. Opravdu 

máte můj obdiv, že jste neztrácela naději a po 

tom všem jste žila svůj život naplno.  

Chci, abyste věděla, že na Vás nikdo 

nezapomněl a jste hrdinkou. 

 

S pozdravem 

 Verča z roku 2022 

 

Dobrý den, paní Šimková, 
 

ráda bych Vám řekla, že máte 

svou lávku. Je u plovárny, kde jste se tak 

ráda koupala. 

Jste strašně statečná, že jste vydržela ve 

vězení 14 let, muselo to být krutý. 

Vaše vila pořád není v dobrém 

stavu, ale přece taková krása, kterou 

postavil Váš otec, se musí nechat opravit. 

Věřím, že z ní časem bude muzeum. 

 Myslím, že jste výjimečná a chtěla 

bych, aby o Vás věděl každý – KDO BYLA 

DAGMAR ŠIMKOVÁ. 

S pozdravem 

 

  Petra, 8.A 
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Práce našich žáků 

 

KVÍZ 

 

       
 

1. Kdy se Dagmar Šimková narodila? 

a)  23.5.1929    b) 1.5. 1945    c) 19.5. 1960 

2. Kde se narodila? 

a) České Budějovice   b) Praha   c) Písek 

3. Jaké měla povolání?  

a) spisovatelka  b) soudkyně   c) prodavačka 

4. Jak se jmenuje kniha, kterou napsala?  

a) Byly jsme tam taky  b) O životě   c) Moje dětství 

5. Čím ještě byla kromě svého povolání?  

a) politickou vězenkyní   b) věštkyní    c) učitelkou 

6. Na jak dlouho byla vězněna?  

a) 8 let    b) 14 let   c) 20 let 

7. Kde v Písku bydlela?  

a) v hotelu Bílá růže    b) v domě U koulí  c) ve vile Marta 

8. Kam chodila tančit?  

a) do restaurace U Reinerů b) do hotelu U Kapličky c) do hotelu Bílá růže 

9. Kam emigrovala? 

a) do USA   b) do Austrálie  c) do Německa 

10. Kde umřela?  

a) v Praze   b) ve Vídni   c) v Perthu 

 

(Řešení naleznete na str. 25) 

  Vzdělávací lekce věnovaná Dagmar Šimkové byla 

natolik inspirující, že jsme si v tomto čísle pro vás připravili

i vědomostní kvíz. 

Dagmar byla významná osobnost 20. století, která to 

v životě neměla vůbec jednoduché. Projděte si náš kvíz 

a dozvíte se něco užitečného. Sepsal Dan Míka z 8.B. 
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Práce našich žáků 
 

Tandemová výuka v 8.A a 8.B 

 

V průběhu listopadu probíhaly na naší škole otevřené hodiny v rámci projektu Pomáháme 

školám k úspěchu, na něž se přijeli podívat vyučující z jiných škol, případně koordinátoři projektu 

čtenářské gramotnosti.  Někteří učitelé připravili výuku v odborných laboratořích, jiní vyučovali 

například v tandemu. 

První tandemová hodina proběhla 23. listopadu v 8.A a následující týden v 8.B. Téma bylo 

věnované významné osobnosti českého romantismu, a to Karlu Hynku Máchovi.  

Když se z reproduktoru ozvala píseň Láska je láska, kterou nazpívaly společně Lucie Bílá s Ilonou 

Csákovou, tvářili se žáci zpočátku nedůvěřivě, pak se ale naplno ponořili do práce a 45 minut uteklo 

jako voda. Z hodiny si žáci odnášeli mnoho nových informací, ale i otázky, ke kterým se budou ještě 

v dalších hodinách vracet. Závěrečné shrnutí přineslo zajímavé ovoce. Přesvědčte se sami. 

 

Karel Hynek Mácha 
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Práce našich žáků 
 

                                             Kouzelné Vánoce 

 

Vánoční stromeček, voňavé cukroví, zavěšené jmelí, ale i chvilky strávené s rodinou či našimi 

nejbližšími, které jsou někdy vzácné, neodmyslitelně patří k Vánocům. Stejně tak jako adventní trhy, 

vánoční nálada, nejrůznější světýlka, dále pak pohádky a vánoční příběhy nesmí chybět. 

 

 

   ZIMA 

 

Zima je moje nejoblíbenější roční období. Je 

radost vidět celé město nádherně ozdobené. Nejlepší 

je, když se procházím naším krásným náměstím, kde 

je spousta lidí a stánků, a do toho zní hudba. Vánoční 

trhy, vůně trdelníku a punče – to je jako v pohádce,     

a to nemluvím o tom, jaká energie jde z toho cítit. Všude, kam se podíváme, panuje vánoční atmosféra. 

Přiznám se, já mám vánoční náladu už měsíc před Štědrým dnem. 

Kdo by neměl rád Vánoce? Někteří si stěžují, že je chladno jako v mrazáku. Já je zbožňuji už od 

malička. Navíc je tento čas zkrátka ideální období na odpočívání. Jen tak si poležet v posteli s čajem 

nebo kakaem, koukat na vánoční filmy, to prostě k zimě a Vánocům patří. 

Vánoce, to nejsou jen dárky, ale sejít se jako celá rodina u jednoho stolu, kde se spolu smějeme 

a jíme babiččino cukroví a ten nejlepší bramborový salát, to je pro mě nejvíc. 

 

        Carol Gažiová, 8.B 
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Práce našich žáků

Zimní příběhy 

 

 

O člověku a žábě 

Jednou v zimě šel jeden člověk do lesa 

pro dřevo. Byl chudý a osamělý a jednou takhle 

v lese našel žábu, a protože mu bylo smutno, 

rozhodl se, že by chtěl domů společníka, a tak si 

tu žábu vzal i s dřívím domů.  

Žabka mu přišla až podivně klidná. Začal 

se s ní kamarádit a pojmenoval ji Bety. Jednou 

šel do práce se zeptat, jestli si může vzít domů 

materiál, aby jí udělal příbytek. Byl totiž truhlář.  

Jednoho rána se probudil a vedle něj 

stála krásná princezna. Žili spolu až do své smrti. 

Pavel Přibyl, 5.B 

 

 

 

 

Králíček Petr a vánoční kniha 

Bylo nebylo jednoho mrazivého dne 

šla zaječí rodinka koupit vánoční stromeček. 

Kvečeru začali psát dopis pro Ježíška. Králíček 

Petr a jeho mladší bratr vykřikli: „Juchůůůů! Už 

se těšíme na Vánoce.“ Každý si v dopise pro 

Ježíška napsal o dva až tři dárky, kromě Petra, 

ten chtěl jenom jeden. Jeho přání bylo naučit 

se číst. „Ale pro králíčky žádná škola není.“ říká 

maminka. On si ale přál umět číst. 

Ráno se tajně vydal do sklepa pro 

nějaké staré knížky bez obrázků, protože 

doma měli jen s obrázky a bez textu.  

Později, ještě když všichni spali, vyrazil 

na severní pól, kde našel Santu Clause. 

Poprosil ho: „Mohl bys mi prosím dopřát školu 

pro zajíce?“ „Ale to bude moc těžké, vykouzlit 

školu pro zajíce. Ale dobře, tedy. Teď tě mí 

sobi odvezou domů.“ odpověděl Santa. Petr 

poděkoval, rozloučil se a nastoupil. 

Na Štědrý večer našel mezi ostatními 

dárky poukázku do školy pro zajíce. Všichni se 

radovali, že můžou do školy. 

 Melissa Hromádková, 5.B 
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Práce našich žáků 
 

Zimní příběhy 

 

  

 

 

 

„No, vzala. Na co ho potřebuješ?“ zahoukala. „To je můj 

dárek,“ povídá medvěd. „No a? Ten dárek ležel na zemi, 

takže byl všech.“ „Co když si je vyměníme?“ řekla paní 

sova. Ale medvěd dárek na výměnu neměl, proto šel domů 

smutný. Když vešel dovnitř, jeho syn se na něj už těšil. 

„Ahoj tatíííí,“pozdravil méďa. „Ahoj synu!“ pozdravil. 

 Najednou se před medvědem objevil dárek a on 

ho mohl předat. Medvídek balíček otevřel a našel krásné 

auto. Měl obrovskou radost. „Díky, tati,“ řekl medvídek. 

Nakonec se objali. 

 

    Hlib Sverhun, 5.B 

 

 

 

   

   

                                                        

Zimní medvěd a ztracený dárek 

Byl jeden medvěd a ten si nesl 

dárek pro svého syna. Šel a šel, a 

nakonec si všiml, že má před sebou 

spadlý strom, který mu zablokoval 

cestu. Medvěd naříkal: „Jen to ne. 

Nedonesu svůj dárek včas.“ 

Chvíli přemýšlel, ale nakonec 

se mu podařilo strom obejít. Nevšiml si 

ale, že mu vypadl dárek pro svého 

syna. Teprve když ušel kus cesty, všiml 

si, že dárek nemá. 

Napadlo ho zeptat se jelena: 

„Pane jelene, neviděl jsi můj dárek?“ 

„Ano, viděl,“ odpověděl jelen, „vzala 

ho paní sova, která sbírá věci, co leží na 

zemi.“ „Děkuji, jelene,“ řekl a šel k paní 

sově. „Paní sovo,“ zakřičel, když ji 

uviděl, „Vy, jste prý vzala nějaký 

dárek?“ 
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VÁNOČNÍ DÍLNY 
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Práce našich žáků 
 

Zvyky a tradice 

 

 

 

 

        

 

             

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři, 

dnes si povíme něco o zvycích a tradicích. 

Ale co to vlastně je? 

Zvyky a tradice jsou věci, které děláte 

opakovaně každý rok. My si ale dnes povíme o těch 

vánočních. 

 Začnu u něčeho, co byste mohli všichni znát. 

Říká vám něco krájení jablíčka, polibek pod jmelím nebo 

třeba pouštění lodiček? 

Pokud ne, vůbec nic se neděje. Přeci jen jsme tu 

dnes od toho, abychom si o nich něco řekli. Nejprve vám 

mohu povědět, proč se rozkrajuje jablko. Tato tradice se 

dělá, abyste zjistili, jestli budete mít příští rok štěstí.  Lidé 

totiž věří, že když rozkrojí jablko a najdou tam hvězdičky, 

budou mít štěstí a budou zdraví.  

Jak jistě víte, je spousta dalších hezkých zvyků      

a tradic. Často se třeba hází střevíc, lije olovo nebo třeba 

zdobí stromeček. Tak co? Našli jste i něco, co děláte vy? 

Pokud ne, byli bychom rádi, kdybyste něco z toho zkusili. 

Pokud ano, napište nám 😊. 

Přejeme vám krásné vánoční svátky a zase brzy 

na viděnou v novém roce.   

Verča z 8.A 
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Tipy a nápady 
 

Dopis Ježíškovi 

Ještě jsi nestihl/a napsat Ježíškovi, nebo zkrátka nevíš, jak na to? 

Našli jsme pro Tebe předlohu. Co Ty na to? 
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Tipy a nápady 

 

Kouzelné perníčky 

Ingredience 

2 ks vejce                                            

100 g máslo 

1 lžíce kakao 

3 lžíce med 

120 g cukr moučka 

300 g hladká mouka  

0.5 balíčku kypřicí prášek do perníku 

1.5 lžičky perníkové koření 

Na potření          1 bílek 

Postup přípravy 

1. Na vál nasypeme prosátou mouku, cukr a přidáme perníkové koření, kypřicí prášek do perníku, kakao, med, 
na kousky nakrájené máslo a vejce. 

2. Použijeme 2 malá vajíčka, nebo jedno velké. Rukama vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do 
potravinářské folie a necháme nejlépe přes noc odležet. 

3. Z těsta vyválíme asi 3 -5 mm silný plát, ze kterého vykrajujeme pomocí formiček různé tvary a klademe dál 
od sebe na pečicí papír. Perníčky pečeme 5 - 7 minut na 175 °C. Ještě horké perníčky potřeme rozšlehaným 
bílkem, aby se krásně leskly. Perníčky podle tohoto receptu jsou hned měkké. Už zbývá jen si je krásně 
nazdobit. Dobrou chuť!!! 
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Tipy a nápady 
 

Omalovánky 

Vymaluj si společně s námi. 
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Vtipy 
 

 

 

 

 

                                    

                             

                            

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

Víte, proč je na horách větrno? 
  Krakonoš měl k obědu fazole. 
 

„Co Vás tak táhne na hory?“ ptá se 
mladík blondýnky. „Lanovka,“ odpoví 
dívka. 

 

Povzdechne si turista v Alpách: „Čím vyšší 
hory, tím hlouběji do peněženky.“ 

. 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 

„Na to zapomeň! Budeš mít kapra 

jako ostatní.” 

 

Víte, proč je lepší dát vánoční stromek do garáže než do 
obýváku? Můžete dostat auto. 

Víte, co dělá 
blondýna zavřená 
ve skříni? Hledá 
Kabáty. 

 

„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, 
čerstvě uříznuté jedličky, vánoční 

cukroví…“ 

„Cítím, cítím – sousedi se ale maj!“ 

„Vstávej, Františku, už je bílý den,“ budí 
chlapce o Vánocích babička. 

Franta mrzutě povídá: „No a? Sníh je už přes 
dva týdny.“ 

Jaký je rozdíl mezi 
silničářem a skautem? 
Skaut je vždy připraven. 

 

Sněhulák: „Divné, všude cítím 
mrkev.“ 

„Náš malý je vášnivý čtenář,“ 
vypráví přátelům miliardář,               
„k Vánocům si přál šekovou 
knížku.“ 
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