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ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE ČASOPISU 

 

Mílí žáci a všichni čtenáři školního časopisu,  

 

víte, co se ve škole děje? Možná ano, možná ne! Pokud ano, je 

více jak pravděpodobné, že vám něco uteklo. Pojďte s námi 

nahlédnout pod pokličku naší školy. V Kaňce naleznete články akcí, 

které proběhly na podzim a před Vánocemi. Určitě se mnozí z vás 

poznají na některých z fotografií, kterými je náš časopis vybaven. 

Ohlédněte se s námi za školními akcemi, načerpejte inspiraci pro 

pečení vánočky nebo si vychutnejte slohové práce našich žáků. 

Přejeme Vám všem krásné a pohodové Vánoce, pod stromeček 

dárky, které se těžko balí, a to zdraví, klid a lásku. Odpočiňte si od 

školy a relaxujte. Užívejte si společné chvíle s rodinou a těmi, jež 

máte rádi. 

Doufáme také, že nám Vánoce přinesou bílou sněhovou 

pokrývku a budeme se moci radovat ze zimních sportů. Do nového 

roku Vám přejeme všechno nejlepší! A to ostatní přijde samo… 

 

Redakce časopisu 
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SLOVO PANÍ ŘEDITELKY 

 

Milí žáci, 

 

jen pár hodin nás dělí od Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce. 

Nejkrásnějších ne proto, že dostáváme dárky pod stromečkem, ale 

kvůli pěkným okamžikům, které zažijeme se svými blízkými: ať tedy 

máte krásné Vánoce, strávené třeba s rodinou v klidu u pohádek nebo 

aktivně procházkami a sportem.😊 

Těším se na vás v novém, podle čísel trochu „magickém“ roce 

2022, do kterého vám přeju hodně zdraví, píle a vytrvalosti v učení, 

dobrých kamarádů a spoustu štěstí….(našim deváťákům toho všeho 

aspoň dvojnásob!). 

 

Pohodové Vánoce a pěkný nový rok 2022.                                        

                                                                                                                                                  

Mgr. Jana Možíšová 
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VÁNOČNÍ ZVYKY, TRADICE, PRANOSTIKY 

 

V tomto článku se podíváme na nejrůznější pranostiky, zvyky 

a tradice, které jsou spojeny s Vánocemi.  

        

 

Rozkrajování jablka 

Kdo najde v rozkrojeném jablku při štědrovečerní večeři  

z jader křížek, měl by dbát o své zdraví. Komu zůstanou jádra 

neporušená nebo budou mít tvar hvězdy, bude celý rok zdráv.  

 

Lodičky ze skořápek  

Na skořápky vlašských ořechů přilepte svíčky a pošlete je po vodě  

v umyvadle či lavoru. Komu popluje loďka daleko, odejde do ciziny. 

Majitel skořápky, která se bude držet při kraji nádoby, zůstane 

blízko domu. Komu loďka nabere vodu a potopí se, toho čekají potíže.  

 

Krájení pečiva  

Po štědrovečerní večeři ukrojte kus pečiva z pšeničné mouky  

a kousek žitného chleba. Potom jimi obložte čepel nože z obou stran. 

O Třech králích se na nůž podívejte. Na které straně nůž zrezivěl, 

toho obilí by mělo být příští rok nedostatek.  

 

 

Jasná noc o štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.  

 

Kdo se celý den až do východu první hvězdy postí, zaručeně spatří na 

stěně zlaté prasátko.  

 

Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje, přijde na mizinu a dočká se 

bídy.  

 

Na Štědrý den se nemá nic dlužit, jinak se přivolá bída s nouzí.  
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Něco o Štědrém dni  

Štědrému dni se říkalo vigilie neboli předvečer slavnosti, neboť 

předcházel dni, v němž se narodil Kristus. Až do večeře byl dnem 

půstu a mnoha příprav, spojených s množstvím lidových zvyků. 

Zejména dětem bylo slibováno, že postí-li se, uvidí zlaté prasátko.  

I když se to snad nikomu nepodařilo, byl celodenní půst dobrou 

přípravou na hojnou večeři. Od časného rána se také věštilo a 

kouzlilo: o budoucí úrodě, o příštím zdaru hospodářství i o vlastním 

osudu. 
 

Radka Procházková, VI. třída 
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ŠKOLNÍ AKCE 

 

Přírodopisná exkurze do kroměřížských zahrad 

 

V pátek 24. září se žáci 7. a 4. třídy vypravili do 

kroměřížských zahrad. V Podzámecké zahradě poznávali vybrané 

dřeviny. Pro ty, co nevědí, mezi dřeviny řadíme stromy a keře. Potom 

se přesunuli do zahrady Květné, aby poznali jiný styl úpravy zahrad. 

Z rána bylo počasí dosti větrné, ale v Květné zahradě se vyjasnilo  

a sluníčko hezky hřálo. 

 

Co si žáci z této přírodopisné exkurze zapamatovali?  

Znáte odpovědi na tyto otázky? 

 

Jaké dřeviny se nachází v zahradách? 

- platan, habr, jinan, liliovník, lípa 

 

Jaké jsou části Květné zahrady? 

- kolonáda, jahodové kopečky, bludiště, bazény, kašny 

 

Která zahrada je v anglickém stylu? 

- Podzámecká zahrada 

Redakce časopisu 
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Výjezd 1. a 2. třídy do Valašského Meziříčí 

 

Od začátku školního roku jsme se těšili, že si vynahradíme 

všechno, o co jsme kvůli kovidovému uzavření škol přišli. Takže sotva 

se prvňáčci zabydleli ve třídách a druháčci oprášili pár písmenek, 

vyrazili už v polovině září na exkurzi do Valašského Meziříčí.  

Tam pro ně byl v živé zahradě Valašského ekocentra 

připravený celodenní výukový program o podzimu na poli a v zahradě. 

Kromě běžnějších prací jako prosívání mouky, vyrábění vloček  

a moštu si s pomocí lektorů z Českého svazu ochránců přírody 

vyzkoušeli spoustu věcí, které možná už i my dospělí známe jen 

z pohádek. Určitě k nim patřilo mlácení obilí cepy a mletí zrn na 

ručním mlýnku. Na dalším stanovišti díky prožitkové pedagogice na 

vlastní kůži poznali, co zažívá čáp od vylíhnutí až po odlet do teplých 

krajin. A nakonec jim paní včelařka dopodrobna ukázala, co všechno 

dělají včelky a co dobrého to lidem přináší. 

Počasí vyšlo báječně, a to ještě podtrhlo úžasný zážitek 

z této exkurze, takže se děti i se svými třídními učitelkami  

Mgr. K. Suralovou a Mgr. P. Dítětovou a paní asistentkou  

J. Sklenářovou vrátili do lavic báječně naladění a nabití energií  

i novými důležitými poznatky. 

Mgr. M. Václavková 
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Patronát 1. a 9. třídy 

 

V září jsme ve škole přivítali naše nejmenší žáčky. Aby se 

nebáli a cítili se tady v bezpečí, vzali si je „do parády“ pro změnu naši 

nejstarší – deváťáci. Každý prvňáček má svého patrona (dva 

deváťáky).  

Společně trávíme čas o přestávkách, chodíme se navštěvovat 

a vymýšlíme mnoho aktivit. Užili jsme si hodiny tělocviku venku  

i v tělocvičně, provedli jsme prvňáčky po škole, četli jsme si pohádky. 

Naší poslední aktivitou bylo Pasování na čtenáře. Deváťáci převlečení 

za pohádkové bytosti předali slabikáře a poslechli si, jak se naši malí 

kamarádi naučili za tak krátkou chvilku číst mnoho slov. 

 

Mgr. Petra Pospíšilíková  

 

 
 

 



10 
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Digi bez digi  

  

V pátek 1.října se uskutečnila akce Malý Datový Expert ve 

3.třídě. Děti se seznámily s tím, jak to funguje, když pošlou 

fotografii z mobilu do počítače. Zjistily, co jsou data, jak se 

přenáší bezdrátově nebo kabelem. Taky se dozvěděly, k čemu jsou 

vysílače, k čemu slouží datové centrum, co to je Wifi, a to vše bez 

počítače.   

Podobné aktivity Digi bez digi probíhaly i v 1. a 2. třídě. Všem 

žákům se tato akce o digitálním prostředí líbila a nabyli nové 

zkušenosti.  

Radka Procházková, Šárka Nohejlová, VI. třída 
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Barevný týden 

 

Dobře už všichni víme, jak u nás ve škole probíhá „Barevný 

týden“. Vždy probíhá na podzim, hlavně na 1. stupni. Žáci jsou v tyto 

dny oblečeni do barev daného dne. Mnohdy jsou velmi kreativní  

a využívají nejrůznějších barevných doplňků.  

Barvy dní byly zelené, žluté, červené, oranžové a hnědé. Žáci 

vytvářeli podzimní aktivity po celé dny ve všech předmětech. 

Malovali, tvořili, připravovali pokrmy nebo si připomínali různé 

podzimní činnosti. 

Redakce časopisu 
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Plavání 3. a 4. třídy  

 

Jako každý rok se 3. a 4. třída účastní kurzu plavání v Přerově. 

Jezdí tam každou středu zájezdovým autobusem. Žáky doprovází 

paní učitelka Belliová, Sedlářová a paní asistentky.  

Výcvik plavání ale vedou vyškolení instruktoři. Žáci jsou 

rozděleni do skupin podle úrovně plavání. Účelem kurzu je naučit 

neplavce plavat a ty, kteří plavat umí, zdokonalit v technice. 

Samozřejmě to všechny děti baví a plavání si vždy užijí. 

Radka Procházková, VI. třída 
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Sázení stromů v Karlovicích  

 

Když se do veřejných aktivit dobrovolně zapojí naši žáci, je to 

jako pohlazení. Přesně takovou úžasnou situaci jsem zažila, když jsme 

v Karlovicích začátkem listopadu sázeli stromořadí.  

Celkem 8 žáků - Karlovjanů z naší školy ať už v doprovodu 

rodičů nebo i samostatně neváhalo věnovat svůj volný čas a přiložit 

ruku k dílu. Sami ty čtyři hodiny perného sázení zhodnotili takto: 

Všichni si užili, že byli spolu a venku a že byla legrace; pochvalovali 

si, že se naučili něco nového a zároveň si zkusili spolupráci s mnoha 

různými dospěláky. A věřte, dospělí si jejich pomoci všimli a stejně 

jako já jim vysekli upřímný obdiv. Takže Lindo (1. tř.), Olivere a Áďo 

(3.tř.), Luki, Honzo (7. tř.), Kubo, Šimone (8. tř.) a Ivane (9. tř.), 

tisíceré díky za všechnu práci, kterou jste v sobotu při sázení  

a někteří ještě ve středu při zalévání odvedli. Ukázali jste, že je na 

vás spolehnutí a že jste moc šikovní.  

Věřím, že až vyrostete a budete se procházet pod našimi  

28 vzrostlými hrušněmi, rádi si vzpomenete a budete se i chlubit, jak 

jste je sázeli! A taky trochu doufám, že vám tak užitečná věc, jako 

je vysazování stromů, přiroste k srdci a třeba v něm někdy budete 

pokračovat. Ještě jednou děkuju, že jste to nenechali jen na nás! 

 

Mgr. M. Václavková 
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Zprávy o činnosti deváté třídy  

 

Poslední ročník základní školy je ve znamení výběru budoucího 

povolání a školy, která žáky na toto povolání připraví, ale také 

přípravy na přijímací zkoušky. Při výběru školy se snažíme žákům 

dodat všechny možné informace, abychom jim jejich výběr ulehčili.  

Paní učitelka Věra Dudíková (výchovná poradkyně v oblasti 

výběru povolání) pro žáky domluvila návštěvu Burzy středních škol, 

která se uskutečnila na holešovském zámku 19. 10. 2021. Na přijímací 

zkoušky se žáci pilně připravují v rámci doučování z českého jazyka 

a matematiky.  

Mgr. Petra Pospíšilíková 
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Přehlídka středních škol v Holešově 

 

Žáci 9. třídy s paní učitelkou Pospíšilíkovou a paní učitelkou 

Dudíkovou navštívili Burzu středních škol v Holešově. Dozvěděli se 

důležité a zajímavé informace o budoucích školách. Povídali si o tom, 

jaké to na středních školách je, jak se na ně připravit a co budou 

školy po žácích požadovat. Žáci si také mohli různá povolání 

vyzkoušet. Vyučující z různých škol na ně byli milí a žákům řekli vše, 

co chtěli vědět. Žáci deváté třídy si to moc užili a byl to pro ně 

příjemný zážitek. 

 

Šárka Nohejlová, VI. třída 
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Týden čtení 

 

Jednou z aktivit projektu Celé Česko čte dětem je 

celorepublikový projekt Týden čtení, který je zaměřený na propagaci 

předčítání dětem.   

U nás ve škole žáci deváté třídy navštívili své mladší spolužáky 

na prvním stupni, přečetli jim pohádku a společně si popovídali  

o pohádce i o tom, jak se jim daří. 

Mgr. Petra Pospíšilíková 
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Školní družina 

 

 V našem školním časopise nesmíme opomenout ani naše  

2 oddělení školní družiny, kde probíhají nejrůznější tvořivé, 

pohybové nebo herní aktivity. Paní vychovatelka Kotolanová  

a Pospíšilíková vytváří pro žáky příjemné prostředí, ve kterém tráví 

svůj čas po škole. Pojďme se společně podívat na některé z jejich 

činností. 

Redakce časopisu 

Vycházka ke koním 

    
Vědomostní soutěž 
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Exkurze 5. a 6. třídy do muzeí  

  

Dne 23. listopadu se žáci 5. a 6. třídy vydali na prohlídku 

muzeí. Doprovázel je pan učitel Jindřich Surala a paní učitelka 

Veronika Zlámalová. Nejdříve jeli do Čech pod Kosířem do 

muzea historických kočárů z celého světa. Taky tam mají sbírku saní. 

Některé kočáry se objevují v různých filmech a seriálech. Žáci na 

konci prohlídky dostali malý dárek - suvenýr.   

Další zastávkou bylo Muzeum Komenského v Přerově. Žáci tam 

navštívili staré třídy jako třeba třídu za dob J. A. Komenského, za 

Rakouska-Uherska, za první republiky i za dob komunismu.  

Pak viděli výstavu motýlů, brouků a mohli pozorovat velmi 

zajímavou výstavu minerálů. Také mohli zhlédnout různé hanácké 

kroje a tradice, podívali se i do pravěku. Tam našli kosti mamutů, 

lidské pohřebiště. Nahlédli do doby bronzové a železné. Exkurze 

byly skvělé a žákům se moc líbily.  

                                                                                                         

             Radka Procházková, VI. třída  
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ADAPTAČNÍ A STMELOVACÍ KURZY ZŠ 

 

Začátkem letošního školního roku se nám pro žáky 2. stupně 

podařilo uspořádat třídenní kurzy na Rusavě. V září to byl kurz 

adaptační pro 6. třídu a v říjnu potom proběhly stmelovací kurzy pro 

třídu 8. a 9. 

 Na naší škole jsou pro nás velmi důležité zdravé a dobré 

vztahy mezi žáky, ale i vztahy mezi žáky a vyučujícími. Proto také 

pořádáme tyto kurzy, poslední 2 školní roky hlavně v přírodě, kde se 

vztahy navzájem utužují a prohlubují. Po celé tři dny probíhají na 

kurzech aktivity charakteru sportovního, herního, tvořivého apod. 

Vždy cílíme na spolupráci a dáváme přednost práci v týmech. 

Důležitou součástí těchto dní je třídní učitelka a školní metodička 

prevence. Program vždy společně vytváří, a také se ho aktivně 

účastní. 

Žáci si zde užili tři dny plné her a zábavy. Domů odjíždí vždy 

unaveni, ale zato s hezkými zážitky, které si potom přenáší s sebou 

do školy a čerpají z nich společně i při práci ve třídě. 

 

Mgr. Renata Smékalová, školní metodička prevence 
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Adaptační kurz 6. třída  

 

Začátkem září, jsme se parta 6. třídy, vydali na adaptační 

kurz na Rusavě. Ubytovali jsme se v hotelu Ráztoka, který se 

nacházel v hezkém prostředí v přírodě, na čistém vzduchu. První den 

jsme se zabydleli v našich pokojích a ihned nám začal program plný 

her a zajímavostí. 

Za nejlepší aktivity považujeme Sázky, u nichž jsme sázeli na své 

spolužáky v nejrůznějších soutěžích. Dále to byly Formule, při 

kterých jsme objížděli okruhy (běhali), spolupracovali jsme v depu, 

přezouvali jsme gumy (boty), tankovali palivo (pili vodu) a hodně jsme 

se u toho bavili.  

Druhý den jsme vystartovali na velký výšlap na Svatý Hostýn. 

Trasa vedla přes Hořansko, Klapinov a Skalný na Hostýn, zpět přes 

Grapy na hotel. Zvládli jsme ujít 20 km. Někteří žáci toho měli plné 

brýle, ale jiní to zvládli v pohodě se zpěvem. Všichni žáci na sebe byli 

pyšní a měli velký zážitek.  

Na tomto kurzu jsme každý den začínali a končili hodnocením. 

Všechna hodnocení byla většinou kladná. Celkově jsme se na 

adaptačním kurzu navzájem více poznali a užili si spoustu zábavy. 

Zase se těšíme na další společné zážitky. 

Radka Procházková, Nela Sedlářová, Nikola Zemánková, VI. třída 
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Stmelovací kurz 8. třída  

  

Začátkem října se žáci 8. třídy vydali na Rusavu spolu s paní 

učitelkou Smékalovou a paní učitelkou Rajnochovou. Žáci tam 

stmelovali kolektiv, spolupracovali, plnili různé aktivity a hráli hry. 

Vyrazili také na túru, dlouhou asi 10km. Trasa vedla od hotelu na 

Pardus, přes Hořansko a zpět. Žáci si do kopce pěkně mákli, protože 

vrchol Pardus leží 672m n.m. Ale nelitovali, protože vyhlídkový vrchol 

nabízí krásné výhledy do širokého okolí.   

Žáci na kurzu zažili hudební večer a pomocí indiánských 

nástrojů se snažili naladit na společný rytmus - náladu, druhý večer 

si mohli zatancovat na oblíbené songy při diskotéce. Z aktivit se jim 

nejvíce líbily Formule a běhací Člověče nezlob se. Kurz byl perfektní 

i díky slunečnému počasí. Žáci si pobyt na velmi  užili.  

Radka Procházková, Nikola Zemánková, VI. třída 
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Stmelovací kurz 9. třída  

 

V říjnu se žáci deváté třídy účastnili stmelovacího kurzu  

v penzionu Ráztoka na Rusavě. Účelem bylo stmelení žáků po 

distanční výuce, což se snad povedlo. 

Deváťáci zůstali na Rusavě tři dny, kde si užívali bohatého 

programu, který jim připravovala paní učitelka Renata Smékalová  

a třídní učitelka Petra Pospíšilíková. Žáci si vyzkoušeli mnoho 

fyzických a improvizačních her, jako třeba předvést scénky z filmů, 

hrát Formule 1, dostat se přes „elektrický drát“, vyzkoušet si uličku 

a pád důvěry a mnoho dalšího.  

Deváťáci si podle jejich reakcí pobyt dost užili, i když  

s večerkou měli někdy problémy. 

Tereza Navrátilová, IX. třída 
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VÁNOČNÍ DOTAZNÍK 
 

 

  

1. Co si přeješ na Vánoce?  

2. Co budeš dělat o vánočních prázdninách?  

3. Jaké je tvoje oblíbené cukroví?  

4. Na co se nejvíce těšíš na Vánoce?  

5. Jakou máš oblíbenou koledu nebo vánoční písničku?  

 

 

Žák 3. třídy    

1. Ponožky  

2. Budu doma  

3. Vanilkové rohlíčky  

4. Na vánoční pohádky  

5. Rolničky  

 

Žákyně 6. třídy  

1. Laky na nehty  

2. Budu poslouchat koledy u rozehřátého krbu  

3. Nepečená roláda  

4. Že nebudu nic dělat  

5. Půlnoční  
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Žák 3. třídy  

1. Televizi  

2. Budu na mobilu  

3. Perníky  

4. Na svátky  

5. Půjdem spolu do betléma  

  

Žákyně 6. třídy  

1. Oblečení  

2. Užívat si prázdnin  

3. Všechno s hořkou čokoládou  

4. Na dárky  

5. Rolničky  

 

Žák 3. třídy  

1. Nakashiho merch  

2. Hrát Roblox  

3. Vanilkové rohlíčky  

4. Na svátek  

5. Rolničky  

  

Žákyně 6. třídy  

1. Psa  

2. Hrát si se sestrou  

3. Perníky  

4. Na společnou večeři  

5. Všechno  
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Z HODIN SLOHU 

 

Šálek čaje 

 

Za sedmero horami a sedmero řekami bylo jedno krásné 

čínské město, kde se pěstoval čaj na obrovských plantážích. 

 Jednoho dne se čajoví kamarádi, Joža s Jeníkem, dostali do 

čajového sáčku. Byli odvezeni do České republiky. Pár dní si poleželi 

na skladě, než je převezli na prodejnu. Leželi vedle kávy a granka  

a později se z nich stali kamarádi. Jenže pak šel den po dni a najednou 

zmizela káva, potom se vytratilo granko a nakonec přišel na řadu  

i čaj, který si koupila jedna babička. 

 Čaj ale smutný nebyl, babička připravovala Jožu s Jeníkem 

každý den svým vnoučatům, kterým moc chutnal a všichni byli moc 

spokojení a šťastní. 

 

Michal Odložilík, VII. třída 

 

Haloweenský příběh  

  

Jednoho krásného večera jsem šla s rodinou do kostela  

a rozhodli jsme se, že půjdeme po mši zapálit svíčku na hřbitov. Po 

mši jsme vyšli z kostela a zjistili jsme, že je velká zima a máme 

oblečené jenom mikiny. Tak jsme se rozhodli, že si zajdeme ještě 

alespoň pro bundy, ale abychom se pořádně prošli, šli jsme lesem. Bylo 

to děsivé.  

Když jsme došli domů, začala bouřka, tak jsme přemýšleli, 

jestli na ten hřbitov půjdeme. Vytáhli jsme počítač ze zásuvky  

a rozhodli se, že jdeme. Jak jsme tam došli, udeřil blesk do hrobu. 

Zakryla jsem si oči a jak jsem ruce oddělala, viděla jsem nějakou 

vysokou štíhlou postavu. Vypadala, jako by brečela, ale neviděla jsem 

jí do obličeje. Jak jsem říkala, byla tma. Taťka mi stiskl ruku, asi 

viděl to stejné, co já, a mamka řekla: ,,Jdeme!” Rozeběhli jsme se k 

vratům od hřbitova, ale ta divná osoba se jako by teleportovala k těm 



31 
 

vratům a zavřela je. V tu chvíli jsme všichni jenom utíkali, co nejdál, 

protože jsme věděli o tajné díře v plotě. Ta postava nás stále 

doháněla. Pomalu nám docházeli síly. V tu chvíli jsme viděli tu díru  

v plotě. Rychle jsme jí proběhli. Stále jsem se v běhu otáčela a ta 

postava stála u té díry, jako by nemohla jít dál.  

Když jsme byli doma, zavolal nás taťka, že nám potřebuje něco 

říct a začal mluvit: ,,Víte, ta osoba byla moje prababička, která 

umřela přesně na dušičky. Nikdy jsem vám to neřekl, protože jsem si 

myslel, že je to nepodstatné. Jestli se vám zdá, že brečela, tak ano, 

umřelo jí totiž dítě a ona to špatně nesla. Je to přesně 10 let od její 

smrti. Proto se asi zjevila. A proč nás honila? Předtím byla dlouho 

zavřená sama doma, tak jí zřejmě chyběla pozornost. Nikdo u ní 

nechtěl být, protože se tak trochu zbláznila.”  

Když to taťka dořekl, tak jsme mlčeli. Postupně jsme pro ni 

zapálili svíčku a od té doby se už nic takového nestalo.  

                                 

      Klára Tkadlčíková, Šárka Nohejlová VI. třída  

 

Charakteristika filmové postavy 

 

 Postavu, o které budu psát a vy hádat, o koho se jedná, je 

jedna z postav Marvelu. Ztvárňuje ji muž se špinavě blonďatými 

vlasy, vousy, svaly a modrýma očima.  

Na rozdíl od ostatních hrdinů využívá jen svou sílu, reflexy  

a uvažování. Je to někdo, kdo většinou riskuje svůj život ve prospěch 

druhých a sebe samotného odsouvá až na druhou pozici, jen aby 

pomohl a ochránil ostatní. Je to jeden z nejstarších Avengerů, 

protože dlouhou dobu byl zamrzlý v ledu. Bojuje proti teroristům, 

nacistům, mimozemšťanům a dalším nepřátelům. Typickou věcí je pro 

něj jeho štít s barvami americké vlajky a hvězdou uprostřed, stejně 

jako na jeho obleku.  

Tato osoba učí lidi nevzdávat se, i když je zrovna nejhůř, 

jakožto jeden z nejsilnějších Avengerů na Zemi. (Kapitán Amerika)  

 Sabina Chovancová, VIII. třída 
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Péřová zlodějka 

 

Zdravím, jmenuji se Karel Okurka a jsem detektiv. 

 

Každý den je skoro stejný, nějaký odborník něco ukradne nebo 

někoho zabije, a protože je nezkušený, zanechá až moc stop.  

Dnes to ale bylo jiné, někdo vykradl byt paní Tyčkové. Zazvonil 

jsem na její byt a ta mi přišla otevřít. Pozvala mě dál a já obhlídl 

místo činu. Dveře i okna byla naprosto v pořádku. Nikde ani zrnko 

prachu, ani miniaturní stopa, ale peníze i mobil je fuč. Paní Tyčková 

zatím uvařila čaj. Zdála se dost v klidu, jestli si to jen nevymyslela.  

Všiml jsem si, že v čaji jsou mátové lístky, s úsměvem jsem se 

zeptal: „Nejste vy náhodou romantička?“ „Né, to je můj manžel. 

Romane!“ Ze dveří najednou vychází obrovský stín snad 

dvoumetrového chlapa. Začínal jsem se dost bát, snad mi nechtějí 

ublížit. Ze dveří ale vyšel sto šedesáti centimetrový pán a nesl fíkus. 

„Co se děje Marie?“ zeptal se. „Přišel detektiv ohledně té vloupačky.“ 

„Ááá… Zdravím, já jsem Roman, Roman Tyčka.“ „Dobrý den, Romane, 

nemáte náhodou tušení, kdo by vás mohl vyloupit?“ „Vůbec,“ řekl. 

„Všichni nás mají moc rádi a nikdo by nás nevyloupil.“ Najednou se 

v rohu místnosti začala hýbat krabice. Nebudu lhát, málem jsem 

dostal infarkt. „Co..co..co to sakra je?“ Paní Tyčková s úsměvem 

povídá: „To nic, to je naše slepice Kropěna,‘‘ a sundala z nebohé 

slepice krabici. Pak jsem si ale všiml, že ta jejich Blběna, nebo jak se 

nazývá, má v peří tisícovku. Když slepice zjistila, že jsem zjistil, že 

má ty prachy, rozběhla se, dala mi křídlem pravý hák a proskočila 

oknem.  

Peníze i mobil se rodině Tyčkovým vrátili a všichni byli 

spokojení. Až teda na tu slepici. Skákat ze čtvrtého patra, když 

neumí lítat… No, ale pan Tyčka říkal, že k obědu byla chutná. 

  

Filip Blabla, IX. třída 
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Vánoce 

Vánoční čas, 

už je tady zas. 

Hodiny běží 

a venku sněží. 

Cukroví voní, 

tak jako loni. 

Těšíme se na dárky,  

písně a pohádky. 

Nikola Tobolíková, VII. třída 

 

Stromeček 

Prožíváme krásné svátky, 

díváme se na pohádky. 

Na zázraky věřit chceme, 

pak se všichni obejmeme. 

Matouš Jedlička, VII. třída 

 

Zvoneček 

Až zvoneček zazvoní  

a cukroví zavoní, 

utíkejme do pokoje,  

kde už máme dárky svoje. 

Nejkrásnější z nich- 

je však dětský smích. 

Jakub Slezák, VII. třída 

 

Vánoce 

Přicházejí Vánoce,  

tak honem šup do práce. 

Zavři víčka a jdi spát, 

zítra večer budeš rád, 

co jsi dostal od Jarka a Miroslava? 

Bude dárků – sláva, sláva!         Jan Mičkal, VII. třída 
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TOP RECEPTY 

 
Máslová vánočka 
 

Ingredience 

 

500 g polohrubé mouky 

100 g moučkového cukru 

200 g másla 

30 g čerstvého droždí 

250 ml mléka 

2 vejce 

150 g rozinek namočených v rumu 

50 g nasekaných mandlí  

nastrouhaná kůra z 1 citronu 

1 žloutek na potření 

 

Postup 

 

Máslo utřete s cukrem a vejcem. Přidejte 

špetku soli a citronovou kůru. Do mléka 

rozdrobte čerstvé droždí, přidejte trochu 

cukru a nechejte vzejít kvásek. Do směsi 

másla přimíchejte rozinky, mandle  

a střídavě postupně přidávejte také 

prosetou mouku a kvásek. Vypracujete 

tužší těsto. Následně ho dejte alespoň na 

60 minut kynout na teplé místo. Z 

vykynutého těsta upleťte vánočku. 

Předehřejte si troubu na 180 °C. Před 

vložením do trouby vánočku na plechu 

vyloženém pečícím papírem nechejte ještě 

přibližně 15-20 minut kynout. Vánočku 

poté propíchněte na několika místech 

špejlí a potřete vaječným žloutkem. Pečte 

v předehřáté troubě přibližně hodinu. 

Vychladlou vánočku posypejte moučkovým 

cukrem. 

 
 

 
 

Bezlepková vánočka 
 

Ingredience 

 

500 g bezlepkové mouky  

100 g moučkového cukru 

100 g másla 

30 g čerstvého droždí 

250 ml mléka 

3 vejce 

150 g rozinek namočených v rumu 

50 g nasekaných mandlí 

nastrouhaná kůra z jednoho citronu 

1 žloutek na potření 

 

Postup 

 

Máslo utřete v míse s cukrem. Přidejte 

vejce, špetku soli a citronovou kůru.  

V mléce s trochou cukru nechte vzejít 

kvásek. Do mísy s máslem a cukrem 

přidejte rozinky a mandle. Následně 

postupně přidávejte také prosetou mouku 

a kvásek. Vše vypracujete v těsto, které 

poté nechejte alespoň hodinu kynout na 

teplém místě překryté utěrkou.  

Z vykynutého těsta vytvořte vánočku. 

Přendejte ji na plech vyložený pečícím 

papírem a nechejte ještě nejméně  

15 minut kynout. Před vložením do trouby 

předehřáté na 180°C vánočku na několika 

místech propíchněte špejlí, potřete 

žloutkem a posypejte plátky mandlí. Pečte 

po dobu přibližně 60 minut. 

Nela Sedlářová, VI. třída 
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