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ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
PODZIM/ZIMA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELEC U HOLEŠOVA

Vážení žáci, učitelé a čtenáři našeho časopisu,
tento školní rok se k Vám dostává 1. vydání školního časopisu
Kaňka. I když je situace kvůli onemocnění a opatřením Covid-19
poněkud zvláštní, ve škole se podařilo uspořádat několik prima aktivit,
které vám v našem časopise přiblížíme.
Časopis je zpracován za období podzimu a předvánočního času.
Najdete zde, kam třídy stihly vyrazit před uzavřením škol. Dočtete
se, jaké nejčastější činnosti vykonáváme na podzim. Můžete se
nechat inspirovat našimi recepty nebo se s námi podívat na výtvarné
tvoření našich žáků. Poodhalíme soukromí a zjistíme, jak někteří
vyučující naší školy tráví čas na podzim a o Vánocích. Určitě zde
naleznete i spoustu dalších zajímavostí.
Doufáme, že se vám naše články budou líbit. Možná se
v některých rubrikách dovíte i něco nového.
Přejeme vám krásné a pohodové Vánoce, hodně štěstí a pevné
zdraví do nového roku 2021.
Redakce časopisu Kaňka
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PODZIMNÍ PRÁCE A ZVYKY
Určitě každý prožíváte podzimní dny po svém. Náš redaktor sepsal
pár činností, které provádíme na podzim. Účastníte se také
některých?
Sázení stromů
Na místě, již víme, kam zasadíme, uděláme větší hlubší díru. Do ní
nasypeme trochu humusu nebo substrátu a zasadíme stromek. Potom
ho zasypeme zase substrátem nebo humusem a na něj nasypeme
trochu trávy a listí. Když je ten stromek mladý a tenký, nenecháme
ho jen tak. Vedle něj zatlučeme nějakou tyčku a stromek k ní
přivážeme. Dobré je mezi to dát trs slámy a pak jenom čekáme, než
nám stromek vyroste.
Pálení slivovice
Vykvašené ovoce, neboli švestky, se pálí při teplotě 88 °C, kdy se
odpařuje jen alkohol a v kvasu zůstávají silice, které jinak způsobují
pachy a pachutě v konečném výrobku. Výpary se ochlazují
a kondenzát vytéká do připravené nádoby. Na závěr se koštuje.
Sušení ovoce
Nakrájíme si dané ovoce na kolečka nebo na menší části a skládáme
na plech již vyložený pečícím papírem a poté vložíme do trouby.
Sušíme ze začátku při teplotách 20° až 30°C, potom postupně
zvyšujeme na 50° až 70°C, v závěru opět snížíme. A jak bude hotovo,
můžeme se pustit do mlsání.
Povidla
Švestky omyjeme, vypeckujeme a dáme do velké mísy. Zasypeme je
cukrem, zalijeme octem a necháme 24 hodin uležet. Druhý den dáme
povidla vařit, tentokrát ale nesmíme míchat. Vaříme hodinu prudce,
pak teplotu zmírníme a bez míchání a ochutnávání vaříme dalších
5 hodin pod poklicí. Potom si je dáme třeba s chlebem nebo vánočkou.
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Sbírání jablek
Jablko bereme do ruky, nakloníme a prstem zatlačíme na konci
stopky. Máme-li k dispozici česáček, používáme ho na každý plod
zvlášť, abychom ovoce nepoškodili. Pokud se nám povede utrhnout
některá jablka beze stopky nebo je ovoce nějak poškozené, dáváme
je stranou, protože začínají brzy zahnívat.
Jiří Kaďorek, VII. třída
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PRANOSTIKY

Co je to pranostika? Pranostika je útvar lidové slovesnosti, lidové
pořekadlo vyjadřující meteorologické pozorování nebo předpověď
počasí. Z podzimních měsíců a zimy jsme pro Vás vybrali pár z nich.
Září
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Říjen
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Studený říjen - zelený leden.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Listopad
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Prosinec
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Podzim, zima
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Když pluh zemi ryje, zima ještě žije.
Oděv chrání v létě před hmyzem, v zimě před mrazem.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

Sabina Chovancová, VII. třída
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SLOVO PANÍ ŘEDITELKY

Milí žáci,
také se vám zdá, že ten čas „strašně“ letí? Vždyť nedávno
jsme vítali nový školní rok! Těšili jsme se, že snad už bude všechno
jako dřív: že budeme chodit do školy, do kroužků, do družiny, že se
budeme moci věnovat svým zájmům a zálibám. My jsme pro vás ve
škole připravovali různé akce a aktivity. Nic z toho se ale nekonalo:
povinně jste museli ze dne na den přejít na výuku z domu. Průběžně
jsem se připojovala na různé online hodiny, abych se podívala, jak
pracujete: čím dřív hodina začínala, tím víc se ozývaly ospalé hlasy.
Někteří z vás byli určitě ještě v pyžamu, někteří se právě vzbudili
a někteří se ani občas nevzbudili.😊 Spolupracovali jste na těchto
hodinách hezky - sem tam se sice někdo v průběhu hodiny „vytratil“
nebo odhlásil z hodiny spolužáka. No jo, legrace…obdivovala jsem
učitele, s jakou trpělivostí tyto potíže řeší. Občas se nějaká „černá
ovečka“, které se nechtělo pracovat a plnit úkoly, objevila. Ale to
byly spíše výjimky. Učitelé si vás hodně chválili. Proto jsem ráda, že
máme ve škole takové žáky, jakými jste vy. Když jsem se v online
hodině českého jazyka v 8. třídě zeptala, kdo se těší do školy,
odpověděl mi jeden žák, že už je „načatej“ 😊- ujistila jsem se, jestli
to znamená, že se těší…ano, on se těšil…Osmák a těší se do školy? To
mě potěšilo. Opravdu. My učitelé totiž chceme a snažíme se, abyste
7

se do školy těšili. Jsem ráda, že jste se mnozí chtěli do školních lavic
vrátit co nejdřív. Tak ať vám to nadšení vydrží!
Blíží se Vánoce a nový rok 2021. Važte si toho, že můžete tyto
svátky strávit v klidu se svými blízkými, ve zdraví s rodinou a uvítat
s nimi Nový rok. Dáváte si předsevzetí? Já ne, ale každý rok si pod
novoročním ohňostrojem něco přeju. Letos k mým přáním přibude
jedno velké přání…hádejte jaké…?
Přeju vám pohádkové Vánoce a nezapomeňte si na Nový rok
něco přát!
Mgr. Jana Možíšová
BÁSEŇ NAŠÍ ŽAČKY
Dráček
Malovaný dráček,
není ani mráček,
poběžíme, poletíme,
mnoho toho uvidíme,
pole, louky, les,
celou naši ves.

Natálie Zapletalová, VII. třída
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ŠKOLNÍ AKCE ANEB CO SE DĚJE VE ŠKOLE
Nyní Vám nabízíme nahlédnout pod pokličku školních akcí, které se
uspořádaly na podzim tohoto školního roku ještě před uzavřením škol.
Výlet za odměnu pro osmáky
V září 2020 se osmá třída vypravila na výlet za odměnu.
Společně s paní učitelkou Pospíšilíkovou a Rajnochovou jsme jeli na
bowling do Holešova. Po rozdělení týmů jsme začali hrát. Byla to
opravdu paráda. Po velmi napínavé hře jsme si dali pizzu. Byla sice
lahodná, ale jako oběd to nestačilo. Tak jsme se šli najíst do „Poe
Poe“ kde jsme si dali taky pizzu. Když bylo po jídle, tak jsme ještě
chvíli seděli a vyprávěli. Pak jsme se vydali na autobus a jeli do školy.
Jakub Lajda, VIII. třída
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DIS 9. třída
V polovině září jsme my, žáci deváté třídy, navštívili dům
Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Hlavním tématem bylo přátelství.
Hráli jsme spoustu zajímavých her v přírodě, debatovali jsme a měli
spoustu zábavy. Celým programem nás provázeli skvělí vedoucí, díky
kterým jsme si odnesli spoustu zážitků, které utužily náš třídní
kolektiv. Všem se nám tento třídní pobyt líbil a budeme na něj dlouho
vzpomínat.
Anna Tkadlčíková, IX. třída
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Adaptační kurz na Rusavě a VI. třída
Každý z nás prožívá určitou situaci úplně jinak. Žáci 6. třídy
popisovali po příjezdu do školy své zážitky z adaptačního kurzu na
Rusavě. Jak se jim kurz líbil a co se tam odehrávalo? Posuďte sami.
Adaptační kurz na Rusavě začal 8. září a skončil 10. září.
Zúčastnila se ho celá třída, což je skvělé, protože jsme se mohli lépe
seznámit s novými spolužáky. Ubytovali jsme se v hotelu Ráztoka.
Celý kurz jsme hráli různé hry. Také jsme šli na dva výšlapy,
což pro nás bylo přínosné. Celkově jsme zažili spoustu legrace.
Poslední večer jsme opékali špekáčky. V závěrečný den jsme
dopoledne zahráli několik her a odpoledne se jelo domů.
Eliška Procházková, VI. třída

V této slohové práci budu psát o Adaptačním kurzu na Rusavě.
Vyráželi jsme v úterý ráno. V ten den bylo krásné počasí, i když bylo
po prázdninách. Nevěděli jsme, co nás čeká. První den byl celkem
fajn, hráli jsme hry a seznamovali se.
Druhý den jsme se dozvěděli, že půjdeme na výšlap.
Odpoledne jsme se všichni sešli a s dobrou náladou jsme vyrazili na
kopec Pardus. V polovině cesty už jsem byl unavený a nedával jsem
pozor na cestu. Nevšimnul jsem si kamene, který byl přede mnou
a zakopl jsem o něj. Spadl jsem na zem, myslel jsem, že mám
vymknutý kotník. Chvíli jsem kulhal. Na vrchol kopce to bylo ještě
daleko. Kolem nás byla krásná příroda, povídal jsem si s kamarády a
přestal jsem myslet na bolest.
Na vrcholu jsem zjistil, že mě už noha vůbec nebolí. Večer
jsme se vrátili zpátky na hotel. Hráli jsme hry a po bolesti už nebylo
ani památky. Příště si budu dávat větší pozor.
Kryštof Štajnar, VI. třída
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Na adaptačním kurzu jsem byla se svou kamarádkou Luckou na
pokoji a povídaly jsme si. Čas nám tak rychle utíkal, že jsme si
nestačily všechno říct a už jsme šly na oběd. Když jsme poobědvaly,
vrátily jsme se zpět na pokoj a tam se bavily a smály se dál.
Po chvíli jsme si začaly všímat, že na našem patře bliká světlo.
Docela nás to vyděsilo, protože jsme si představovaly, že to dělá
nějaký duch, a to nás vyděsilo ještě víc. Nakonec se začaly ozývat
rány z vedlejších pokojů, ale to jsme věděly, že dělají spolužáci. Tak
jsme odhodily strach, zasmály se a povídaly dál. Děkuji všem za užitý
„Adapťák“.
Martina Matyášová, VI. třída
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Barevný týden
Barevný týden se na naší škole hlavně pro 1. stupeň pořádá již
tradičně každý rok na podzim. Občas se barvičkou ozdobí i třídy
2. stupně. Žáci v tyto dny přijdou oblečeni v barvách daného dne.
Mohou využít i šátky a různé barevné doplňky. Barvy dnů se střídaly.
Pondělí bylo zelené, úterý žluté, středa oranžová, čtvrtek červený a
pátek hnědý. Poslední den byli žáci ozdobeni pokrývkami hlavy
s podzimními motivy, a tak se v ten den na prvním stupni pohybovalo
hodně skřítků.
Podle barvy dne nosí žáci do školy také přírodniny, ovoce
a zeleninu. Např. dýně, mrkve, jablka, šípky, kaštany, žaludy,
brambory atd. Z přírodnin se vyrábí pěkné výrobky. V družině se
dlabou dýně a různě se celý týden tvoří. Letos paní učitelky s žáky
2. a 3. třídy tvořili v naší nové pěkné kuchyňce, pekly výborné
jablkové koláče.
Jiří Kaďorek, VII. třída
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Přírodopis v přírodě
V loňském roce se podařilo naší škole získat dotaci z programu
Zlínského kraje „Podpora ekologických aktivit v kraji“ na projekt
nazvaný Přírodopis s přírodou a pro přírodu. Díky tomuto projektu
měli možnost žáci jednotlivých tříd navštívit Valašské ekocentrum,
naučnou stezku Klenov nebo přírodní rezervaci Losový (lokalitu
zajímavou výskytem modráska černoskvrnného). Na těchto terénních
exkurzích nám program připravili pracovníci ČSOP z Valašského
Meziříčí.
Po návratu do školních lavic jsme však v přírodopise nebo
v pracovních činnostech neseděli jen v učebnách, ale začali jsme
pozorovat a bádat přírodu na školním pozemku a v okolí školy. Možná
jste zahlédli žáky naší školy se síťkou na motýly na louce nad Lipinami
nebo s lupou a pracovními listy na rybníce v Karlovicích.
I když se tento projekt blíží ke konci, určitě s výukou
v přírodě nekončíme a budeme pozorovat a bádat v přírodě dál.
Mgr. Renata Rajnochová
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Druhá třída na ekologické exkurzi
Žáci 2.třídy se 26.11. zúčastnili terénní exkurze do okolí
Valašského Meziříčí s pracovníkem Valašského ekocentra, která
proběhla díky projektu EVVO ZK "Přírodopis s přírodou a pro
přírodu". Žáci se během naučné stezky Jana Karafiátka, která byla
asi 6 km dlouhá, dozvěděli spoustu zajímavých informací o přírodě,
rostlinách a zvířatech, které žijí v této lokalitě. 🙂
Petra Heryánová, asistentka pedagoga
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Projekt Přírodopis v přírodě a pro přírodu
V těchto dnech jsme uzavřeli projekt Přírodopis v přírodě
a pro přírodu. Chtěli jsme jím hlavně oživit výuku přírodopisu napříč
celou školou a posílit vnímavost žáků vůči přírodě. Proto jsme
nakoupili badatelské vybavení, vyučující z 1. i 2. stupně vytvořily
zajímavé pracovní listy, pustili jsme se do vyrábění budek, provedli
jsme průzkum toho, jak a jestli vůbec necháme žít běžné živočichy
i ve svém okolí a s konceptem živé zahrady jsme seznámili také děti
v MŠ. Významnou částí projektu byly též celodenní terénní exkurze
garantované členy ČSOP Valašské Meziříčí. Během nich jsme
prozkoumali různé zajímavé ekosystémy – od říčních přes lesy a louky
až po skály. O všem jsme průběžně informovali mnoha články
v různých médiích a na závěr jsme ještě přichystali výstavu
fotografií v budově OÚ Kostelec u Holešova. Jak se mohla při
slavnostní vernisáži přesvědčit i paní starostka, zážitků, dovedností
a znalostí jsme získali opravdu hodně.
Chci poděkovat za spolupráci všem, kdož se na této
dlouhotrvající akci podíleli - a že to v době koronavirových omezení
nebylo jednoduché. Na závěr je ještě důležité připomenout, že bez
finanční dotace Zlínského kraje z programu „Podpora ekologických
aktivit v kraji“ bychom tento projekt nemohli uskutečnit. Věřím, že
to stálo za to☺
Mgr. Miluše Václavková
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Dopravní hřiště 4. třída
Naši žáci absolvují v rámci výuky dopravní výchovy, ve
4. ročníku dva výjezdy na Dětské dopravní hřiště v Kroměříži. Za
normálních okolností se DDH navštěvuje na podzim, kdy probíhá
přípravná část a na jaře následujícího roku pak celou výuku zakončí
žáci praktickou zkouškou. Učivo dopravní výchovy zahrnuje pravidla
silničního provozu (dopravní značky, pravidla při změně směru jízdy,
řešení přednosti na křižovatkách - i na základě pokynů policistů,
bezpečné chování v silničním provozu atd.), praktickou část v podobě
jízdy po DDH za dohledu městské policie a učitele DDH a pravidla
poskytování 1. pomoci.
Jsme moc rádi, že jsme letos stihli absolvovat podzimní výuku
ještě před uzavřením škol a pevně věříme, že i jarní část proběhne
tak, jako v předchozích letech. Přece jen je získání "řidičáku na kolo"
důležitým mezníkem v životě každého dítěte a reálné zkušenosti
z jízdy na DDH, kde jsou různé typy křižovatek – se semaforem i bez,
železniční přejezd, překážka na silnici i kruhový objezd,
k nezaplacení. Kde v obci, by se s tím vším děti setkaly…
Mgr. Monika Ministrová
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Vyučování na čerstvém vzduchu
Již v září a začátkem října jsme ve škole museli dodržovat
opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19. V uzavřených
prostorách jsme museli nosit roušky, stejně jako teď. Velmi nám ale
prospěla výuka na čerstvém vzduchu. K tomu nám sloužila přírodní
učebna na školním pozemku, dětské hřiště nebo procházky po obci
a okolí. Pracovní činnosti a tělesná výchova probíhá mimo učebny
vcelku běžně. A co další předměty? Myslíte, že se dá učit český jazyk
nebo občanská výchova venku? Ano, některé třídy si to vyzkoušely na
vlastní triko. 😊
Mgr. Renata Smékalová
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Čtenáři v první třídě
Navzdory tomu, že Covid zkomplikoval výuku i těm nejmladším
žáčkům naší školy, zvládli prvňáčci už spoustu písmenek, a tak Živou
abecedu vyměnili za Slabikář. Škoda jen, že jim ho letos nemohli
rozdávat deváťáci, tak jak tomu bývalo v minulých letech zvykem
v rámci Patronátu žáků deváté třídy nad 1. třídou. I tak jsou ale
prvňáčci z předání svých prvních knih ve škole nadšeni a už se mohou
s radostí pustit do čtení.
Mgr. Alena Polášková
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Rodinná výchova a 9. třída
Pro žáky 9. tříd je tento rok stěžejním, musí si zvolit správnou
střední školu. Nejen, že se pilně učí český jazyk a matematiku, jež
budou potřebovat k přijímacím zkouškám, ale také „biflují“ další
předměty, aby dosáhli co nejlepších výsledků.
Mezi „odpočinkové“ hodiny patří rodinná výchova. Je to ovšem
předmět, kde se žáci učí formovat své postoje. Učí se vyjádřit svůj
názor a seznamují se s tématy, s nimiž se mohou v životě setkat.
U těch problematických se snaží nacházet řešení.
V jedné z těchto hodin dostali žáci za úkol vyhledat
a zpracovat informace různých krizových situací v rodině. Příprava
probíhala s pomocí internetu v počítačové učebně. Svá zjištění
zaznamenali na postery. Ve třídě potom proběhla prezentace
krizových situací, do nichž se rodina může dostat. Nakonec proběhla
diskuse, kdy žáci hledali možnosti případné prevence nebo řešení
dané situace.
Mgr. Renata Smékalová
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Soutěž o nejlepšího sněhuláka
První prosincový sníh jsme na druhém stupni využili k malé
soutěži o nejhezčího sněhuláka. Mrkněte se, co se z těch pár
centimetrů bílé nadílky urodilo: Sněhulák Radi Pluhaře zřejmě tajně
mlsal v kuchyni, protože když z ní prchal, omylem si narazil na hlavu
fešný hrnec. Jirka Kaďorek postavil dokonalého sněhového
gentlemana s šálou a šmrncovním kloboučkem a u Honzy Zapletalíka
zase vyrostl geniální sněhulák matematik, protože každý příklad v DÚ
vypočítal správně! No, a protože si nikdy nemůžeme být jistí, jak
dlouho sníh vydrží, Terka Sládečková s láskou vyrobila sněhuláka,
který pro jistotu neroztaje nikdy. Všichni autoři si za svou hravost
a představivost rozhodně zaslouží slíbenou sladkou odměnu!
Mgr. Miluše Václavková
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Mikulášská nadílka
Ani letos nás neminula mikulášská nadílka. V pátek 4. prosince
naše třídy navštívil Mikuláš, čert a anděl. Některé děti měly velký
strach, že by si jich čert mohl odnést do pekla. Spravedlivý Mikuláš
však tomu zabránil, dětem domluvil, aby se polepšily. Děti na oplátku
zarecitovaly básničku a od hodného anděla dostaly sladkou odměnu.
Čertovi nezbývalo nic jiného, než se s prázdnou vrátit do pekla.
Redakce časopisu
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Okénko naší školní družiny
Chcete vědět, jak tráví čas nejmenší žáčci po škole? Podívejte
se s námi na několik akcí ze školní družiny. Paní vychovatelky žákům
připravují pestrý a zábavný program. Oddělení naší družiny jsou také
hezky vyzdobená a vybavená pro aktivní trávení času dětí po škole.
Věříme, že starší žáci by se sem na skok rádi vrátili. 😊
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NAŠI UČITELÉ
Dotazníček

1. Máte rádi podzim?
2. Co nejraději děláte na podzim?
3. Máte rádi zimu?
4. Jaké máte nejraději vánoční tradice?
Paní učitelka Václavková
1. Mám ráda podzim.
2. Uklízení zahrady, chození na procházky.
3. Mám ráda zimu.
4. Zpívání koled, chodíme do kostela.
Paní učitelka Ministrová
1. Mám ráda podzim, když je barevný.
2. Procházky se psem.
3. Mám ráda zimu a zimní sporty.
4. Pečení cukroví atd.
Paní učitelka Dudíková
1. Mám ráda podzim, když svítí slunce.
2. Hodně čtu.
3. Když pěkně sněží, tak jo.
4. Krájím jablka, pouštím lodičky.
Jakub Miškovský, Matyáš Masný, VII. třída
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TOP RECEPTY
Také jste milovníky chutného jídla a dobrot? Máme pro Vás tipy na
vaření a pečení z podzimních surovin.
Hraběnčin koláč
Ingredience
těsto
450g hladké mouky
250g Hery
4 vejce - žloutky
120g cukr moučka
¾ sáčku prášku do peč.
sníh
4 bílky, 150g cukru
moučka, 4 jablka,
skořice
Postup
Suroviny zpracujeme na
těsto, 1/3 dáme do
mrazáku na 1 hod.
Jablka oloupeme,
nahrubo nastrouháme. Z
bílků vyšleháme tuhý
sníh a zašleháme cukr.
Zbytek těsta dáme na
menší plech vyložený
pečícím papírem,
poklademe
nastrouhanými jablky a
posypeme skořicí. Sníh s
cukrem natřeme na
jablka a těsto z mrazáku
nastrouháme navrch
koláče. Troubu
předehřejeme na 180° a
pečeme dozlatova cca.
45 minut.

Jablko – skořicoví šneci

Ingredience
listové těsto
4-5 jablek
skořice
1 vejce
2 lžíce smetany na
vaření
Postup
Listové těsto si
rozválíme do tvaru
obdélníku a posypeme
skořicí. Jablka
oloupeme, nastrouháme
a poklademe na těsto.
Znovu posypeme skořicí.
Kratší strany těsta
zahneme dovnitř a
zarulujeme. Těsto
nakrájíme na kolečka, a
dáme na plech vyložený
pečícím papírem. Vejce
se smetanou rozšleháme
a potřeme šneky. Troubu
předehřejeme na 200° a
pečeme cca. 45 minut.

Dýňová polévka
Ingredience
dýně Hokaido
2 brambory
1 cibule
kousek pórku
sůl
pepř
voda
olej
zakysaná smetana
Postup
Cibuli nakrájíme
nadrobno do hrnce a
necháme osmažit na
oleji. Přidáme
nakrájenou dýni,
brambory a pórek.
Osolíme, opepříme a
zalijeme vodou. Až
suroviny změknou,
rozmixujeme tyčovým
mixérem dohladka.
Dochutíme dle vlastní
chuti. Podáváme se
zakysanou smetanou.

Blanka Přikrylová,
VII. třída
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VÝTVARNÉ TVOŘENÍ NAŠICH ŽÁKŮ
1. třída
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2. třída
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3. třída
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4. třída
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5. třída
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6. třída
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7. třída
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8. třída
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9. třída
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Vánoční výzdoba u vstupu do vestibulu školy
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