
 

 

 

 

  



 

Ahoj, kamarádi! 
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme 

přátelé!!! 

Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a 

veselé!  

Těšíte se? My taky! Proto je celé toto 

číslo věnováno nejkrásnějším svátkům  

v roce! 

 



Vánoce 
Jsou svátkem pro všechny věkové kategorie. I vy se určitě těšíte  

na Vánoce a stejně jako já byste chtěli mít Vánoce pořád. Vánoční 

atmosféra, stromeček, jeho zdobení, 

ale hlavně CUKROVÍ! O Vánocích se 

naskytnou ty chutě, kdy vyjíte celý 

talíř perníčků a lineckého. No kéž 

bychom je měli každý den! ☺   

Vánoční 

očekávání 

začíná už  

4 týdny před štědrým dnem. Každou neděli 

se zapaluje vždy 1 svíčka. A když svítí na 

adventním věnci 4 svíčky, jsou Vánoce 

opravdu tady! Hlavní jídelníček tvoří 

většinou hrachová polévka, řízky z kapra a 

bramborový salát. Pak přichází na řadu 

vánoční obyčeje: pouštění lodiček 

(skořápek z vlašských ořechů se svíčkami, které prozrazují, kam se 

v příštím roce vydáme), házení střevícem, krájení jablíčka, lití olova. 

A teď to nejtajemnější: zazvoní zvoneček a Ježíšek přichází s dárky. 

       

N. J. Smičková, 5. A 



Těšíme se na Vánoce 
Vánoce jsou krásný svátek. Ježíšek nám nese dárky. Nejraději mám 

všechny zvyky jako je lití olova, pouštění lodiček, a ještě raději mám 

jezení kapra. A vyhlížení Ježíška. 
                                                                                                      Zuzana Šostá, 3. C 

Na Vánoce se vždy moc těším. Maminka uvaří 

oběd, zapálí svíčku a pod talíř dá šupinu  

pro štěstí. S tátou zdobíme stromeček, 

jenomže vždycky nějakou baňku rozbijeme, ale 

máme pak střepy pro štěstí. 

Adélka Reimerová, 3. C 

 

Vánoce jsou den, kdy se sejdou 

všichni z rodiny. My třeba 

slavíme tak, že zabijeme kapra, 

jíme řízky a bramborový salát.  

A vždy mám pod talířem peníze. 
                                                                                        

Patrik Waisr, 3. C 

 

 



 

Já se nejvíce těším na dárky a taky na zdobení stromečku. A jak k nám 

přijdou babičky a jsou u nás na večeři. Vánoce jsou prostě nádherné, 

protože jsou všichni spolu. A mají v sobě hodně lásky a štěstí. 

Natálie Plevová, 3. C 

 

 

Před Vánocemi jdeme koupit 

stromeček. Až přijdeme domů, tak ho 

vyzdobíme. A potom si dáme vánočku 

a pak se začne stmívat a do toho 

začne sněžit. Na stůl dáme cukroví a 

perníčky, které jsme napekli v sobotu. 

Potom si dáme večeři a k tomu 

vánoční salát. Pak půjdeme do pokoje 

a čekáme na Ježíška. Nakonec jdeme 

k vánočnímu stromečku a je tam plno 

dárků. 

Markéta Poštulková, 3. C 

 



A na co se těšíte vy? 
Bela Bugday, 3. A: 

„Na Vánocích se mi líbí dárečky!“ 

Lucie Johanka Fišáková, 3. A: 

„Na Vánocích se mi rozhodně líbí 

dárečky!“ 

Natálka Pálcovicová, 2. A: 

„Hrozně ráda o Vánocích zdobím 

stromeček“ 

Denis Tománek, 4. C: 

„O Vánocích mám moc rád 

dostávání dárků“ 

Ondřej Škuta, 4. C: 

„O Vánocích mám rád zdobení 

stromečku!“ 

Zuzka Zhánilová, 4. C: 

„Vánoce se mi moc líbí a hlavně 

rozbalování dárků!“ 

Tobiáš Glac, 5. A: 

„Přejídání!!! 😊“ 

  

A co mám na Vánocích ráda já? 

„Jednoduše skvělou atmosféru a 

hodně moc cukroví!“ 

    N. J. Smičková, 5.A 

 

Úkol pro vás: poznáte druh vánočního 

cukroví na fotce? 



 

Advent 
 

Latinské slovo „advent“ znamená příchod. Je to období přípravy 

do Vánoc (4 týdny).  

Na adventním věnci se zapalují svíce postupně. Začíná se nedělí 

železnou, následují bronzová, stříbrná a zlatá. V letošním roce 

vychází zlatá neděle přímo na Štědrý den. 

Adventní kalendář nám ukazuje, jak ubíhá čas do Vánoc. Můžou 

být všelijaké: dům s okénky, pytlíčky, čokoládové bonboniéry, 

ponožky, papírové ruličky ve tvaru stromečku, které skrývají 

překvapení na každý adventní den. Z kostelů se ozývají také roráty 

(staré, české adventní písně), doma zpíváme koledy.  

Ozdobou Vánoc je vyzdobený stromek s pozlacenými ořechy a jablky, 

cukrovinkami, papírovými řetízky, zářivými světly, baňkami, sušeným 

ovocem.    

 

Štědrovečerní večeře 

Všichni jsou svátečně oblečeni, jídelna je vyzdobená. Na stole je 

ubrus s vánočním motivem a zapálené svíce. S večeří se čeká, až se 

shromáždí celá rodina. Na večeři se podává ryba, obvykle kapr, 

bramborový salát, hrachová polévka a cukroví. Po večeři s první 

hvězdou na nebi všichni rozbalují vánoční dárky, které přináší 

„Ježíšek“. 

Zofia Klara Koňařík, 5. B 

 

 

 

/wiki/V%C3%A1noce
/wiki/Adventn%C3%AD_v%C4%9Bnec
/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ek


Zimní pranostiky 
 

Pokud v prosinci zimy není, později přijít se jí nelení. 
 

Zima mokrá, nebo zase příliš mrazivá, všemu polnímu je 
škodlivá. 

 

Když v prosinci hrom ještě hučí, příští rok vítr stále fouká. 

 

Bílé Vánoce, zelené Velikonoce. 

 

Do Vánoc dlouhá nitka, krátký den; po Vánocích krátká nitka, 
dlouhý den. 

 

Když je na Štědrý večer mnoho hvězd, bude i tolik brambor. 

 

Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá. 

 

Zofia Klara Koňařík, 5. B 

 

 

 



Vánoční hádanky 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Najdi 5 rozdílů 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Koběrská, 5. A  

 



 
    Vtipy 

 
 

 
Nová paní učitelka si chce ověřit znalosti z psychologie, a tak se 

zeptá: „Kdo si myslí, že je hloupý, ať se postaví."  

Když dlouho nikdo nevstává, tak se postaví Pepíček. 
„Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý?" 

„Ne, ne! Ale nechtěl jsem, abyste tu stála tak sama." 
 

 
Jde kolem domu dědeček a vidí Pepíčka, který se snaží dosáhnout 

na zvonek. 
A tak se ho zeptá: „Nechceš, abych na ten zvonek zazvonil, 

chlapečku?" 
Pepíček na to: „Tak jo." 

Dědeček zazvonil a Pepíček zakřičí: „A teď zdrháme, dědo." 
 
 

„Pepíčku, proč brečíš?" 
„Zdálo se mi, že naše škola shořela." 

„Uklidni se, to byl jen sen." 
„A proč myslíš, že brečím?" 

 
 

„Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?" 
„Protože jedna paní ztratila tisícikorunu." 

„A ty jsi jí pomáhal hledat, viď?" 
„Ne, stál jsem na bankovce a čekal, až odejde. 

 
 

Ptá se otec syna: „Co to tam gumuješ, Pepíčku?" 
„Pan učitel mi říkal, abych si co nejdříve opravil tu pětku!" 

- 
Marie Gaubová, 5. A 

 



 

Měkké medové perníčky 
 

Ingredience 
 

 

Postup přípravy receptu: 

Cukr utřeme se 2 vejci a změklým tukem na pečení, poté přidáme med 

a koření. Do této kašičky vmícháme mouku se sodou. Medu 

nedáváme víc, perníčky by byly tvrdé! Vypracujeme těsto a necháme 

30 minut odpočinout v lednici. 

Těsto rozválíme na silnější plát a vykrajujeme libovolné perníkové 

tvary, které klademe na plech vyložený pečícím papírem. 

Medové perníčky pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C 

asi 8 minut. 

Měkké medové perníčky užijeme při každé příležitosti. 

Můžeme je péct o Vánocích, Velikonocích nebo takhle 

krásně zdobené třeba na Valentýna. 

 

Patrik Lipka, 5. B 

     

 

 

100 g tuk na pečení 

2 lžíce med 

400 g hladká mouka 

2 ks vejce 

1 lžička soda 

2 lžičky perníkové koření 

140 g cukr moučka 
Tato fotka od autora Neznámý autor s 

http://www.zivotsdietou.cz/recepty/linecke-pohankove-cukrovi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

Zimní sporty 

HOKEJ A JAROMÍR JÁGR 
NARODIL SE 15. ÚNORA 1972 V KLADNĚ,  

V ČSSR (ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE). 

MĚŘÍ 189 CM A VÁŽÍ ASI 104 KG. HŮL 

(HOKEJKU) DRŽÍ NA LEVÉ STRANĚ. 

SOUČASNÝ KLUB, ZA KTERÝ HRAJE, JE 

CALGARY FLAMES V KANADĚ. PROŠEL DEVÍTI 

KLUBY V USA, PŮSOBIL V ČESKÉ REPUBLICE 

(KLADNO), RUSKÉ KHL (AVANGARD OMSK). 

JAROMÍR JÁGR ZAČÍNAL SVOU ZÁMOŘSKOU 

HOKEJOVOU KARIÉRU V TÝMU PITTSBURGH 

PENGUINS, S KTERÝM ZÍSKAL 2KRÁT POHÁR PRO NEJLEPŠÍ TÝM 

NHL. V SEZONĚ 1994/1995 VYHRÁL ART ROSS TROPHY, KTERÁ SE 

UDĚLUJE NEJLEPŠÍMU HRÁČI KANADSKÉHO BODOVÁNÍ (TO 

ZNAMENÁ, ŽE DAL NEJVÍCE STŘELENÝCH BRANEK A DOSTAL 

NEJVÍCE PŘIHRÁVEK).  OD SEZONY 1997/1998 DO SEZONY 

2000/2001 SE JÁGROVI PODAŘILO ZÍSKAT 4KRÁT V ŘADĚ TOTO 

OCENĚNÍ. V ROCE 1998 DOVEDL JÁGR ČESKOU HOKEJOVOU 

REPREZENTACI NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V NAGANU  

V JAPONSKU K VYTOUŽENÉMU ZLATU. TRÉNOVAT ZAČAL JIŽ  

V DĚTSTVÍ V NEZDICÍCH U PŘEŠTIC. BRZY VSTÁVAL A CHODIL  

SE SVÝM OTCEM TRÉNOVAT NA LEDNÍ PLOCHU. V KLADNĚ 

STUDOVAL STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLU STAVEBNÍ, STUDIUM 

VŠAK KVŮLI TRÉNINKŮM NEDOKONČIL. V ROCE 2002 SI DOPNIL 

VZDĚLÁNÍ ZÍSKANÍM MATURITY NA SOUKROMÉM STŘEDNÍM 

UČILIŠTI HOTELOVÉHO PROVOZU. JE TAKÉ PRAVOSLAVNÝM 

KŘESTANEM A PRAVIDELNĚ ČTE BIBLI A ÚČASTNÍ SE I LITURGIE. 

 



 

Největší úspěchy 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA (DVAKRÁT BRONZ A DVAKRÁT ZLATO) 

MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ (BRONZ) 

VÍTĚZ RUSKÉ LIGY 

VÍTĚZ NHL (KANADSKO-AMERICKÁ HOKEJOVÁ LIGA). 

Znáš dobře Jaromíra Jágra? 
ZKUS SI V OTÁZKÁCH: 

1) KDY SE JÁGR NARODIL? (DATUM A ROK) 

2) NA JAKÉ STRANĚ DRŽÍ HOKEJKU? 

3) V JAKÉM ROCE DOVEDL JÁGR ČESKOU HOKEJOVOU 

REPREZENTACI K VYTOUŽENÉMU OLYMPIJSKÉMU ZLATU? 

4) V JAKÉM ROCE SI JÁGR DOPLNIL VZDĚLÁNÍ ZÍSKANÍM 

MATURITY? 

5) JE JÁGR PRAVOSLAVNÝM KŘESTANEM? 

6) JAKOU MEDAILI ZÍSKAL V MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ? 

                                                                    

                                                                                           Natálie Drahanská, 5. B 

 

 

 

 



BIATLON 

Další úspěch 

našich 

biatlonistek! 

 
České biatlonistky 

získali dodatečně 

bronzové medaile ze 

štafety na 

olympijských hrách v 

Soči v roce 2014. 

Původně druhé Rusky 

byly diskvalifikovány 

kvůli dopingu Jany 

Romanovové a Olgy 

Viluchinové.  

 

 Biatlon je zimní sport, kombinující běh na lyžích a střelbu  
z malorážné pušky. Existuje také letní biatlon, kde běh na lyžích 
nahrazuje běžný běh, jízda na kolečkových lyžích apod. Třetím, 
poněkud méně obvyklým odvětvím, je tzv. skiarc, neboli 
lukostřelecký biatlon, kde je střelba z malorážné zbraně zaměněna  
za střelbu z luku. 

Biatlon se běžně provozuje v asi dvou desítkách zemí, z nichž 
dlouhodobě jsou na čele světového žebříčku Francouzi, Němci a 
Norové, dále pak Češi, Rusové, Ukrajinci a další. Z aktivních 
biatlonistů (rok 2017) získali nejvíce úspěchů Ole Einar Bjørndalen, 
Martin Fourcade, Emil Hegle Svendsen a Johannes Thingnes Bø,  
v ženách pak Darja Domračevová, Kaisa Mäkäräinenová, Gabriela 
Koukalová a Laura Dahlmeierová. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_sporty
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bh_na_ly%C5%BE%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malor%C3%A1%C5%BEka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_biatlon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lukost%C5%99elba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ole_Einar_Bj%C3%B8rndalen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Fourcade
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Hegle_Svendsen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Thingnes_B%C3%B8
https://cs.wikipedia.org/wiki/Darja_Domra%C4%8Devov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaisa_M%C3%A4k%C3%A4r%C3%A4inenov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Koukalov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Koukalov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Laura_Dahlmeierov%C3%A1


 

Disciplíny 
Vytrvalostní závod (Závod jednotlivců) 

• Jde o závod s největší tradicí, na mistrovství světa se koná od 
1958 a na olympijských hrách od roku 1960  

• Muži jedou 20 km, ženy 15 km, přičemž startují  
v třicetisekundových intervalech 

• Jede se 5 okruhů, přičemž se střílí L, S, L, S (L=leže, S=stoje) 
• Za netrefenou ránu je přirážka 1 min, která se přičte  

k výslednému běžeckému času 

Sprint 

• Na mistrovství světa od 1974, na olympijských hrách od 1980 
pro muže a od 1984 na mistrovství světa a 1992 na 
olympijských hrách pro ženy 

• Muži jedou 10 km, ženy 7,5 km, přičemž opět startují  
v intervalech 

• Jedou se 3 okruhy, přičemž se střílí pouze jednou L a jednou S 
• Za každou netrefenou ránu je nutné proběhnout navíc jedno 

trestné kolo o délce 150 metrů 

          Poznámka: výsledek závodu má vliv na pořadí ve stíhacím  

Stíhací závod 

• Na mistrovství světa od 1997, olympijské hry od 2002 pro muže 
i ženy 

• Muži jedou 12,5 km, ženy 10 km, přičemž startují tzv. 
Gundersenovou metodou – startují v pořadí daném 
výsledkovou listinou předchozího závodu s takovou časovou 
ztrátou na prvního, jakou dojeli v předchozím závodě v případě, 
že byl předchozím závodem sprint nebo závod s hromadným 
startem. Pokud byl předchozím závodem vytrvalostní závod, 
pak je časový odstup poloviční 

• V pěti okruzích se střílí L, L, S, S 
• Za každou netrefenou ránu je nutné proběhnou navíc jedno 

trestné kolo o délce 150 metrů 



Závod s hromadným startem 

• Od roku 1999 na mistrovství světa a od 2006 na olympijských 
hrách pro muže i ženy. 

• Muži jedou 15 km, ženy 12,5 km; startují hromadně. 
• V pěti okruzích se střílí L, L, S, S. 
• Za každou netrefenou ránu je nutné proběhnou navíc jedno 

trestné kolo v délce 150 metrů. 
• V závodě startuje 30 nejlepších závodníků světového poháru 

nebo mistrovství. 

Štafeta 

• Od roku 1958 na mistrovství světa, od 1968 na olympijských 

hrách pro muže a od 1984 na mistrovství světa a 1992 na 

olympijských hrách pro ženy 

• Každou zemi reprezentuje jedna čtyřčlenná štafeta 
• Všichni běží 7,5 km (muži), respektive 6 km (ženy), od roku 2005 

i smíšená 2 ženy (6 km) a 2 muži (7,5 km). 
• 3 okruhy, při nichž se střílí L, S 
• Pokud závodník netrefí všech pět terčů, má k disposici 3 

náhradní náboje, které musí po jednom dobít. Až pokud netrefí 
ani po dobití, jede navíc tolik trestných kol o délce 150 metrů, 
kolik netrefil terčů. 

Závod smíšených dvojic 

• Štafeta složená z jedné ženy a jednoho muže, má čtyři úseky, 
na kterých se závodníci střídají. Start je hromadný, začínají 
ženy.  

Úkol pro vás: kterou naši známou biatlonistku trápí letos zdravotní  
                        problémy? 



Mikulášská nadílka  

na Sekanince 

 

 

 

 

 



Šťastné a veselé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Úkol pro vás, milí prvňáčci: dokážete spočítat všechny baňky  

                                                na stromečku? 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSmsiiz_PXAhUO_aQKHbsSAvcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fcs%2Fv%25C3%25A1no%25C4%258Dn%25C3%25AD-stromek-sv%25C3%25A1tek-v%25C3%25A1noce-26788%2F&psig=AOvVaw3uK-6C4Yji86IdTQMcHcic&ust=1512588989541440

