
  



tak už se ty Vánoce dost blíží a každý 

z nás se už móóc těší na dárečky,  

na cukroví, na vánoční stromeček i 

na ten nádherně bílý sníh. Ale mnozí 

z nás si určitě všimli, že zrovna v ten 

den, kdy jsou Vánoce, zrovna 

nesněží, není sníh na chodnících, na 

střechách… Ale Vánoce máme rádi i 

tak. Ale i zima je super. Co třeba 

postavit si hezkého sněhuláka nebo 

iglú? Tak si s radostí užijte ty dny 

 plné sněhu a ledu. 

                   Váš Upsík  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Připravila Adála Fikáčková, 5. C 

http://www.obrazky.cz/?q=sn%C4%9Bhul%C3%A1k&url=http://sales.mk-illumination.sk/media/713/475/bilder/produktslider/16.jpg&imageId=a10a18884c8c6cdc&data=lgLEEGoFT41c8XLsdfSUnji9iQPEMCDnET8XaBuB59co7-lt0HmaTQR_Q-fWJ_m7ycCAsspuuonzvmj3ouF4mfkGMVW38M5b9B-mxAJF7pPEAnE6xAIpR8QCh9U%3D


 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.” 

„K čertu!” běduje poslední den služby před Vánoci strážník Okulár. 
„Schoval jsem dárky pro ženu a děti tak, že by je nikdo nenašel...” 

„A někdo je našel, viď?” tipuje soustrastně kolega. „Kéž by-nemůžu 
je totiž najít!” 

 

„Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?” ptá se Pepík táty. 
„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?” „No, že celý den stojí nějaký 

chlápek u domovních dveří a chce třetí splátku.” 

Vrátí se pán z vánočního nákupu, hledá peněženku a najde místo ní 
jen kartičku: „Veselé Vánoce přejí kapsáři!” 

Mladá dívka obdržela jako vánoční dar večerní šaty. „Mami, co je to 
za látku?” „To je přírodní hedvábí.” „Od toho malinkého, nehezkého 

červíka?” „Že se nestydíš takhle mluvit o svém vlastním otci!” 

 

Do myslivny zavítá v noci Santa Claus, veliký ranec dárků  
na zádech. Myslivec vyskočí z postele, popadne flintu a namíří ji  

na nebohého Santu. Pak se dá do hlasitého lamentování: „Takového 
drzého pytláka jsem ještě neviděl! Klidně si přijít i s úlovkem přímo 

do hájovny, a ještě uprostřed noci!” 

 

„Ti věštci měli pravdu, že roku 2000 bude konec světa!” s hrůzou 
zjistil vánoční kapr pod paličkou. 

 

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek. 
„Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem.” „Z takového 

důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to odmítne 
ředitel. „Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je  

na vás spolehnutí.” 

                                                                                 Připravila Adála Fikáčková, 5. C 



 

Příběhy zvířátek 

Byl jednou jeden včelí úl a 
tam žily včelky. Jednou 
v noci vyletěla jedna 
včelička ven z úlu, aby si 
lehla do květinky a 
odpočinula si. Dívala se na 
hvězdy. Potom letěla zpátky 
do úlu a šla spát. A potom 
žila s ostatními včelkami.  
                    Adéla Chříbková, 3. B 
                                                 
 

 

Želva Žofka 

Bylo, nebylo, 
žila jednou 
jedna želva. 
Jmenovala se 
Žofka. Byla to 
mořská želva, a 
tak šla k moři si 
zaplavat. A jak 
plavala, uviděla 
žraloka. Žofka 
se zděsila. 
Nevěděla, co má 
dělat. Ale 
napadlo jí 
jediné. Nějak 
žraloka přelstít.  
A tak říká: „Jé, ahoj žraloku, chceš jídlo? Za tebou je hejno ryb“. 
Žralok se otočil. A Žofka zatím zlému žralokovi utekla.                                                                             
                                                                                       Nikola Borková, 3. B 
 



Můj leguán 
 Paskal je leguán. Je hodný, 
nekouše, neutíká, ale leží a 
je v klidu. Ale jednoho dne 
přestal jíst. A po pár dnech 
umřel. Byla jsem smutná, 
ale potom jsme ho zakopali 
na naší zahradě. A i když je 
mrtvý, pořád jsem s ním.  
A jsem za to ráda.  
                     
                   Nela Liberdová, 3. B 
 

 
                                                                                       

 
 
Pes Jonatán 
Byl jednou jeden pes Jonatán. Ten 
vynalezl auta, vlaky a lodě. A najednou 
hořelo. Jonatán neváhal a běžel 
k paneláku. Byl tam malý kluk jménem 
Sam. Jonatán se do paneláku nemohl 
dostat, protože dveře byly zamčené. 
Za pár minut by už panelák shořel. 
Jonatán rychle prolezl oknem a vytáhl 
ho. „Ach, sláva!“ volali lidé. A Jonatán 
byl hrdina a dostal svůj oblek. 
                                     Fabian Dékany, 3. B 
 
Příběh u vody 

Byla jedna kočička, která se jmenovala Kimi. 
A byla u rybníka a viděla kluka, který plave. 
Ale najednou tam připlul žralok. A Kimi chtěla 
chlapci pomoct a zavolala si na pomoc 
pejska Megi. Kimi i Megi tam skočili a Megi 
žraloka pokousala a Kimiho ho poškrábala. A 
žralok umřel a kluk a Megi byli spolu nejlepší 
kamarádi.                                  Tomáš Orlík, 3. B 

 
 
 



Vánoce 
Ahoj, já jsem sovička Merry. Bydlím v domě na ulici Růžová a právě 
se chystám na Vánoce. Já Vánoce zbožňuji. Tatínek právě přišel 
z krámku paní Singerové, kde koupil baňky a řetěz na stromeček. 
V tom okamžiku se otevřely dveře a BUM! Z tatínka spadla hromada 
sněhu. „Tati, co se stalo? Zase jsi potkal sněhového muže?“ zasmála 
se Merry. „Ne, Merry, to opravdu ne.“ odpověděl tatínek. „Mám tvoji 
oblíbenou barvu baněk“, řekl tatínek, ještě pořád celý od sněhu. 
Tatínek řekl: „Merry, běž si na chvíli lehnout, za chvíli nám přinesou 
stromek.“                                                                         Ema Štulíková, 3. B 

 

 
Liška Vločka 
Polární liška Vločka měla velký hlad, a tak šla na lov. Vtom uslyšela 
volání o pomoc. Liška Vločka nevěděla, jestli se má podívat, co se 
děje nebo utéct. Ale potom sebrala odvahu a nakoukla přes stromy. 
V tom uviděla svou nejlepší kamarádku vlčici Miu. Vlčice Mia byla 
obklíčená lovci. Vtom si Vločka vzpomněla, že je lovecká sezóna. 
Vločka se rozeběhla a zaútočila na lovce. Lovci zbaběle utekli do lesa 
a Vločka zachránila svou kamarádku Miu.                    Adéla Smilková, 3. B 
 

 



 

 

            

1.     Je sníh z vody?? 

2.     Je kočka domácí zvíře?? 

3.     Je kráva býložravec?? 

4.     Je slunce hvězda?? 

5.     Je Vilík z pohádky včelka Mája taky včelka?? 

6.     Je strom rostlina?? 

7.     Je osm planet ve sluneční soustavě?? 

8.     Je zdravé se někdy dívat do sluníčka?? 

9.     Je na internetu aplikace Google Earth??  

10. Jí křeček někdy syrové maso?? 
                                                                                              

     Stačí, když napíšeš na papír buď ANO nebo NE a odneseš to do 5.C 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Geroltová, 5. C 



Zima je, zima je, 

každý se z ní raduje. 

Padá sníh, padá sníh, 

pojedeme na saních. 

Zimo, ty jsi bílá paní, 

končí tvoje kralování, 

sundej bílou korunu 

a sesedni ze trůnu. 

 

 

Jednou kdysi dávno byla jedna malá holčička jménem Eleanora, 

kterou děti neměly rády, pořád si z ní utahovaly. Nemohla to vydržet 

a odešla navždy od rodiny. Rodina ji nemohla najít, a tak to brzy 

vzdala. Eleanora šla dva dny a najednou se před ní objevila chudá 

žebračka. Eleanora se jí chvíli bála, ale když žebračka odhalila šat, 

který měla na hlavě, Eleanora poznala, že je to královna Sněhu. 

Eleanora utíkala, co jí nohy stačily, ale královna ji dohnala. Potom 

vzala Eleanoru do svého paláce, že u ní může bydlet. Každý den si 

dopřávaly čaj a sušenky…. Jenže královna nebyla hodná. Každý den 

jí královna nasypala do čaje jed. Jed, který změní povahu člověka. 

Jenže to už Eleanora netušila. Po několika letech královna řekla, že 

jede na malý výlet…. Eleanora čekala, a čekala, ale královna nikde. 

Další den viděla Eleanora v novinách, že nějaká dáma (královna 

Sněhu) zemřela při letecké katastrofě. Postupem času se Eleanora 

měnila ve zlou dospělou ženu. V krutou královnu Zimy. Tak byla zlá, 

že rozpoutala ve světě další roční období. Už nebylo jen Jaro, Léto, 

Podzim. Byla už i Zima.                                            Karolína Geroltová, 5. C 



 

Moje nejšťastnější období v roce jsou Vánoce. Asi proto, že 

dostanu dárky a že jsme všichni spolu. Štěstí pro mě znamená být 

šťastná, veselá a cítit se v bezpečí. Já jsem šťastná i teď. Ale moje 

největší štěstí by bylo mít svého koně. To bych byla opravdu hodně 

šťastná. Štěstí znamená i to, že třeba vyhrajeme nějakou hru. To je 

takové malé štěstí, ale pro někoho to znamená hodně. Takže štěstí 

znamená mít rád a veselit se. Kdo tohle dokáže, je šťastný. 
                                                                                                 Adéla Reimerová, 4. C 

Pro mě je nejlepší štěstí to, že můžu být se svými příbuznými. 

Prosinec je pro mě taky štěstí kvůli dárkům a kvůli tomu, že jsme 

celá rodina při sobě. 
                                                                                                         Patrik Waisr, 4. C 

Štěstí je to, že tě potká něco, co si přeješ. Pro mě by bylo štěstí mít 

svého vlastního pejska. Jmenovala by se Bella. Ještě bych si přála 

bydlet v baráku a mít tam bazén do země. 
                                                                                                  Natálie Plevová, 4. C 

Štěstí je to, když můžete být s někým, s kým nemůžete. Vánoce 

můžou být štěstí. Pro mě je štěstí to, že máme o Vánocích klid. Nebo 

že jsem někam pozvaný. Když něco vyhrajeme a postupujeme dál. 

Když jezdíme na výlety, to je taky štěstí. Štěstí je to, když máme 

klidnou rodinu. Štěstí je, že můžeme pít pitnou vodu. Nebo že můžeme 

chodit do školy. Štěstí je, že tady můžeme být. 
                                                                                                          Jakub Židek, 4. C 

Pro mě je nejhezčím obdobím Silvestr. Je to proto, že je všude plno 

ohňostrojů a taky že se sejdeme s kamarády a jedeme na nějakou 

chatu. Tam přespáváme a když je Silvestr, máme tam obrovské 

ohňostroje. Taky je tam příjemná atmosféra. A nejlepší na tom všem 

je, že je nový rok a jsou třeba nová předsevzetí a nové možnosti. Co 

je pro mě štěstí? Pro mě je štěstí být s lidmi, kteří mě mají rádi. Pro 

mě je štěstí, když se mi podaří písemná práce, na kterou jsem se 

dlouho připravovala nebo, když se mi zkrátka něco podaří.  
                                                                                                       Libuše Krotká, 4. C 



Štěstí je, když jsme všichni spolu, nehádáme se a taky, když je 

dědeček zdravý. Když se nikomu nic nestane a já, když dostanu 

dárek, který jsem si přesně přála. A taky, když mám nejlepší 

kamarády, kteří mi důvěřují a pomáhají mi. Vánoce jsou nejšťastnější 

období! 
                                                                                               Marie Barabášová, 4. C 

 

Moje nejlepší období je léto a zima. Léto, protože můžu vidět krásné 

květiny, včely, jak opylují květy. Ptáčky, jak nádherně zpívají. A pak, 

že můžu vidět mláďata, jak se narodila. Zima, protože jsou Vánoce a 

Vánoce proto, že můžu být se svojí celou rodinou. A každé Vánoce se 

fotíme u vánočního stromečku, pečeme cukroví a perníčky. Štěstí je 

pro mě to, že můžu být s celou rodinou a s přáteli. 
                                                                                              Markéta Poštulková, 4. C  

 

Moje nejoblíbenější období jsou Vánoce. Protože dostanu plno dárků, 

budu moct sníst tolik cukroví, kolik budu chtít. Budu s rodinou. Na 

Štědrý den bude večeře bude večeře s pěti chody. Můžu být na 

počítači tři hodiny denně. A budeme pouštět skořápky.   
                                                                                          Václav Gvuzď, 4. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Cukroví z lineckého těsta 

rozhodně nesmí chybět na žádné vánoční tabuli. Křehké máslové 

těsto, kvalitní marmeláda a tenká krusta z moučkového cukru  

na povrchu- to všechno dohromady znamená jedinečný chuťový 

zážitek. Přináším vám můj recept, jak upéct tradiční linecké cukroví, 

se kterým si hezky dokreslíte vánoční atmosféru. 

 

 

 Co je potřeba:  

- 30 dkg hladké 

mouky 

- 20 dkg másla 

- 10 dkg cukru 

moučka 

- 2 žloutky 

-vanilkový cukr,  

-citronová kůra 

- na dohotovení  

marmeláda a  

moučkový cukr 

 

 

 



1. Do mouky rozkrájíme změklé máslo. 

Přidáme ostatní ingredience a rychle spojíme. 

Nebojíme se pracovat rukama. Převalujeme, dokud 

nedostaneme hladké nelepivé těsto. 

 

2. Linecké těsto dáme odpočinout do lednice nej- 

méně na 2 hodiny, nejlépe přes noc. Zaslouží si to. 

Právě tady je skryto tajemství lineckého těsta, v jeho 

křehkosti. Vychlazené linecké těsto rozválíme na 

pomoučené pracovní ploše na plát o síle 2-3 mm a 

vykrajujeme z něj různé tvary. Polovině z nich 

vykrojíme střed. 

 

3.Vykrájené linecké cukroví, dáváme na plech po- 

tažený pečícím papírem a pečeme v troubě 

rozehřáté na teplotu 180 °C. Hotové linecké 

cukroví lehce zrůžoví. Trvá to asi 4-5 minut. 

Necháme vychladnout. 

 

4. Nakonec linecké cukroví spojíme kvalitní 

ovocnou marmeládou. Před podáváním 

lineckého cukroví pocukrujeme moučkovým 

cukrem. Slepené linecké cukroví můžeme také 

polít čokoládou a ozdobit barevnou posypkou.    
                                                                       Připravila Eva Filipcová, 5. A 



 

             vyrábí podkovy 

             zelená stébla 

             nádoba na zalévání 

             kolem 

             plácnutí přes pusu 

             má to kliku 

         

             části kostry 

             materiál ze stromu 

          

             had 

             kotoul ve vzduchu 

             mládě lva 

             psací potřeba 

             píše se s tím na tabuli 

 

Tajenka: ______________________________________________ 

 

Připravil Petr Talla, 5. C 



Zlaté prasátko  je česká vánoční 

pověra, která vznikla už 

ve středověku. Podle ní je zlaté 

prasátko vidina přislíbená  

za neporušený předvánoční půst. 

Podle pověry každý, kdo celý den až 

do štědrovečerní večeře nebude jíst maso, uvidí zlaté prasátko. 

Proto se během dne podávají obvykle bezmasá jídla jako je 

např. staročeský kuba. 

V době Adventu se odnepaměti postili zejména věřící. Délka půstu se 

pak v různých církvích a diecézích lišila. Postí se obvykle ale i 

nekřesťanské rodiny, půst je tradičním českým vánočním zvykem bez 

ohledu na náboženskou příslušnost. Pohany ovšem na rozdíl  

od křesťanů, kteří půst nikdy neměli spojený se zlatým přeludem a 

prasata považovali za ikonu něčeho podřadného, lákala právě vidina 

zlatého prasátka pro štěstí. Zlato signalizovalo započatý odchod 

zimy, prase zase příslib hojnosti a prosperity. Zlaté prase je 

posvátným zvířetem Dažboga Svařožice. Valburga Vavřinová  

ve své Malé encyklopedii Vánoc zmiňuje, že dříve se v českých 

zemích nevěřilo jen na prasátko. V určitých obdobích jej suploval 

třeba kohout, beránek nebo telátko. Neměnná a stěžejní byla právě 

zlatá barva.  Půst se podle této vánoční pověry z původního celého 

adventu redukuje na Štědrý den – od půlnoci do západu slunce. 

Tradice je zážitkem především pro děti, podle lokálních nebo 

rodinných zvyků rodiče postícímu se dítěti zlaté prasátko často 

předvedou, třeba v podobě odrazu zrcátka na zdi.  

Úkol pro vás: víš, co je to staročeský kuba? 

 

 
                                                                            Připravila Stela Schaumannová, 5. A 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_zvyky_a_pov%C4%9Bry
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_zvyky_a_pov%C4%9Bry
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuba_(j%C3%ADdlo)


Na začátku příštího kalendářního roku, přesněji 

17. ledna, čeká naši školu zajímavá událost. 

Navštíví nás velvyslankyně státu Mexiko, paní 

Rosaura Leonora Rueda Gutierrez. 

 

V tento den, který je nazván DEN MEXICKÉ KUCHYNĚ, se proto naše 

škola zaměří na vše, co se týká Mexika. O některých základních 

údajích a zajímavostech této země se můžete dočíst i v tomto článku. 

 

Základní údaje 

Hlavní město: Ciudad de México 
Rozloha: 1 964 375 km²  
Nejvyšší bod: Citlaltépetl (5636 m n. m.) 
Světadíl: Střední Amerika 
Počet obyvatel: 121 005 815 (2015) 
Hustota zalidnění: 54,3 ob./ km² 
Jazyk: španělština 
Národnostní složení: mesticové 60 %, indiáni 30 %, kreolové 9 % 
Státní zřízení: federativní prezidentská republika 
Vznik: 16. září 1810 (nezávislost na Španělsku) 
Měna: mexické peso 

Mexiko je divoká a nespoutaná země, pyšnící se bohatou  
historií starověkých civilizací, které připomíná množství památek  
rozesetých na mexickém území. Turistům kromě pamětihodností  
z časů Mayů či Aztéků nabízí úžasné koupání a možnost prožití 
dovolené na pláži, ať už na březích Tichého oceánu, Mexického zálivu 
či Karibského moře. Při návštěvě Mexika si nelze nechat ujít 
jeho hlavní město – Ciudad de México, které patří mezi největší města 
na světě. Leží vysoko ve vnitrozemských horách asi 2 000 metrů nad 
mořem. Zhruba 50 km od hlavního města se nachází starobylá 
městská civilizace Teotihuacan, v jejímž areálu se nachází největší 
jihoamerické pyramidy. Na poloostrově Yucatán se nachází známá 
mayská lokalita jménem Chichen Itzá, která byla pro svou jedinečnost 
v roce 2007 zařazena na seznam nových sedmi divů světa.  

https://www.aktualne.cz/mexico-city/l~i:keyword:16127/


• K oblíbeným lidovým slavnostem patří býčí a kohoutí zápasy a také 
charros, závody v udržení se na nezkrocených koních. 

• Kromě krásně kvetoucích kaktusů v Sonoře roste na dva tisíce druhů 
rostlin přizpůsobených teplým podmínkám. Díky velkému úhrnu 
srážek je označovaná za nejzelenější poušť na světě. 

• Mexická kuchyně je velmi nápaditá a chutná. Ze zahraničních  
kuchyní se celkově řadí k jedněm z nejdietnějších. Mexičané  
do svých pokrmů často přidávají velmi pálivé papričky jalapeno. 

• Guadalajara-město jež dalo Mexiku jeho symboly: tequilu, sombrero, 
mariachi a mexické rodeo. 

• Z výtvarných umělců se ve světě proslavili Diego Rivera a jeho žena 
Frida Kahlo. 
 

 

Úkol pro vás: víte, jaký svátek se slaví v Mexiku 17. ledna? 

 


