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V tomto čísle se dočtete… 

… jak dopadla v 5.B anketa o nejlepší vánoční dárek 

… jaká je oblíbená vánoční aktivita paní učitelky Moniky Cieślik 

… jak upéct to nejlepší domácí raffaello 

… a spoustu dalšího!
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Co mají ke štědrovečerní večeři nejradši žáci 5.A? 

 

 

Připravili Tomáš a Péťa 

Jak dopadla v 5.B anketa o nejoblíbenější vánoční dárek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravili Beni a Kuba 

Beniho filmový tip 

Můj tip je tentokrát nový film Anděl Páně 2 od Jiřího Stracha. 

Nemotorného anděla hraje Ivan Trojan, čerta hraje Jiří Dvořák. 

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že 

by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne 

Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání 

a bude vědět to, co ví jen Bůh. Hádka Petronela s Uriášem o jablko 

Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na 

Zemi. Anděl-popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na 

svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. (www.csfd.cz) 

Ať se vám film líbí!           Beni 
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Milí čtenáři… 

po listopadovém čísle plném youtuberů 

jsme tu zase! Jako pokaždé, i tentokrát 

pro vás máme časopis plný tipů, vtipů, 

rozhovorů a povídek. Doufáme, že se 

vám bude příjemně číst.                                                                                                                                                   

Číslo, které se vám právě dostalo do 

rukou, je s vánoční tematikou, která se 

někomu může zdát už velmi ohraná. 

Ale nenechte se zmást názvem, toto 

číslo v sobě ukrývá i spoustu jiné 

zábavy. Třeba začátek vzrušující trilogie 

s názvem „Příběh vyhnance“. Těšit se 

také opět můžete na recepty na 

výborné sladkosti. 

Tak ať vám chutná i čtení!  

Ahoj!    

Bára a Sam 
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Recept na domácí raffaello 

Suroviny: 

1 salko 

200 g kokosu + další na obalování 

balíček mandlí 

Postup: 

Mandle spaříme vroucí vodou a oloupeme. 

Salko smícháme s kokosem tak, aby nám vznikla hustší hmota, z které uděláme kuličky. Do 

kuličky vmáčkneme celou mandli, opět vykoulíme kuličku a znovu ji obalíme kokosem.  

Dobrou chuť vám přeje Kuba! 

 Rece 

Recept na podvodnice 

Suroviny: 

15 dkg hladké mouky 

14 dkg másla 

2 dkg droždí 

1 lžička cukru 

2 lžíce mléka 

Postup: 

Vypracujeme těsto a dáme ho do studené vody kynout asi na jednu hodinu. Když vyplave na 
povrch, propracujeme ho, vyválíme a formičkami vykrajujeme cukroví. Upečené cukroví 
obalujeme ve vanilkovém cukru. Podvodnice jsou dobré i naslano (obalujeme v soli, kmínu 
nebo jiném koření). 

Ať vám to chutná! Péťa 

Několik otázek pro… p. Lenku Bušíkovou, vedoucí školní jídelny 

Jaké jsou vaše oblíbené zimní aktivity? V zimě ráda chodím na pěší túry. Baví mě také bruslení, 

stavění sněhuláka a běžkování. 

Co připravujete na Štědrý den k večeři? Připravuji buď kapra s bramborovým salátem, nebo filé 

s bramborovou kaší a kompotem. 

Pečete cukroví? Každoročně peču několik druhů cukroví. A také vánočku a jablkový závin. 

Ptala se Kája 
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Rozhovor s paní učitelkou Monikou Cieślik 

Paní učitelko, jak jste vlastně přišla k tak zvláštnímu 

příjmení?  

Příjmení jsem vyvdala  Mám ho po manželovi, který 

pochází z Polska, konkrétně z nádherného města 

Krakova. 

A vy jste odkud? 

Pocházím z krásného jihočeského Písku, ale již několik 

let žiji na Řitce. Předtím jsem žila tři roky v Praze 

a také rok v německém Augsburgu. 

Co Vás do naší školy přivedlo? 

Touha učit. Myslím si, že učitelství je smysluplné 

povolání a mě to moc baví. Konkrétně na Vaši (teď už i moji) školu mě přivedla její dobrá 

pověst široko daleko. Po osobní návštěvě mi tato škola byla velmi sympatická ještě předtím, 

než jsem sem nastoupila jako učitelka.  

Líbí se Vám u nás? 

Moc! A snad mi to vydrží i do budoucna  

Jaký předmět učíte? 

Můj obor je anglický a německý jazyk, ale kromě těchto předmětů vyučuji také český jazyk, 

informatiku, výtvarnou výchovu a tělocvik. 

Co budete dělat o Vánocích? S kým trávíte Štědrý večer? 

Letošní Vánoce budeme trávit v Polsku, kde Štědrý večer probíhá trošku jinak než u nás. 

U štědrovečerního stolu se sejde celá široká rodina, takže například dvacet lidí. Klade se velký 

důraz na to, aby byla celá rodina pohromadě. Většinou je hodně veselo. Dárky v Polsku 

nenosí Ježíšek, ale andílek. Stromeček si děti zdobí samy.  

Jaká je Vaše oblíbená vánoční aktivita? 

Jednoznačně krmení zvířat na Štědrý den. Chodíme celá rodina krmit labutě na řeku nebo 

daňky do obory. Děláme to tak odmala, je to taková rodinná tradice a já se snažím k tomu 

vést i své dvě děti. 

Co míváte ke štědrovečerní večeři? 

Záleží na tom, jestli Vánoce trávíme tady, nebo v Polsku. V Čechách máme tradičního kapra 

a bramborový salát, ale v Polsku je večeře o něco pestřejší – na stole by mělo být přesně 
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dvanáct druhů jídel (stejně jako bylo dvanáct apoštolů) a člověk by měl ochutnat všechna 

jídla, aby měl v následujícím roce štěstí a byl zdravý. K večeři jsou například dvě polévky 

(polský barszcz – polévka z červené řepy, a také hříbková polévka), dále zeleninový salát, 

smažený kapr, sleď na dva způsoby (například nasladko s rozinkami), tradiční polské pirohy 

s několika druhy náplně a spousta dalších tradičních polských jídel, které u nás v Čechách 

neznáme. 

Jaký nejlepší dárek jste dostala k ježíšku? 

Kouzlo Vánoc člověk nejvíce vnímá jako dítě, proto mám nejkrásnější vzpomínky na dárky 

z dětství. Tehdy ještě nebyl takový výběr hraček a hlavně nebylo vše dostupné – Ježíšek jezdil 

pro hračky do Německa. Jako dítě jsem si vysnila auto pro panenku Barbie a čekala jsem 

nedočkavě na Vánoce, jestli mi ho Ježíšek přinese, což tehdy nebylo vůbec jisté. O to větší byla 

radost, když pod stromečkem bylo! Byl to velký růžový Cadillac a mám ho doma dodnes, tedy 

už přes dvacet let! 

Co byste ráda dostala letos? 

Byla bych ráda, aby si Vánoce užily hlavně moje děti, o mě už tolik nejde. Já jsem spokojená, 

když mají radost lidé okolo mě. Ráda navštěvuji adventní trhy. Mám ráda tu vánoční 

atmosféru a pohodu, to mi ke spokojenosti stačí. Ale pokud se ptáte na materiální věci, 

napsala jsem Ježíškovi o knihu Letní rezidence Pražanů, což je o architektuře v okolí 

Dobřichovic, to mě velmi zajímá. Také bych si přála velký hrnek na čaj, hrnky já miluju!  

Co byste popřála našim čtenářům? 

Popřála bych jim, aby měli krásné Vánoce plné pohody a splněných přání! Popřála bych jim, 

aby svátky strávili v rodinném kruhu a aby si uvědomili, že rodina je to, co je na světě 

nejdůležitější. V duchu citátu z Malého prince: „Správně vidíme jen srdcem. To, co je opravdu 

důležité, zůstává očím skryto.“ A do nového roku 2017 jen to nejlepší!  

Děkujeme za rozhovor! Julča a Kuba 
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Příběh vyhnance 

Epizoda první 

   Nastalo neuvěřitelné ticho, když na naši osadu dopadaly první sněhové vločky. Ticho na první 

pohled řekne, že v osadě nikdo není. Ale člověk musí umět hledat a jeho oči zjistí, že všichni jsou 

shromážděni v hlavní tvrzi, která patřila mému otci. Společně se spřátelenou osadou, která se 

nacházela jen asi sto kroků od té naší, jsme oslavovali to, že jsem na světě již patnáct zim. 

   Moje pozornost se však neupírala na vůdce druhé osady, který mi daroval kožešiny 

nejvzácnějších zvířat, ani na hudebníky zpívající píseň napsanou jen pro mne, ale upírala se na 

Terezu. Jsou tomu přesně tři zimy, co jsem ji poznal. Mám štěstí, že nepochází z vedlejší osady. 

Jinak bych si ji musel koupit za nesmírné množství kožešin a zlata. Dělá mi ale velké starosti, jak ji 

mám oslovit. Co když mne odmítne? Bez váhání bych se pak vrhnul do zimy vstříc divokým vlkům. 

   Vtom jsem si všiml, že na ni hledí i chlapec z vedlejší osady, který už do sebe lije pátý kalich 

vína. První myšlenka, co mne napadla, byla vzít nůž a vrazit mu ho do krku. Tu jsem zase včas 

ovládl svůj hněv a zůstal sedět v křesle. 

   Již se blížil večer. Chlapec z vedlejší osady, zmámen vínem, se zvedl z křesla, přišel k Tereze a 

chytil ji tak šikovně, že se nemohla vůbec bránit. Přitom jí začal nožem rozřezávat kožich. 

Neudržel jsem se. Sebral jsem otci jeho meč, přiběhl jsem k němu a jednou ranou jsem mu usekl 

hlavu. 

 Nastalo ticho. Zezadu mne chytil otec za vlasy: „Zabil jsi chlapce z jiné osady mým 

mečem!“ Přihrnul se ke mně vůdce vedlejší osady, drže v ruce meč. Zabil by mne, kdyby jeho 

ránu neodrazil otec svým mečem: „Svého syna sám potrestám!“ 

„Tak ho zabij,“ odvětil vůdce vedlejší osady. Naběhla mi husí kůže při myšlence, že mi můj vlastní 

otec bude stínat hlavu. „Trest určím já, ne ty,“ řekl otec. „Tímto jsi navždy vyhnán z této osady. 

Odteď nejsi můj syn.“ 

Pokračování příště… 

Napsal Sam 
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   Velká ocelová loď zakotvila na řece. Na řece, kde se nikdy nic nedělo. Ta 

loď do prostředí našeho městečka nezapadala. Možná proto mě tolik přitahovala, byla to změna 

oproti dennímu stereotypu ve městě. Vždycky se všechno dělo úplně stejně, nikde žádné vyrušení od 

nudného života, který vedeme. Kvůli té lodi jsem si dovolila udělat obrovský přestupek – šla jsem za 

školu.                                                       

   A tak teď kráčím rychlými rozhodnými kroky k té lodi. Musím ji jít prozkoumat. Čím blíž se k ní 

přibližuji, tím víc pochybuji o svém rozhodnutí. Je obrovská a svým způsobem i děsivá. Chladné 

zrezivělé ocelové pláty lodi se odloupaly a v temných oknech zejí drobné prasklinky. 

   Zastavím se a přemýšlím, jak se na loď dostat. Očima přejíždím po jakýchkoliv záchytných bodech, 

pro případ, že bych se rozhodla na loď vyšplhat. Když můj pohled padne na molo, zarazím se. Že by to 

bylo tak jednoduché? Jenom přejít po mole přímo do lodi? Pomalu a obezřetně se blížím k lodi. 

Někdo tu musí být, proč by jinak byly dveře otevřené? Naslouchám a tajím dech, ale nikoho neslyším. 

Risknu to. Běžím, aby mě někdo náhodou nezahlédl, a už jsem v lodi. Je stejně odpudivá i zevnitř. 

Všude je plíseň a pavučiny. 

   Procházím horním patrem lodi, ale nic zajímavého nenacházím. Jen nějaký starý moly prožraný 

kapitánský oblek s čepicí. Za zmínku stojí jen staré, přesto zachovalé kormidlo. Vypadalo, jako by 

o něj někdo s láskou pečoval. 

   Scházím do podpalubí, které mě zajímá o trochu víc. Ale vzrušení pomalu odchází a nahradí ho 

zklamání. Co jsem vůbec čekala, že tu najdu? Nějaký pirátský poklad? Zatím vidím jen otrhané pytle, 

sud s rybami (podle smradu už nahnilými) a od myší prokousané provazy. „Au!“ nezadržím nadávku, 

která se mi dere přes pusu. Zakopla jsem o menší tmavý pytel. Moje zaklení se jako ozvěna nese po 

podpalubí. Vztekle kopu do pytle. Uprostřed pátého kopu se zarazím. Zdálo se mi to, nebo mi někdo 

odpověděl? Vsadím se, že to, co jsem slyšela, byl nějaký člověk. Znělo to jako bolestný výkřik. 

Vystrašeně těkám očima po podpalubí. Žádný pohyb jsem nezaregistrovala. „Tak počkat…“ zašeptám. 

Všímám si tajných padacích dveří, na kterých stojím. Nejspíš jsem je odkryla, když jsem kopala do 

toho pytle. 

   Jsou trošku zaseknuté, ale když zaberu, konečně povolí. Z té námahy mě ruce bolí jako čert. Skoro 

to nevnímám přes všechen ten adrenalin, který se mi navalí do těla. Téměř bleskově seběhnu po 

skládacích schodech, které se po otevření objevily. Dole je tma jako v pytli, takže se musím chytit 

jakési mříže vedle mne. Jediné světlo, které tam je, vychází právě z podpalubí. Což znamená, že 

pokud by se padací dveře zavřely, už bych se nemusela dostat ven. V této tajné místnosti nevidím nic, 

kromě temných obrysů mříží – nejenom té, jíž jsem se držela –, které byly všude kolem,  
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skoro jako by ty mříže sloužily jako vězení. Otřesu se děsem. Radši se ihned vrátím do školy. Už jsem  

chtěla vylézt po skládacích schodech, když vtom se padací dveře zavřely a já jsem s vyjeknutím tvrdě 

dopadla na podlahu. Jsem si jistá, že jsem viděla temnou postavu, jak dvířka zavírá. Klepu se strachy 

a snažím se se zvednout, když vtom sebou celá loď trhne a já se znovu svalím na zem. Zahouká píšťala 

a loď se dává do pohybu. „Pusťte mě ven!“ začínám panikařit.                                                                

   Zalil mě ledový pot – nejsem tu sama. Za mnou zpoza mříží začaly stovky hlasů volat o pomoc 

a naříkat. „Prosím, pomoz nám. Už se to nedá vydržet,“ šeptaly hlasy. „Musíme se vrátit domů 

k rodinám.“ Ty hlasy byly dětské a vystrašené. Děs vystřídal soucit a vztek. „Proč jste tady? Jak vám 

mohu pomoci?“ řekla jsem teď už sebevědomým hlasem. „Je to taky jenom dítě,“ šeptaly si mezi 

sebou zklamaně hlasy. Z mříže nejblíže ode mne se ozval dívčin hlas. „Taky jsi byla zvědavá 

a neposlušná?“ Ano, byla. Ta myšlenka mě vyděsila. „Vítej mezi námi,“ zašeptal chlapecký hlas.                                                              

Dřív, než jsem si to stačila uvědomit, mě čísi ruce popadly a hodily do jedné z cel. „Děti nemají být 

zvídavé!“ zařval na mne mužský hlas. Pak vše pohltila temnota. 

Ta loď se pořád plaví po světě. Kotví v řekách ve městech a chytá zvědavé a neposlušné děti.  

Napsala Bára 

 

Jeníkův sen   

Milý Ježíšku…, napsal zrovna Jeník, který se rozhodl, že napíše Ježíškovi. Ale nenapadlo ho nic, co by si 

mohl přát. Měl celou sbírku autíček, lega měl nejvíc ze třídy a nic mu nechybělo. Maminka ho 

zavolala ke stolu, kde na něj čekala večeře. Jeník se rozhodl, že o tom při jídle popřemýšlí, ale nic ho 

nenapadlo. A tak se jen převlékl do pyžama a začal počítat ovečky. Když usnul, rozzářilo se mu v hlavě 

a v tu chvíli tam stojí andělíček v růžových šatečkách. Andělíček se na něj usmál a vyzval ho, aby se ho 

chytl za ručku. Ale Jeník začal vzdorovat, že prý maminka říkala, že nemá věřit cizím lidem. Pak se 

přece jen chytl a zeptal se, proč andělíček přiletěl. Řekl, že ví, že 

Jeník neví, co má napsat do dopisu. Andělíček to však říkat neměl, 

protože Jeník do něho začal bušit. Řekl, že to věděl, že ho někdo 

špehuje a že měl podezření. Pak se ale uklidnil a zeptal se, kam to 

letí. Andělíček ani nemusel odpovídat, protože se octli 

v tunelu, kde stál takový větší anděl. Řekl, že se spolu s tím 

malým vydá na cestu, která mu prozradí, co by si měl přát. Koukl 

se dolů a viděl tak dlouhý tobogán, že by mu nikdo nevěřil, že ho 

viděl. Najednou se objevily dva vozíčky a přiletěl semafor. Jeník 

nasedl, a jakmile se rozsvítila zelená, odrazil se nohama od tobogánu. Andělíček mu podal papír 

a tužku, ale neřekl, na co. Všude létaly hračky, ale byly jen pro holky, nebo je už Jeník měl. A pak to 

uviděl. Ve vzduchu se vznášela trumpeta a Jeník si uvědomil, že ji vždycky chtěl. Jeník si tedy zapsal 

trumpeta. Najednou se vozík zastavil a oni se octli v místnosti, kde spousta skřetů stavělo sněhuláky. 

A tak Jeník zapsal sníh. Když letěli domů, chtěl andělíčkovi poděkovat, ale nestihl to. To už totiž do něj 

šťouchala maminka svým umělým nehtem, aby ho vzbudila.    

 Napsala Anežka 
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Jeden kapr ve vaně povídá druhému: „Je mi 
nějaká zima!“ 
Ten druhý nato: „Vydrž, za chvíli tě obalí!“ 

„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?” 

„Pokud můžu soudit podle původu dárků - tak asi z Číny.” 

 

„Dal jsem manželce pod stromek psa.” 

„A proč psa?” 

„Už se těším, jak mě s ním bude posílat večer ven!” 

 

O Štědrém dnu volá Václav svému kamarádovi: 
„Nemáš dneska na půl dne čas?“ Kamarád se 
diví: „Zrovna dnes, a proč?“ „No, já jen, že mám 
doma postavenej betlém a chybí mi tam osel!“ 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 

„Na to zapomeň! Budeš mít kapra 

jako ostatní.” 
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Christmas  Quiz 

Řešení najdeš dole na této stránce 

1. Vánoce –  Christmas 

2. Stromeček – ___________ 

3. Dárek – _______________ 

4. Anděl – _______________ 

5. Sněhulák – ______ 

6. Ozdoba – _______ 

7. Punčocha – _____ 

8. Svíčka – _______ 

9. Zvoneček – ____________ 

10. Kapr – ________________

Koledy 

Koleda označuje původně píseň, kterou děti 

zpívají během velkých křesťanských svátků 

(Vánoce, Tři králové, Velikonoce). Při obcházení 

jednotlivých domů si koledují o výslužku, 

kterou je nejčastěji jídlo nebo pití. Tento zvyk 

se udržel již pouze na vesnicích. 

Naše nejoblíbenější koledy jsou: Nesem 

vám noviny, Narodil se Kristus pán, 

 Štědrý večer nastal a Tichá noc. 

Péťa a Tom 

 

A co měl kdo v tomto čísle na triku? 

Anežka – ilustrace, povídka 

Bára – povídka, úvodník 

Beni – anketa, kvíz, kulturní tip, vtipy 

Julča – ilustrace, osmisměrka, rozhovor 

Kája – rozhovor, ilustrace 

Kuba – anketa, kvíz, vtipy, rozhovor, recept 

Péťa – anketa, recept, osmisměrka, ilustrace, koledy 

Sam – povídka, úvodník 

Tomáš – koledy, ilustrace, anketa 

Vanda – koledy, ilustrace 
 

Christmas Quiz – řešení: 1. Christmas 2. Christmas tree 3. Present 4. Angel 

5. Snovman 6. Decorations 7. Stocking 8. Candle 9. Bell 10. Carp 



 
 

 

 


