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Milí fanoušci Porubské,

prosinec je tu a s ním každoroční předvánoční shon. Doufáme, že si
najdete chvilku, posadíte se, vydechnete, a spolu s námi Se na blíŽicí
Vánoce pořádně připravíte. Máme pro Vás mnoho jiŽ známých rubrik:

Rozhovor s učitelkou; Věřte, nevěřte nebo Měsíční horoskop. Kromě

toho na Vás čekají Vánoční niňamky naší učitelky, Vánoční dílna a
devát'áci tu najdou i nralý předvánoční dárek. Připraviii jsme pro Vás
mnoho aŽ neuvěřitelných čísel týkajících se Vánoc a doufám e, Že se

s námi zasmějete u vánočně laděných vtipů. Pokud ještě nevíte, co si
přát od.[eŽíška, můžete se inspirovat ToP 10 dárky, které si přejí Žáci

naší školy.

Přejeme Várn pohodové čtení a krásný předvánoční čas.
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Datum: Třída: Akce. vÝletv. SvP:

1 .12. 3.B, 4.C, 5.C Třídím olej - prezentace

2.12. ŠkoIou projde Mikuláš

6.12. 5.4 Miniházená Polanka

6.12. 3.8 Knihovna

6.12. Vánoční díIny
Vánočníjarmark

8.12. . 6.B Drama dílna,,Poezimoat"

8.12. DruŽina
_ Soňa Pavelková

Střed isko přírodovědců

12.12. 4.8 Dopravní výchova

12.12. 5.C Knihovna

12.12. DruŽina
- Soňa Pavelková

Střed isko přírodovědců

13.12. LC Drama díIny
,,Smrt krásných Srnců"

13.12. 4.C Dopravní výchova

1312. 3.4,3.8 Divadlo loutek Ostrava

15.12. 3.4 Drama dílny
,,KVak a Žbluňk"

16.12. 2.4 Miniházená Polanka

16.12. 1.4, 1.8,2.8 Divadelní představení
DK Poklad

!
I

1
1t

{

!

s
"!
.:'

i
a

,. I

&
.i

,,,
!.{
\::&ii

1p.

a

1íl

1,
'rl
{.

i:

1'

1

I

i
!'
:,



20.12. 7.A,7.C ICT Akce OSU

20.12. 7.8 ICT Akce OSU

31 .1 0. 5.C Knihovna
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Akce měsíce ledna aneb l{a co se těšíme

Datum: Třída: Akce. vÝletv. SvP:

12.1 . DruŽina
- Soňa

Pavelková

Střed is ko přírodovědců

30.1 . 2.A,2.C,3.4,
3.8,4.B,5.8

Koncert J anáčkovy fi I harmon ie
Ostrava

31 .1 . 2. stupeň Myšlení nebolí

31 .1 . Všichni Pololetní vysvědčení
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ffimffia doma?
K přteď*:$xqy;e'{e.h čisel jsme se dozvěděli' Že

mffx $:#$ux w,#'q'fiV xxtlsi{ lrrýle' |{a chodbách ji
p*ťkal$* sfiq:w bez brýlí' ale Za to vždy
s t}sm'rňq,u:x'w'm fi}&t tváři. Hodiny češtiny pod

.i*'{ixvl veďmm{m utíkají rychteji než hodiny
tó&mcvíkw- str{le nevíte, o kom mluvíme?
Tgnt'okrá$ lsrne pro vás vyzpovídali paní
uč{telktp Áďélu Kalíkovou.

Prefer uj ete živý stromeček
nebo umělý? Pokucl živý, tuk
juký drula, a proč?

Určitě Živý strorneček, protože
Se po Vánocích kdykoli můŽe
zasadit. A druh?Asi jedli.

Jakou vúnoční trqdici rtaúte

nejradši?
1rTejradši s nodinou rnáme
pouštění skořápek se svíčkami
na vodě; zjišťování toleo, kdo
zůstane dotna, a kdo se rozdělí.

Co nemúte nu Vringcich ródg?
Nemám rada shon a stres před
Vánoce mi"

Co jíte na Ylinoce?

Na Vánoce jím bramborový
salát akapra, rybí polévku.

Jaký vdnoční film o Vúnocích
sledujete a jaké věkové
kategorii byste ho doporwčilu?
U nás nesmí nikdy chybět film
Sám doma 1 nebo Sám ďoma2.
Doporučila bych ho každé
věkové kategorii, která se umí
zasmát tomuto druhu hurnoru.

Jaké vdnoční cukrovi jíte
nejradši?
Nejraděj i mám perníčky.

Múte nějuký rodirtný recept nu
cukroví?
Všechny recepty, které
používám, rnám od babičky.
Tanr je kaŽďý výjimečný, ajestii
mám říct nějaký specifický, tak
asi linecké podle babičky.



Juký nejzujímuvější ddrek jste
dostala?
Můj nejzajímavější dárek byl
osmák degu.

Jukou vůni svíčky mttte o
vdnocích nejradši?
IJrčitě s vůni skořice a jablka.

Vaše dutum narození (bez
roku)?
7. května.

Vaš e nej o blíb e n ěj š í b urv u?

Moje nejoblíbenější barva je
černá.

Který ždnr knihy čtete
nejradši?

Nejradši čtu romány
(historické)?

(Připravito : Kristýna šulókovó, 7.C )



Také jste někely dosta11 skoro r:"'''vě:',--:;:'Ý dá:ek?

Naše učiteie jsme vyzpovíi3"':.2 ZČ'':.^. '-"ich '_ia 
jejicl nq:]e*t'':i.,:ině;ší dár[<y, j<leré kdy dostali.

Zkuste odhalit' kter:é z neuvěřite]ných c"árk_ů opravdu našii pod strornečkern.

A jak to tedy je? Pravdu ván cil:,

Připravi l:v." N ela T i,"cčíj;o':.,i:,'"/

Í]endríchovó

_iine na konci tohoto čísia.

'C; Kateřina Minárílcovó, 7.B,' Klara

'i;l'tl*



POTTHSK ameb
To sH ffiÁffi PoVEmLo
Dne 3 1. 10. pro"běhl na naší škole ,,ř{alloweenský den". Záci pto'kázali svoji
kreativitu. tsylo zde ;i'inoho masek děsivých stvoření, horcrových příšer i rnftvol.
Krorně i<oslýlnů byla l'a naší š]<_ole k vídění také výstava týr,í. Ploběhla í

obiíbená sou:ěŽ o nej1epší kosrýn. Celý Halloween v naší škole byl super
a cjouťárne, Že příští ]:c( cl,ce ,cpěi.

Verorrika iv1 Liil erová" -.' " 
3
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Wffiffiffiffimffi ffiffikwmďw

ffisď$ cm měřila nejdelší

prskavka v České republice.

Hořela celých 1?'&'ff$ minut.

Že jsou Češi
narodem pivařů
dokladó i další
rekord. Je jím
největší vanoční
stromeček
vyrobený

z fr 766 pivních
lahví a osvětlený

4 8OO LED
žarovkami.

Největší vánočka na
světě byla upečena
v Kanadě. Byla
dlouhá ,*s *ffiffi

metru a vážila
.,.;, ;,ti.,i:'.'' ,,s k8. Máme
co dohánět|

IÝejstarší Vónoční
čokolódová kolekce

pochází z roku'fr 938.

Největší vánočka
České republiky byla
upečena V roce 2005 a

měřila x6nffi metrů.

Yážila celých ffiffi kilo.

IÝej del š í v áno ční řetěz
v České republice měřil

{ 6 9o5 metrů.

ffiffi$ffiW metru měřil největší

Živý ozdobený strom. Na jeho

ozdobení bylo potřeba

pŤibližně s ffiffi barevných

světel a ffiW& metru kabelů .

I{ejdelší dopis Ježíškovi dosáhl

délky 614142 metrů a hmotnosti

3'fl kg. To si někdo něco opravdu
hodně přól.



IÝejdražší vónoční pohlednice měří sice jen 13 x 8 centimetrů, ale

stóla 20 ooo ltber. Tedyv přepočtu přibližně 89o ooo Kč.

Nejmenší ozdoba upletená ze
slámy (tzv. vrkoč) je dílem
Roberta Zauera zTeplic. Na
délku měřil "'& ffi milimetrů,

v průměru pouhýchffi milimetrů.

Ze se dají vánoční
ozdoby vyrobit skoro ze
všeho dokládá kolekce
vánočních ozdob
vytvořená z bílých
kapřích šupin. Autorka
na jejich zhotovení

použila 6464 šupin a

7.434 různobarevných

špendlíků.

Betlém nakreslený na největším počtu oblázků je

sestavený ze ffiWffi sádrových oblázků, čital70 lidských
postav, 62 andělů, I52 zvíÍecich figur a řadu dalších
motivů. oblázky měly navýšku od 5 do 1 1 cm ana
jejich výrobu padlo ffiffi kg sádry. Máme co dohánět!

Američtí vědci spočítali, že Santa

musí navštívit 8.22 domů za vteřinu,

aby uspokojil na Štědrý den všechny.

tti":i.."ili'i-l'r jli"t.r r ri., ';"'r ili:,,rtj:i;ii :i

l't lr ,'", ,'.

Nej ďraŽší Vánoční ďárek na
světě byl svetr posázený
diamanty. Výroba trvala půl

roku a svetr stojí ffiffi ffiffiffi
liber, cožje přibliŽně

ffieffi ffiffiffi Kč . Do pračky ho

rozhodně nedávejte !



Wffiffiffimffiffi ffiffiffiffiwffiffi

Výroba vánočního

Budeme potřebovat:

podIe ElÍšky Morávkové a Natálie Erlachové (5.B)

1- tvrdý barevný papír 44 na samotné přání

2 měkké zelené papíry A4

kousek papíru na hvězdu,

lepidlo, nůžky,:stužku, pastelky, třpytky a jiné ozdoby dle vIastnífantazie

Postup:

přání

1. Nejprue si vyrobinte přáníčko,

kdy tvrdý barevný papír formátu
44 přeloŽíme napůl.

2. Vezmeme si dva měkké zelené
papíry formátu 44, které posklá_

dáme do vějířů tak, aby se širší
strana skládala.

3. Největšívějířek bude mít délku 10 cm, prostřední8 cm a nej_
menší6 cm.

,i Í

4. otevřeme přáníko a vějířky le-
píme do tvaru stromečku, tzn,

největšÍ dolů a nejmenší nahoru
(viz. obrázek)'

5. Vějířky polepíme i z druhé strany
a přánízavřeme a přitiskneme, aby

se vějířky dobře přilepily.

6. Přáníčko otvřeme. Pokud jsme

vše udělali správně, ukáže se
nám stromeček, nad který nale_
píme hvězdu ze žlutého papíru.

7. Přáníčko zavřeme tak, aby ote-
vírací strana směřovala doprava
a nalepíme mašli do levého hor_

ního rohu. Dále dozdobte dle
své fantazíe'



Vánoční dárek pro deváťáky

Zatímco se VánocebIíží a celý svět žije jen přípravami na

nejkrásnější svátky V roce' deváťácimajípřed sebou jednu

z nejtěŽších voleb ve svém životě. Musí se rozhodnout, kam se

v životě posunou, jakým směrem Se V budoucnu budou
profesně ubírat

Jsem žákyní devátého ročníku arozhodla jsem Se Ve svém

článku zaměÍit právě na toto téma. Nabízím vámpár
jednoduchých raď a oďkazy na opravdu zajímavé střední školy.

Na co je důležité koukat při vyběru střední školy?

1 . Přemýšlejte nad obory, které by vás zajímaIy, bavily
případně v budoucnosti i uživily.

2. obtížnost vybraného oboru.

3. Hlídat si dny otevřených dveří.

4. Pokud jste si vybralifči přemýšlíte o škole, kde jsou přijímací
zkoušky, je dobré se podívat' jestli tato škola nenabízí přípravné
kurzy na zkoušky. Může to pomoc jak s přípravou na testy, tak
i jako seznámení S novými lidmi (učiteli a budoucími
spolužáky), ale také si vyzkoušíte cestování do školy a další
věci, co určitě nebudou na škodu.

5. Také je dobré se zeptat dospělých či studentů, kteří studují
školu, která se vám zamlouvánanázor, obtížnost a všeho okolo.

6. Vybírejte si školu sami podle sebe, podle svých vlastních
zét1mů a koníčku. Hlavně ne podle ptaní rodičů, kamarádů či
svých poloviček.



Zde naidete pár zaiímavÝch středních škol. které bv vás mohli inspirovat či pomoct ve
vašem vÝběru.

Creative Hill Collese - Filmová střední škola Zlín

* Zaměřuje se na dynamicky a multimediální trh reklam.
* kreativní průmysl.
* vývoj počítačových her a multimediální aplikací.
- Programování 3D počítačoých her
- Internet, el. komunikace a sociální sítě
- Robotika
- Programovací jazyk Java
-Databázové systémy a MySQL
Vývoj je doplněn virtuální realitou a mnoha dalšího.
* Základy umělecké a průmyslové fotografie
* Dějiny výtvarné kultury
E Multimédia a digitální design
* Mediální tvorby.
odkaz na školu: https://creativehi11.czl

Střední orůmvslová škola notravinářství Pardubice

Obor s maturitou:
* Analýza potravin - hodnocení kvality
* Technologie potravin - management potravinářských výrobku
* Mlynářství a výroba krmiva

oborv s výučním listem:
8 Pekař
E Cukrář
* Prodavač ž"'* K.ucnar - LlsntK
odkaz: https ://www. spspas. czl

stremiorttorruÍs

* Právní vzdě|áváni
* Bezpečnostní příprava
* Pravence a odhalování kriminality
* Aplikovaná psychologie
t Profesní tělesná příprava
odkaz: https ://www. sosoom-oslrav a.czl

CR EATIVE
H ILL
COLLEGE



středníškotasl

Obory s maturitou:
* Masér sportovní a rekondiění
x Ekonomika a podnikání
* Kosmetické služby

Oborv s výučním listem:
x Kadeřník
* Aranžér
odkaz: https ://www. ss-ostrava.c/

_obchodní akademie

x obchodní akademie
* Zahraniční obchod
* Ekonomické lyceum
* Veřejnosprávní činnost
odkaz : https ://www. oao.czJ

střední škoh rřin

* Elektrikář - silnoproud
x Pečovatelské služby
* Strojírenské sluŽby
* Mechanika stroií azaÍizení
* Instalatér
* obráběč kovů
* Hutník
o dkaz; https : //so strinec.czJ

střednÍŠkBkDřevozuueuiúeí

* Malíř
* Montér suchých staveb
* obkládač
* Truhlář
* Zámečnická práce
x Kamnář
O dkaz: http s : //sous tav - o str av a. cz/

TŘrilECrCÝCH ŽElEzÁREil
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* Řezník
* Cestovní ruch
* Hotelnictví
O dkaz: http s : //s shs op av a. czl

Střední odborná šk

* ortoticko - Protetický technik
* Marketingová komunikace
* Spoftovní management
8 Pedagogické lyceum
o dkaz: https ://sos. ah ol.czl

!

I

L ^4 Středni škola hotelnictvi a sluŽeb

7s a vy55l ooDoÍna sKola' opava,
l;l irÚllko,l;: o'gŽ]l] Ž]a!'

$třeď aq ť

odbmrr*;x
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(Připravila : Veronika Múllerovó, 9.B )
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Tak hodně štěstí a
V novém roce 2023
hlavně SpráVnou

volbu!



'_ř €-=

-t V ďraxž&mě &w ž$'$*ť'p'-

Ríjen a listopad byl ve všech odděleních opravdu velmi pestry. Můžete
nás vidět, jak odpočíváme, hrajeme si, zpiváme, učíme se zážitkově,
zkrátka si lžíváme podzimu plnými doušky. Aby toho nebylo málo
s dětmi jsme dlabali dýně k Halloweenu a dětské výrobky vás určitě těší
už doma - podzimní skřítci, draci, červíci, strašidelné čarodějnice'
podzimní listy, tažní ptáčci a spousta dalších . Za zmínku také stojí
zahájení činnosti zét1mových útvarů Deskových her, Sportuj, Kreativity
a Všeumělu.
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Št<oLN IK (213.2o4)

V obdobÍVanoc jsme všichni plnÍ
očekavání. Veřime, Že ie naše přánivyplrrí
a nepřipouštírne, Že bytomu mohlo být
jinak' Lidé ZíoZeníVtornto znanreni
r,ložná letos ne cjostatir:u od Ježíška
přesně to, co si přáli, aIe radost a pohodu
to určitě nezkazí.

MATEMATIKA
(23.7.-23.8.)

Vánoce s příchutí stresu čekají na všechny
narozené ve znamení Matematiky.
oh rožení na vás če ká v podobě nevi nné
skI enice, která vám může prasknoutv
puse. Pokud se tak stane, nic neprrdceňte
a raději vyhledejte pomoc lékaře'

ROZVRH
(23.11.-21.12.)

Postrachem všech Vánocje hořící
stromeček. Zvlášťv přítonrnosti l idí
zrozených ve znamení Rozvrhu je letos
více než pravděpodobrré, že stromeček
chytne. Naštěstíse můžete spolehnout na

rodinu, která zareaguje velic* pohotově'

PRAVITKO
Í21'.4''-21.'5.|

Vaše znanrerrivi,l: nabádá ke zvědarlosti.
Už jsre prohlecali k*Ždý kout a stá|e si

nejste jisii, zc]a dostanete, ťojste si přáli'
Kdo;e zvedavý, buce hrzystarý, Mysleie
na to a raději ve řte l

TABU LE ,'0,-,',.,

S příchodem Vánoc máte senti me ntál ní

náladu a na všechny kolem jste sladcíjako
med. Ale pozor! Ne všichnijsou nastaveni
ste.|ně, tak ať se vám to nevymstí' Pozorsi
dejte také na klesajícíteploty. Hrozívám
nachlazení. o Vánocích se vám splnÍkaždé
přán í.

PRAZDNINY
í22.72.-2o.t.|
Nadchazejicí obdobípro vás bude skutečně
těžké. Nebudete vědět, kam dříve skočrt.
Ale štědrovečernívečeře ta bude ''eňo
ňuňo" ! Ani o dárky se bát nemtrsite. Ježišek
určitě nadě lipřesně to po če nr touž íte.

Kdyby se netrefi l, vězte, že to mysl e l dobře.

U ČlTt [-
(22.5.-21..6.)

Nekdy se ťrl1tl pi*lril) tc, co 9íj dít mó. Ale
n ě l<dy js m e .je d íni, kÍe ři rn rrh r:u to, co se
clěje, ovlivnit' o svá|ciilc dostaneš přesně
to, co sI pře1eš' eIe d.ivej pozor! Lidenr
z roze n \) tn Ve Z 11 ;} n_] e r. i L]Či te l e n rozí požá r,
tak a| se všechny dárky neprorněnív popel,

SEŠ lT
{24.e.-23.10.}

To co dáváme se nám vždy vrací! Mysli na

to. Pokud druhým nic nedáváš, snadno se
stane, že také nic nedostaneš. To
nej I evnějŠí, co každém u udě l á radost, je

tVůj úsměV. Tak se nezapomeň v tom
Vánočním shonu hodně usmívat.

LAVICE (211-le2)

Všichni narozeniv tomto znameníse už

duchem vididoms v kruhu rodiny Ale
pozor! Vánoční čaj sice vonískořicí, ale
hrozí vám opaření' Vyhl ížÍtel i sníh, jste
optimisté a nenechte sitovzít. Bohužel snřl
vám nezaručÍme ani my. Dobrou náladLi v

AKTOVKA
122.6.-22.7.\

Trochu jste zpohodiněli' odkládáte své
povi n nosti a doufáte, Že vám to projde.
Dor:fat můŽete, ale nedoporučujeme to.
MohIo by se to oclrazit na vaši VánočnÍ
nadí|ce, která hry nebyla podle vašich
přecistav' Radéji zatnout zuby a makat I

TEST
(24.L0.-22.Lt.1

Vánoce si nedokážete představit bez
tradic a oblíbeného salátu' Letos bude
všechno trochu ji nak. Váš salát se moc
nepovede, ale rodinavás nenechá na
holičkách a tak si nakonecspolečně
pochutnáte. Spolu chutná přece víc!

ČrŠrlNA (20.2"-20.3.)

Jak vypadá J ežíše k se mnoho lidíje n
dohaduje' Uvidětjej chce každý, alejak by

to změnilo náš život? Vás čeká o Vánocích
něco, co navždy změníváš život i vás. Jestli
to bude v dobrém či špatném, závisÍ
tentokrát pouze ajen na tom, jakse k

tomu postavíte.

Nóš horoskop chce pobavit. Neberte jej smrtelně vóžně. omlouváme se všem renomovaným astrologům, pokud se naší tvorbou
budou cítit uroženi' Nechceme nikterok zpochybňovot vliv hvězd na osudy lidí, ani znevažovot astrologii jako vědu.
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1*tl" .d,-]ffi ffimFťmmilfto

pwnnffi$m 
&mffi uxm&&milky

il$n rd* rnl ir l*mt$'wbwvat:
- ",rr-]i.r r; kmkmsu
. :l{.i{j n mouc[<ovt*i'1CI cu[crli
. ('' r g sušeneho mleka
- |iťiil g rriasla
* "l{ril iiri vody
* íiil:',kŮ$ na pbalování
m ir''}ljt}ffil''|m nlanclle půlene

řo*wt,t'npi,

i ''",'llilr''l st ddtrrrc dn hrnce a dáme ohřát na plotnu. Fřidáme rnouČkový cukr'] l],i];lilit.i *l rnapuxtírnm v 1irrern hrnci a rozehřáte ho přidárn* d0 cukrCIv* vody"
i t,.lgl;lvintet

' i ''' ',l.ilillů 
gllnmn* ml*kc: n kukog. směs cjulqln{Ín* p:rnnoj[rr"l* a eldloŽirne do

i 'l jlil1líj: ll;n 3'4" |"lmdny
i ' l.,,lii1".il*illffi kl"lIt*ky. rln ktery*h clánie mandli" Ůbalime v kokosu"

Fetrusove

Vanilková klasika
podle paní učitelky Soborové

{eryW,, ,iilr.r

Budeme potřebovat:
. 200 g más|a

. 240 g hladké mouky
. 75 g moučkového cukru
. 115 g vlašských ořechů

. 2 žloutky
. 1 vanilkový lusk

. moUčkový a vanilkový cukr na obalení rohlíčků

Postup:
l. K povolenému máslu přidejte moučkový cukr, hladkou mouku, vlašské ořech, Žloutky,

dřeň z vanilkového lusku a vypracujte vláčné těsto, které zaba|te do fólie a nechte
zhruba l hodinu v lednici odpočinout.

2. Po uplynulém čase rczpalte troubu na 180o C a plech vyloŽte pečícím papírem.
3. Z těsta, které si rozdělte na několik kousků, vyválejte hady a ztěch ukrajujte menší

kousky, ze kterých udělejte rohlíčky a ukládejte je na připravený plech.
4. Pečeme zhruba l0 minut tak' aby byly lehce růŽové a po upečení je horké obalte ve

smíchaném moučkovém a vanilkovém cukru.

,r d,I,
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ffil'
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tňlmrky paní ucitelky Kubíkovm

Na Tmavé linecké budeme
potřebovat:

. 120 g cukru moučka

. 250 g másla

. 3 Žloutky

. 1 vanilkový cukr

. 350 g hladké mouky

. 50 g kakaa

í:j'{l$;llil1.,'

1"',''ť''li,tl{t]lffi plmcku a* vykl"njulenrrm

i lli{ Vůnfiilm nmjce*nti;t tvonmcky}

K dokončení budeme potřebovat:

. čokoládu na vaření
o ztužený tuk (omega)
. linecká marmeládu

1 l l.]r I l i i {: fi n $ i l r t t*'; iq Ů il n"l n rrn m í mej n u .

i',,l i,i i.r l''l ť}il r:{ *;:r:1 * h l rrt* r*;16: ru sŤr:n n u coko ládm u

r Na 0,5 dávky lineckého těsta spotřebujeme 1,25 dávky sunarek = 90 išlerek.

Na Sunarky budeme potřebovat:

. 130 g sušeného mléka

. 200 g cukru moučka

. 80 g másla

. 115 g vlašských ořechů

. 1 bílek (40 g)

. mar]dlové aroma

Postup:
1 Vyvolíln* $:!ffinlsil m vykrexju1*rnm

st*1ný vzor. 1mko ur Tn"lavÓho
lineckéhtl.

2 F}ak necháme p*rác*nm

vytuhnout v ledrricce.



&Wmw-mMa&ffiky oblíben*
ffi"$ffi n''n l umm;ffi trwW kmux WmjďmvCIul

nvmsnýnh vl*Čgk

*vnst*k
nre runěk
datlí

í;'it ;lLt,* l l','. i:tntť'xtm& mwmt:
n, .,'ll i; 1l-rnllý*rt
* ,litiJ rr:{ n'llnkex
* ,ill *i ff"uxx{et

'' itli; 1l rli*du
; ';t{l;e11ý(jh

* ť,r,l'l g *i;šených
* ;]tl 6 sil$;errýnlt
- l]il E ninnd|í

;lt} E iískových oříškŮ
l,,y*nk*6:rocerrtn í Čokoláda

ffimmt"nn6,:,:

i. i\;i]i|l1'\,.'l sl l piiltr'i rtt:r'pustínr* mlektr" máslrr n trrr:r-l' l\4ezitírlr si nir ciruhc 1_'irllr'i

11;,"1.111i;}}'lť t-litsLtťlttl i"]llČltr' sptii*či"lČ s ttiisckan.l trli tlříŠk-l,'

_r l\il 1llíiiť l\i.}|l$kl, nalil'ťtiinrc Šr'*s|k1' datle ir mt]runk\" l)řirliinl* k {'-l|,tr{ú sitrčsi nii piinli'
''' :.i' ll tl1, i lti"}ll* plrtittt ícltúnrc.

' l,il''iilt,',:r,l iri'iriiitllr: l1trťll'-i s rliíškl'" vš* *pčt 1'rrlin-líuhlilllr'"" ll rt*lstlil'ítnt" Ncchtin'i* 5

rlililj '".\'i"lll;ll"trlltltt{ il 1lt;Lc 1r'tti'ilrir: lrlltl"trl'átti*5'" ltii-ll"e pt:klittitill;'.l lriL plcc}t r''''}trŽcnÝ
",. ! :,! i' .*.rrr. Pir I7{" { ilii )(lr}iiirrtl.

i;, lilr{';ltlll''l' 1ltl}i"irlttt: tiili'trlťidriu;t rtct:itťtntc r'r'cltiiti_itttril{'.

chrupínky paní učitelky Novotné
Budeme potřebovat:

. 4 bílky
. 10 dkg cukru

. 10 dkg hladké mouky

. 10 dkg celých mandlí
. 5 dkg celých lískových oříšků

o Í1á špičku noŽe jedlé sody

Postup:
l. Zbilk:ů uŠleháme tuhý sníh (ve vodní lázn1) a lehce vmícháme ostatní sloŽky.

2. Nalijeme do úzké formy (např. do srnčího hřbetu).
3. Upečeme a druhý den tence nakrájíme na plátky, které ještě roz|ožeté dosušíme.

&

Ň
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i:| |i], LÍ!ťť.}k {}V ů.t:
, ,i1.,. i

I, 'iil '.! i:'"1$qru rl'l*unkn
, l,,rr j lt{, r*{-l { I bly

','líri:j viltuxltir*h r:ť*q:[_lu

'

,,!l]lliitlt'sitílt:r trtliqu ll itrrs'rtipni: 'r,i'tŠl,-:hritttc cui.'t''
l'ilt'l': l'lliírit;litlc llltitl't'lí]{i iiil5i.]kilii* rli"r:cir5,ri ntkrliir:tl* rtri:!ík;,

' l 1 
l ilr: l l l'-r.' i o/*riý 1r**i cí n-r 1rnpír*lll iloř'ílli* l Ži čkrln ii rl lrn;td l"r

r,l,',"'1lll.

i'i,i1]iliIl l" lnotllrĎ suĚítni:
iili"r ;tr',i f{} lllinrrt.

4. Vše promícháme a

Těsto vyválíme na silnější

nil kostl*r,"

a nzril rhinle pLrl ktlr-r

Il'*nhvi riilnříltlat-l

Vánoční perníčky učitelky Rehové

i"i"frlllfTtr,s
. Yq kg másla
. Ta kg medu
. 4 celá vejce

. 2 kávové lŽičky sody bikarbony
. 2 kávové lŽičky perníkového koření

Postup:
Máslo, cukr a med rozpustíme ve vodnilázni.

2. Koření a sodu dáme do prosáté mouky.
3. Do mouky nalejeme vychladlou směs a přidáme vejce.
necháme odpočinout do druhého dne, zabalené do igelitu a

v chladu (např. v lednici).
vrstvu, vykrajujeme rizné tvary, které pokládáme na plech

vyložený pečícím papírem'
6. Pečeme krátce při teplotě 200oC.

7. Upečené zdobíme vyšlehanou směsí bílku a cukru (1 bílek + 15 dkg cukru moučka :
tuhý sníh)

5.
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[:;p*l'l;r' lr',ln 
ffiffiffi mru # mmfr*mř ky Reichovm

il$r"lqť'i,;tl l i:, illm{řw*nmwwI nm testw:
*, .,1',ilrl hlndkm muuky
"' li'rir !t lnou*k*veh* cukrul
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- .,l ]Jťi*;* r"n*dul
* {]:il g l'llásla
* ťltt;{ mletýcÍr ořechŮ
- Li l'rinky 1ed|á sody

ffi$uxffimmm pmtřmbovat na krérrr:
qr i l,;u'ilnturlilr,r: $;\l-l(o
* .'lr(l l' ilriisln

$)mxtt"tgr

'' :i|]'t'itr !tí}'tj\ itl l,'r lltichált'tl": tuŽŠí itisttr'
l'''l,i :'l''' l i l';lií J 1:lli{5 " i'icl'Ú s* llili-:ť:ttt.t (tliir'}''a l'r'stliŮí trlr;ir'r: trlt ? irl*e}il'1'
,, l;l"ltiir ili;l{'' !t] trlytit',,lhl 1 llt:tli; rtlzslt'tttthillrtr: l lrllt'lllitt lt;,l'llři:r":ltl'. sil"tlilitti]*'
iri , rii:'ini;i:iri,ln'l*r 5i\i,K{.1 :, ntrisicm.
.lrlilili'r'''trlu"}lll i'';iiill rliir:b*tu:liie tll"lr*k i-lrti1rku lr;l tlblllr:lli kirliČ*l''
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lll). ',l{:ll [\;i'il'tlj{"":J]iť i"u1ickl " J,iIiltt| st: *ltulu"j í i'c rlr1'1l,'lt uÍrttlrkll'

Khrustyky podle Ganny lvanovny
Budeme potřebovat:

. 1 polévková lŽíce smetany
. 1 polévková lŽíce cukru

. 3 vejce
. 3 Žloutky

. Tz polévkové lŽíce soli
. 1 polévková lŽíce vanilky

. 2 hrníčky mouky
. rT]oUčkový cukr na posypání

Postup:
1. Smícháme vejce a Žloutky.

2. Přidáme cukr" smetanu a sůl.
Přidáme mouku a vŠe dobře pomícháme.
Necháme v lednici odpočinout 30 minut.

5. Těsto vyválíme na tenko.
6. Nakrájíme a osmaŽíme na oleji.

Sušenky poprášíme cukrovým práškem.

J.

4.

7.
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''lh,5 rnnunlc*v*hŮ cukru
- ']i.i tlrg miásla
* lll dk6 uus*ne hn rnleka
* llii ťjlfrVa příchut'
* illit:[t {*{l* pntťeby)

fi$*s{*.ap;

1 \il;it* d*hťg promichat
lil ilrlnrna kuiinky
lj. l 'l::ltl $ff nar"trnČirnc do Čokoiády

{il'*hu pnstťlkáttie čokoládou na plechu)
L,i'"iii iil-:}*tfti"!'}* d* pa6:Irových koŠíckŮ.

,l1 .]",;Llf.llrr-lt [*,mrl{jnvfiným o\ls**řn'

{Připravitpro vms: Jon "Slmon $evcr&, 5.,4J

Bezpečnostní doložka:

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vařit pouze pod dohlede m zodpovědné dospělé osoby.
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Recepť na vúnačního kupra trlo

Skoťsku; kapra pečlivě ahererne,

nl05o prndúrne.

,,Slyšel jsern, že v Tťebani

by{a strrnvě potlačena
demanstrace prati
v a rl uťn í n"l sv g ťků n'l. "

','l:l kda tanl pr'asitn ťě

ďe r'lt r:n.s ťrm vn / l'''

,, !(a psři . "

M
r-ňt olY :lv,{r,v'c
i,'ii'rHv"l U t{|o44iý
)t Ly B0LlU,r i ''L
P] ýAl,t)t l'c'_jl

,L/A

".* ,' ^'Ť í"

óil

t.
:ri

,,Letos Vánoce nebudo{.]!" říká rnaminr<a Pepíčkovi"
,,A proč ne?" zhroutí si Pepíček
,,Řekla jsem JeŽíškovl, Že jsi byl ceiý rok nocjný, a
umřel srníchy!"

Vtipy pra Vas připravily:

Kia ra l-ie n d richava {5. C),

Eliška Moróvková {5"B)

.ozdobit kapra. .Zabit stromeček,

s",

W,l'

r

tlpéct dár_ek' 'Zabalit těsto.

A hlavně to nepoplést!,



Wffip 10 dárků,

Mwwwé s$ přejeme k Vářtocům
1)Pokémon1

2)Elektroniiea
3) Sportovní potřeby

4)F{račky
5 } Dčtská pistole Trlerť {,,Nertka"

6)F{ry
7)Kosrnotika

8) Stavebnice tEGŮ
9}oblečeruí

x s} Fe s (popř" jiný žtvý tvcr}

FřipraviÍ; Jan Simon Ševčík, 5.lj," Eliška Morávkavá, 5.B

10 neiobávanějších návštěv

i. Tchyně (zůstál,ají pl"íriš d1ouno;.

2' Tetičky (povaŽu.jí dů_m za hctel)"

3. Bratři

4. Tchánové (pŤicházejí neuciavení a špinaví).

5. Sestiy (kupují hiozl:é dárk3'')'

6. Babičky(kritizujíštěcirovečerní.iečeři)"

7 ' h'íatky (pomlouvají neu.<-iizený iům).

8. Strýčkové fisou příliš hir-rčlí)'

9. Dědcr'é a nevlastní matky (".-oplí příliš alkchoiu)"

Synovci. neleře, vnoučata a bratranci (liechá-',a;í po sobě neuvěřjleinÝ
nepořád'ek)

?Íii;ru-liíu cl pro časoJ:is zpi'uca'vti!::: ;/e rcrlika Mťllleravó, 9'B

1nr \/.

#ď
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A je to! Nezbývá neŽ popřát krásné proŽití svátků vánočníci-l a do nového roku
zaT vykročte všichni pÍavou. Ftodně zdraví, štěstí abrzy Se ZaSe sejdeme na
stránkách našeho časopisu" Další číslo vyjd e již Í.února a lnů'žete se těšit na
spoustu zajímav ého čtení.

Redakce škoiního časoplsu Skůl is coo1:

Kristýna Šu/áková, xtela Tkačíková, Veronika Mú!lerová, Eiiška ],1orávkavó,
]VataÍie Erlachova, Klóra Hencrichová' Jan Simon Ševčílc a cvorní ílustrótorka
(atttorka všech vese!ých kreseb) Kateřina Minól.ikova.

Pod vedeníw p' učitelky PeÍry Řehové.

Vámoční překvapemí

Šftpcin Kaňtlk

Po roce Vánoce pŤic?áze;: 
'

jiné svátky adcházejí"

Ježíšek irárn přinese vysněné iárky,

s rodinou půjcŤeme na vánoční jannarky

h{aše škola slaví Vánoce jako kaŽdý rok

všichni udělají ve sněhu aspcň krok.

Co si přeješ pocl stroineček,

zas nějaký ciáre]<?

Doufáll-l, Že tc neL'uoe nrěl:;<ý jako párek.

abrózky, které nejsou autarským dlien t:cší ilisstratorky, jsrne stókli ze strórle'k

ynnrr * fuĚy5trrÉ'

p,{..clrťl{n Rlr'nÚnavÚ PRAVDA
ys 

" 
r a st u p re slnfu uťovr} Í.ťť

p"uťire/,(cltrehovťi pRAltDA
p"zastupte Štotnlnch \RAVDA
p.ředitelka Feťrova QRAVDA
p.učitelka ttadašov* t-EŽ

p.učite!ko Vajdova pRÁynÁ
ps.sekretúřka Kwašn* LEŽ


