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MILÍ ČTENÁŘI 
Rok se s rokem sešel a máme tu zase nejkrásnější období zimy – Vánoce. Jistě 

jste již na Vašich adventních věncích rozsvítili čtvrtou svíčku a nemůžete se 
dočkat Štědrého dne. Každý z nás slaví Vánoce trochu jinak, avšak jedna věc nás 

spojuje, a to jsou vánoční tradice. Zdobení stromečku, pečení cukroví, 
štědrovečerní večeře, rozbalování tolik očekávaných dárků, ale hlavně klid a 
pohoda se svými blízkými. V tomto vánočním čísle budete mít možnost si o 

Vánocích přečíst i spoustu zajímavostí. 

 

ŠŤASTNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁM SRDEČNĚ PŘEJE CELÁ REDAKČNÍ 
RADA M11 
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Aneta Simonová 9.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcela Pospíšilová 9.B 

  

 

 

Kožešinové farmy v česku jsou minulostí 

Ve středu 9. listopadu prošla novela zákona na ochranu zvířat, která obsahuje 

zákaz kožešinových farem. Tato novela úspěšně prošla prvním čtením 

v Poslanecké sněmovně. A právě v rámci Dne bez kožešin, který byl v pátek 25. 

listopadu, se v Brně pořádala menší akce, kdy dobrovolníci skupiny OBRAZ 

veřejnosti připomněli, že kožešiny do 21. století nepatří a že zákaz kožešinových 

farem, kde trpí spousta zvířat, dospěl do své nejdůležitější fáze. Vše tedy 

dopadlo dobře a na území ČR se kožešinové farmy dál vyskytovat nebudou. 

 

Ozónová vrstva zesiluje 
 

Vědci přišli s novými výsledky zkoumání ozonové vrstvy: množství 
stratosférického ozonu významně vzrostlo. Znamená to, že poprvé po 35 letech 
ozonová vrstva, která chrání povrch země proti slunečnímu záření, zesílila. 
Odborníci tuto příznivou situaci přičítají omezení používání freonů ve sprejích a 
chladících zařízeních.Ozonová vrstva chrání planetu před nepříznivými vlivy 
slunečního záření, které mají dopad jak na člověka, tak na přírodu.  

 

 

DOBRÉ ZPRÁVY 
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Dnešní číslo školního časopisu je naladěno předvánočně, proto jsme pro vás v této 

rubrice vybrali jméno Eva, které je spojené s nejkrásnějším dnem v roce, Štědrým 

dnem. 

Ženské křestní jméno Eva je u nás oblíbené. Jde o prastaré jméno, které má původ 

v hebrejštině. Jméno vzniklo z hebrejského slova „chawwá“ s významem „živá“, je 

odvozené od slovesa „chájá“, které se překládá jako žít. Eva je tedy podle svého 

významu „živá“, „životem obdařená“, také „životadárná“ nebo „matka života“. Jméno 

provází biblický příběh o zrození lidstva, jako Evu nazval svou partnerku první muž 

na světě - Adam. Podle bible stvořil Bůh Adama z hlíny a Evu z jeho žebra. 

V současné době jméno Eva nosí 161 700 žen a dívek, v Brně je to 6 577. Nejvíce 

se takto pojmenovávaly holčičky narozené v 60. letech  Domácími podobami jména 

jsou Evča, Evka, Evička, Evuška, Evulka, Evinka, Evina aj. Jméno Eva se užívá i ve 

slovenštině, italštině a španělštině, v angličtině má podobu Eve.                

 
 

K Evě neodmyslitelně patří Adam. Je to prastaré jméno, podle bible staré jako lidstvo 

samo. Nese v sobě ušlechtilost a eleganci. Je prvním jménem člověka – muže a také 

prvním jménem abecedy. 

Mužské křestní jméno Adam je původu hebrejského. Pochází z hebrejského slova 

„ádám“, které se dá přeložit jako „člověk“. Ve svém původním významu tedy jde o 

obecné označení pro člověka jako takového. Jméno Adam se pojí také s hebrejským 

„adamá“, překládané jako půda či země. Význam jména Adam je potom „člověk, 

který je spjatý s půdou“. Adam je vůbec nejstarším jménem, první člověk na Zemi byl 

podle bible právě Adam se svojí partnerkou Evou.  

 

 
 

 

ČESKÁ JMÉNA 
Adam a Eva 
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Jméno Adam je ryze mužské. Snad nejznámější zkrácenou podobou je Áda, 

zdrobněle zní hezky Adámek. Adam se užívá nejenom v češtině, ale také mnoha 

jiných jazycích – ve slovenštině, ruštině, polštině, srbštině, němčině, francouzštině 

nebo angličtině. Italové užívají jméno jako Adamo, Španělové pak jako Adán. 

V ČR žije 43 783 mužů a chlapců se jménem Adam, z toho v Brně 1 711. 

Adam a Eva jsou patrony snoubenců, krejčích (aby zakryli nahotu) a zahradníků 

(před vyhnáním žili v rajské zahradě). 

 

 

Ke Štědrému dni patří tyto pranostiky: 

Na Adama a Evu čekejte oblevu! 

Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky. 

 
Jana Osičková                                          
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Na obrázku vidíte několik prasátek v ohradě. 

Dokážete pomocí tří rovných čar rozdělit prasátka tak, aby bylo každé 

v samostatné ohrádce? 

 

Podívejte se pozorně na obrázek a určete, jestli pojede autobus 

doleva nebo doprava. 

LUŠTĚNÍ 
 

Dokážete vyřešit všechny?  
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Na obrázku vidíte několik čtverců poskládaných do obrazce, 

dokážete nakreslit tento obrazec jedním tahem? samozřejmě 

nesmíte přejet po nakreslené čáře znovu. 

 
                

 
ČESKÉ HRADY: ve víře, on i dceru, kdy hlavu, řvát kolik 

 
 

MOTÝLY: čti marná, která oka, obleč a, dárek osm 
 
 

STÁTY: ing renata, kur otce, song kolmo, jako snop 
 
 

LIDSKÉ STAVBY: pálenka, dál raketa, dal hrozen, mord kapra 
 

 

 

 PŘESMYČKY 
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Cukroví, betlém, ježíšek, dárky, koledy, kapr, vánoční stromeček, vánočka, mikuláš, ozdoby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OSMISMĚRKA 

CHVILKA PROTI STRESU 
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1. Jaké dary přinesli Ježíškovi tři králové k jesličkám? 

a) Zlato, diamanty a safíry 

b) Myrhu, zlato a kadidlo 

c) Mléko, chléb a sůl 

 

2. Tipněte si, kolik Vánoc z 10 je podle statistik na sněhu a kolik na 

blátě: 

a) 2 na sněhu, 8 na blátě 

b) je to půl na půl, 5 na sněhu, 5 na blátě 

c) 3 na sněhu, 7 na blátě 

 

3. Ve které americké firmě reklamní grafici vytvořili typickou 

postavu Santa Clause? 

a) V automobilce General Motors 

b) Ve Walmartu 

c) V Coca Cole 

 

4. Kolik lidí na světě zná koledu Tichá noc? 

                                              a) 10 milionů 

                                              b) 1 miliarda 

                                              c)  3 miliardy 

Na rubrice luštění se podíleli: Viktor Kadét 7.A, Daniel Vyparina 7.B, 

Kristýna Pilátová 9.B, Karolína Luščanová 9.B 

 

 

 

 VÁNOČNÍ KVÍZ 

 

Řešení hádanek, přesmyček i kvízu najdete na konci časopisu. 
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Francie 

Dárky rozdává Pere NoËl do připravených bot u krbu během večeře, někdy se     

dárky přivazují na vánoční stromeček. 

TYPICKÉ POKRMY: Pečený krocan s kaštanovou nádivkou nebo lanýžovou pastou, 

reveillon (pokrm z ústřic,klobásek,vína a pečené šunky), husí játra, vánoční poleno 

(dezert ve tvaru polínka polévaný čokoládou) 

 

Španělsko 

24. prosince slavnostní večeře, o půlnoci návštěva mše v kostele a pokračuje se 

hodováním. Dárky přinášejí tři králové až 6.ledna, ukládají je do bot se slámou a 

mrkví pro koně a králíky. 

TYPICKÉ POKRMY:Ovčí a kozí speciality,máslové placky,citrónový koláč s 

kandovaným ovocem nebo pečivo s piniovými jadérky. 

  

Ukrajina 

Didukh-Jeden ze symbolů Vánoc - svazek obilí se čtyřma nohama a mnoha malými 

svazky, symbolizuje prosperitu do nového roku. Štědrý (Svatý) večer  je 6.ledna, 

tradičně dětem zanechávají dárky rodiče. 

TYPICKÉ POKRMY:Kutia(sladká varianta českého kuby), zelňačka, hrách, ryby, 

zelné závitky, lívance, salát, pirožky a houby. Každý by měl ochutnat dvanáct jídel. 

 

Finsko 

Podvečerní rodinné bohoslužby, návštěvy hřbitova a zapálení svíčky zemřelým 

příbuzným, společné návštěvy sauny. 

TYPICKÉ POKRMY: Ryba na obložené míse, slanečci, domácí sýr či houbový salát. 

JAK SE SLAVÍ VÁNOCE V 

EVROPĚ 
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Norsko 

V noci před Štědrým dnem děti dávají Ježíškovi za okno misku s ovesnou kaší, aby 

se posilnil na své daleké cestě po noční obloze. 

TYPICKÉ POKRMY: Vepřové nebo skopové žebírko, na severu treska na různé 

způsoby, rýžová kaše s ovocným přelivem se šlehačkou. 

 

Anglie 

24.prosince večer přijíždí Santa Claus na sáních tažených soby, do domu se dostává 

komínem, dárky nechává v připravených červených ponožkách. 

TYPICKÉ POKRMY: Pečený krocan s ořechovou nádivkou, ovocný puding                

(s ukrytými drobnými dárky pro štěstí). 

 

Itálie 

24.prosince je ve znamení přátel, po večeři děti obvykle dostanou jen malé dárky. 

Na Tři Krále rozdává dárky čarodějnice La Befana do připravených ponožek, zlobivé 

děti dostanou jen uhlí 

TYPICKÉ POKRMY: Pečené jehně nebo krocan, grilovaný úhoř. 

 

 

Julenissen-Norsko 

Svjaty Mykolaj(Svatý mikuláš)-Ukrajina 

Weihnachtsmann(Vánoční muž)-Německo 

Joulupukki(Vánoční muž)a Ukko a pidimužíci-Finsko 

Jultomte(Vánoční trpaslík)-Švédsko 

Tři králové(Los Tres Reyes Magos)-Španělsko 

 

Aneta Pokladníková 7.B 
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Vánoce jsou oblíbeným svátkem hlavně dětí, ale i dospělých. Pojďme si připomenout 

jejich historii. První zmínka o Vánocích pochází ze starého Říma kolem roku 330 

našeho letopočtu. Když chtěli křesťané uctívat narození Ježíše Pána, ale nebylo 

možné zjistit, kdy se narodil, zvolili 25. prosinec. Vysvětlení je poměrně jednoduché. 

Jan Křtitel se narodil o letním slunovratu, Kristus byl počat o jarní rovnodennosti a 

musel se tedy narodit o zimním slunovratu - 25. prosince. Tento den byl ve starém 

Římě významný, protože slunce nabíralo novou sílu a tak to byl nejlepší den pro 

uctívání Krista, který pro křesťany byl, je a zůstane „Světlem světa“. První vánoční 

strom se na území dnešního Česka objevil v roce 1812. Jan Karel Leibich, tehdejší 

ředitel Stavovského divadla, jej na libeňském zámku nechal postavit pro své přátele. 

Tento zvyk se do českých rodin dostal ale až o několik desetiletí později. Vše 

záleželo také na majetkových poměrech konkrétních rodin. Postupem času se z 

přírodních a papírových ozdob staly skleněné, později umělohmotné a elektrické. A 

dnes je stromeček součástí, bez které bychom si nedokázali Vánoce ani představit. A 

ta nejklasičtější štědrovečerní večeře se obvykle skládá ze dvou chodů: rybí polévky 

a smaženého kapra s bramborovým salátem. V poslední době ale bývá mnohdy 

nahrazována méně kalorickými jídly. Vánoce jsou svátkem klidu a pohody. Každý by 

si je měl užít podle svého přání a svých představ tak, aby mu radost z nich vydržela 

celý jeden rok. 

 Matyáš Jekl 9.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HISTORIE VÁNOC 
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Vysoké Tatry jsou známé hory na Slovensku. Nejvyšší vrchol je Gerlachovský štít, 

který je také nejvyšším bodem Karpat. Do těchto míst často jezdí čeští i slovenští 

reprezentanti na soustředění. Ke konci října jsem měla i já možnost vydat se se svojí 

tréninkovou skupinou na sportovní soustředění do těchto krásných míst, přesněji na 

Štrbské pleso. Byli jsme tu na týden. Nebyl to žádný odpočinek a ulívání se ze školy. 

Každý den jsme měli ranní výběh okolo plesa, dopolední i odpolední trénink. Při 

našich výbězích jsme se potkali např. s desetibojařem Helceletem, tyčkaři Kudličkou 

a Balnerem a mnoha dalšími. Večer nás občas čekala ještě posilovna, ale také 

regenerační perličky a sauna. Dvakrát jsme vyrazili na túru. Nejdříve na Hrebienok 

(1285m), nejstarší turistické centrum a následně na Predné Solisko, odkud je 

nádherný výhled na krajinu. Toto super podzimní soustředění jsem absolvovala již 

popáté a stále je co objevovat v této krajině. Díky atletice poznávám mnoho krásných 

míst nejen u nás, ale například i v Itálii či Francii. 

 Dominika Miková 9.B 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

VYSOKÉ TATRY 
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Věra Marie Krejčí  4.B 

Věrko, jak se ti dařilo na MS? 

Se svými výsledky jsem spokojená. Měla jsem těžké soupeřky z Gruzie, Kanady a Indie. 

Získala jsem 4,5 bodů z 11 možných. 

Kde se nachází město Batumi? 

Batumi se nachází u Černého moře. 

Byla jsi na výletě? 

Procházela jsem se často u Černého moře. 

Jak ti chutnalo jídlo? 

Jídlo bylo vcelku chutné, ale nejvíc mi chutnaly hranolky s kečupem. 

Jak často hraješ šachy? 

Šachy hraji každý den půl hodiny. 

S kým trénuješ? 

Šachy trénuji s mamkou. Nyní trénuji Evansův gambit. 

Co je Evansův gambit? 

Evansův gambit je zahájení, kde se obětuje figura nebo pik. 

Čeká tě nějaký turnaj v nejbližší době? 

Ano, v lednu pojedu na turnaj do Rakouska. 

                                                                                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Věrka a paní učitelka 

Tesařová 

Věrko, přejeme ti hodně 

dalších úspěchů. 

 
 

MS V ŠACHU JUNIORŮ  

BATUMI-GRUZIE 
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ANIME 

Anime je označení animovaných filmů a seriálů produkovaných v Japonsku. Anime pochází z 
Japonska, kde je také zdaleka nejrozšířenější, a vyznačuje se charakteristickým stylem 

kresby postav a pozadí, jako anime se však počítá i loutková nebo 3D animace. 

Anime pokrývá širokou škálu žánrů, od akčních seriálů přes detektivky až po psychologická 
dramata. Anime se obvykle vysílá v televizi, na DVD nebo publikuje jako videohry.Občas 

bývá anime také adaptováno do podoby hraných filmů.Mezi nejznámější představitele anime 
určeného pro děti patří například seriál Pokémon. 

Většina anime je kombinací několika žánrů, stejně jako témat. Je tedy těžké přiřadit titul 
pouze k jednomu žánru. Pořad se může na první pohled jevit jako dílo s jednoduchou 
zápletkou, ale jeho součástí může být daleko hlubší dějová linie nebo vývoj postav. 

Například u akčních anime není neobvyklé, pokud se dotýkají takových témat, jako je 
romance, humor či společenská kritika. Stejně tak některé romance jdou ruku v ruce s 

akčními prvky nebo násilím. 

Hlavní anime směry: 

 Šónen: je zaměřený na mladší ročníky, většinou akční anime. 
 Šódžo:  Žánr je určen pro dívky, většinou romantické anime. 
 Mahó šódžo: příběhy o magicky nadaných dívkách. 
 Mahó šónen: příběhy o magicky nadaných chlapcích. 
 Džosei: je zaměřené na mladé ženy. Jeden z nejvzácnějších typů anime. 
 Kodomo: Určeno pro malé děti. 
 Moe: Obsahuje postavy, které vypadají mladší, než je jejich skutečný věk, nebo jsou 

extrémně roztomilé 
 Mecha: Anime s gigantickými roboty. 
 Sentai/Super sentai Zahrnuje jakékoliv dílo, ve kterém se objevuje tým superhrdinů. 

                                                           Barbora Zdražilová 7.B 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Animovan%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pozad%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1nr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/DVD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Videohra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hran%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%B3nen
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%B3d%C5%BEo
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mah%C3%B3_%C5%A1%C3%B3d%C5%BEo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mah%C3%B3_%C5%A1%C3%B3nen&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEosei
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kodomo
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Moe_%28v%C3%BDraz%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sci-fi_anime#Mecha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Robot
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sentai&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Superhrdina
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aneb Pokémoni hýbou světem, hraje snad už každý. 

     Já jsem tomu také propadl, hraji a chodím ;-) 

                                                   

 

                              

                              

 

Jak vznikli první Pokémoni? 

Věděli jste, že Satoši Tadžiri z Japonska jako malý kluk sbíral brouky a podle nich 

vymyslel Pokémony? V roce 1996 vyšla první hra se 151 Pokémony, pak karetní hra 

a v roce 1997 první seriál. Hlavní hrdina Ash (čti Eš) byl v originále Satoši, podle jeho 

stvořitele. 

Kdy vznikla hra POKÉMON GO? 

6. 6. 2016 vydala firma Niantic a na produkci se podílela také firma Pokémon 

Company. 

Co je to za hru? 

Je to mobilní hra, která spojuje herní prostředí s reálným světem. K tomu se používá 

GPS a kamera telefonu. 

Jak začít hrát Pokémon GO? 

1) V Obchod Play nebo App Store najděte a nainstalujte hru (od Niantic) 

2) Spusťte hru a přihlašte se např. přes &quot;GOOGLE účet&quot; 

3) Na začátku si vyberte „AVATARA“ - to je vaše postava 

       vymyslete si přezdívku 

       vyberte si oblečení a barvu vlasů  

4) Ukážou se vám 3 Pokémoni 

 Bulbasaur – travní, jedový 

 Charmarder - ohnivý 

 Squirtle - vodní 

ale pokud od nich 4x odejdete, objeví se i Pikachu – bleskový. 

Vybrat můžete jen jednoho! 

5) Jak ho budete mít, můžete si ho dát hned jako kamaráda. Kamaráda si můžete 

střídat, podle potřeby.Podle toho, kolik km ujdete, dostanete bobulku, která vám 

pomůže při dalším vývoji. 

 

 POKÉMON GO 
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Jak se hra ovládá? 

Kompas - natáčí mapu 

Stadion (Gym) - od 5. úrovně tady můžete trénovat, nebo bojovat a získávat POKÉ 

peníze 

Pokéstopy - když jste blízko něj, rozdává předměty(např. pokébaly, vajíčka ...) 

kruh -  aktivuje se v něm pokéstop, gym, nebo se objeví Pokémon 

Radar vám ukáže jací Pokémoni jsou v okolí 

Seznam (Inventář): 

 Pokédex/Pokémon – vaši chycení Pokémoni   

 Batoh (Items) - vaše předměty 

 Nastavení hry 

 Obchod – možnost dokoupit předměty za peníze 

 1-Seznam (Profil) - zde najdete: 

 Zkušenosti 

 Medaile 

 Počet poképeněz 

 Kamaráda 

 Jaký jste tým - ten si vyberete až v 5. úrovni 

Co to je Pokémon? 

Pokémon je vymyšlený živočich, který připomíná: 

    Několik různých dohromady,  

např. MONKEY = opice + prase,  

        SQUIRTLE = želva + prasečí ocásek 

                       

Mají různé slabosti, např. vodní typ je silný proti ohnivému typu, bleskový typ  je silný 

proti vodnímu typu 

Mají různá vývojová stádia, např. PIKACHU - RAICHU, GASTLY - HUNTER                             

 Někteří zase nemají vývojová stádia např. JYNX, PINSIR, PORYGON,  

Pokud budete chtít, tak se v příštím čísle dozvíte pokračování, jak hru hrát, různé tipy a 

vychytávky. 

                                                                  Daniel Vyparina 7.B 
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Otec říká dceři:“Jestli dostaneš z té písemky pětku, tak zapomeň, že jsem tvůj otec." 

Otec druhý den: "Tak co jsi dostala z té písemky?" 

Dcera: "A ty jsi jako kdo?" 

 

"Kampak, děti, kampak?" 

"Jdem se podívat ke Svobodovým. Oni mají pátý dítě." 

"A to vás tak zajímá?" 

"No, každý pátý dítě je Číňan!" 

 

Domovník bouchá na dveře: 

"Paní Kousalová, vaši dceru přejel parní válec!" 

"Jsem zrovna ve vaně, podstrčte mi ji pode dveřmi!" 

 

Přijde chlapec domů a podává otci vysvědčení. 

"No tak tohle by teda chtělo pořádnej výprask," rozčileně zakřičí otec. 

"Jen klid," utěšuje jej chlapec, "vím kde učitelka bydlí." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VTIPY 
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Vypravování na vyjmenovaná slova po P 

 

 

 

 

 

Netopýr vyletěl ze skály nad velikou louku a uviděl krávu s velkým pyskem. Letěl 

dál. V lese na mýtině potkal slepýše a začal se pyšnit, že umí létat. Letěl lesem dál, 

nedával pozor na cestu a vletěl do pytle, který tam nastražil pytlák , a tak byla jeho 

pýcha potrestána. 

 

Eliška Vodová, Lucie Štěpančíková, Sára Jenyšová, Jakub Mačkin, Pavel Mlčoch, Bára Novotná, 4.C 

 

 

 

 

 

 

Jednou se sešli kluci Mexičan a Afričan. Ten Mexičan se jmenoval Pedro a ten 

Afričan se jmenoval Fadi. Pedra hned zajímalo, jak u Fadiho slaví Vánoce. „Fadi jak 

se u vás slaví Vánoce?“ „Tak u nás v Kongu se koná každoroční vánoční průvod a 

dárky se předávají v kostele. Ale třeba v Ghaně si dávají ke stědrovečerní večeři 

národní Fufu a polévku Okra. Zimbabwané spořádají spoustu chleba s džemem, čaj 

a kozí maso. Vánoční stromečky jsou buď umělé, nebo si lidé ozdobí mangovník.“ 

„To je super Fadi. Mám ti povyprávět jak je to u nás?“ „Prosím, řekni mi to Pedro, 

moc mě to zajímá.“ „Vánoční čas u nás začíná dřív, a to 12. prosince. Ten den 

slavíme Pannu Marii Quadalupskou a v Mexiku slaví svátek všechny Marie. Taky se 

u nás koná největší pouť Ameriky, na pahorku nad hlavním městem Mexico City. 

Prosinec je vyvrcholením všech svátků v Mexiku. Končí tím devítidenní období, které 

nazýváme „Posada“ (je to název ze španělštiny a znamená to: zájezdní hostinec-

penzion). Na večeři máme vynikající slepičí polévku a pečeni z ocasu leguána. 

Můžeš si také koupit lidové figurky, které mají hlavičku z čerstvých ředkviček.“ „Máte 

to v Mexiku zajímavé Pedro. Už musím jít.“ „Já taky Fadi tak čau.“ 

 

                                                  Samuel Gašparík, 6. B 

 

 

 

 

PYŠNÝ NETOPÝR  
 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
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V Česku se za vrchol Vánoc považuje Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer 
samotné slavnosti. Do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která jim 
předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější zvyky a tradice, k nimž se řadí vánoční 
stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Na 
Štědrý den bývá tradicí, že se schází celá rodina na slavnostní večeři. Ta by se dala 
shrnout do čtyř bodů: 

 1. přípitek 

 

 2. rybí nebo čočková polévka 

 

 3. smažený kapr (obratně ho ale vytlačuje smažený řízek, sumci, štiky, pstruzi 
nebo losos) s bramborovým salátem v desítkách variací 

 

 4. kousek sladkého cukroví či ovoce 

 

 

 

 

 

 

 

A jak tomu bylo ve století minulém? 

Záleží, do jaké domácnosti se vydáme... 

Zabrousíme-li na venkov, pak prvním chodem byly oplatky - opekance s medem, s 
česnekem, s šípky či bylinkami. Potom se podávala polévka – zasmažená (hrachová 
nebo čočková), nejčastěji s houbami. Další chod, oblíbený černý kuba, byl z 
vařených krupek, česneku, koření, sádla a hub (často z modráků nebo kozáků, které 
obarvily pokrm do černa). Říkalo se: „černý kuba – mastná huba“. Jedly se chlebové 
topinky s česnekem a kaše (prosná, krupičná, hrachová) symbolizující hojnost.  

 
VÁNOCE DŘÍVE A NYNÍ… 
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Na stole našich prababiček byste našli i všelijaké sušené ovoce, med, ořechy a 
jablka. Šlo především o bezmasá jídla kvůli půstu. Ve městě v polovině 19. století 
byly poměry poněkud jiné. První chod tvořila rybí polévka, pak kolovala mísa s 
drobnými placičkami obloženými kaviárem, kousky uzeného lososa, úhoře a 
sardinek, černá ryba s knedlíkem, smažený kapr se strouhaným křenem či 
zavařeným ovocem, pečená vydra s omáčkou, pečení hlemýždi a nakonec lívanečky 
a zákusky. Měšťané se při štědrovečerní večeři skutečně neodbývali.  

A kde se vzal salát? 

Salát se začal na stolech objevovat nejprve 
v bohatých měšťanských rodinách, kterým už 
obyčejná čočka a hrách příliš nechutnala, a proto 
hledali na svůj stůl něco zajímavějšího. Odkud 
vlastně přišel nápad na zeleninový mix 
s bramborami, není úplně jasné. Existují dvě 
teorie– podle jedné jsme ho okoukali od bohatých 
Rusů, kterým pochoutku připravoval belgický 
kuchař, podle druhé připutoval z Vídně… 

O co rychleji si bramborový salát našel místo v rodinách měšťanů, o to pomaleji se 
svých tradic zbavovali na venkově. Ingredience bramborového salátu, tak jak ho 
známe dnes, se ustálily po 1. světové válce. Bez bramborového salátu by si dnes 
těžko kdo představil slavnostní štědrovečerní tabuli. Víte ale, že vyhlášená česká 
kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová ho připravovala ze zbytků? Její recept na 
salát používáme v obměněném stavu vlastně dodnes, jen suroviny, ze kterých ho 
připravujeme, nesbíráme ze stolu po jídlech předešlých dní. Její recept na salát totiž 
zněl: 

Zbytky z tabulí, například uzený jazyk, šunka, kapouni, studená telecí pečeně a třeba 
i koroptve smícháme s majonézou a přidáme za tepla pokrájené brambory a cibuli. 

A kdo to vlastně byla ta Magdalena Dobromila 
Rettigová? 

Jméno Magdaleny Dobromily Rettigové (31.1.1785 - 5.8.1845) bylo a už navždy 
bude spojeno skuchařským uměním. Její slavná „Domácí kuchařka“ je do dnešního 
dne jedna z nejvyhledávanějších kuchařských knih vůbec. V době, ve které žila, byla 
ženou velmi pokrokovou, a také proto se stala vzorem dalším ženám. Pojďme se 
podívat na některé zajímavé recepty z Domácí kuchařky Magdaleny Dobromily 
Rettigové… 
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Kapr pečený s kyselou smetanou 

Trhni a oškrabej kapra, přemej ho, dobře nasol, polož vespod na pekáč několik 
tříštěk, pak toho kapra na ně, aby nepřilehl, dej máslo pod něj, pokrájenou cibuli, 
trochu dymiánu, celého pepře, podlej trochu octa, trochu studničné vody, dej do 

trouby pect tak jako zajíce podlívej pak pořád kyselou smetanou a nech ho hezky 
dočerstva upect, pak ho pozorně na mísu vyndej, aby se nerozpadl, a tu omáčku 
přeceď a podlej ho. Rozumí se, že se obracet nesmí, sice by se rozpadl.(Trhni 

znamená nařízni a vykuchej, místo tříštěk použijeme špejle.) 

 

Flíčky s rakami 

Uvař ve slané vodě ze dvou vajec flíčků prostřední velkosti, oceď je a nech je 
prochladnout. Nech na kuthánku rozpustit dvě lžíce račího másla, dej do něho ty 

flíčky a nech je chvilenku dusit; potom do nich dej 30 račích ocásků, dobře to 
promíchej, vymaž mísu máslem, dej to do ní, nalej na to půl žejdlíka sladké smetany, 
poklaď to račím máslem, udělej na to mříž z máslového těsta, pomaž ji rozkloktaným 

vejcem a nech to upéct. Kdo by chtěl, může do toho vmíchat dva loty tlučeného 
cukru. Na závěr postních hostin se podával štrůdl místo vánočního cukroví. Litý 
smažený štrúdl Vraž do hrnku 4 celé vejce a dva žloutky, nalej do toho žejdlík 

dobrého mléka, přidej k tomu trochu soli a mouky tolik, aby z toho bylo těstíčko jako 
na riďounké kapání, dobře to umíchej a lej z toho štrudle. Nádivku dělej takto: Utluč 

čtyři loty sladkých mandlí, vmíchej do nich čtyři žloutky a sníh ze čtyř bílků, 
citronovou kůru a čtyři loty cukru, a hodně to utři. Nyní tím pomaž ty štrudle, zaviň je, 
rozkroj každou v půli, omoč je v rozkloktaných vejcích, obal ve strouhané žemličce a 

usmaž je v rozpáleném přepouštěném másle, pak je posyp cukrem a nes na stůl. 
Doporučujeme si před použitím receptů pročíst tabulku měr a vah a slovníček, kde 

najdete vše přehledně vysvětlené. 

 

 

 Tabulka měr a vah:  

kopa: 60 kusů 

kvintlík, kventlík: 4 gramy (od r. 1765 též 4,4 g) 

libra česká: 0,512 gramu (měla 32 lotů, 128 kvintlíků) 

lot: 16 gramů (měl 4 kvintlíky) 

mandel: 15 kusů 

máz, más: 1,9 litru (= 1 pinta), vídeňský máz 1,41 

pinta: 1,9 litru (měla 4 žejdlíky) 

žejdlík: 0,48 litru 

 

                                                       Dana Viktorínová 
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Ve dnech 8. a 9. prosince 
pořádala naše škola výlet 
do Německa. Od školy 
jsme vyjeli 8. prosince 

v 8:00 hod. Jelo se přes Prahu, Ústí nad Labem k hranicím a odtud rovnou na 
pevnost Königstein. Cestovala s námi i paní průvodkyně, která nám řekla spoustu 
zajímavostí, např. kdy byla určitá budova postavena a kým, pro koho byla postavena 
atd. Na pevnost se dalo dostat pomocí skleněného nebo normálního výtahu. 
Z pevnosti byl krásný výhled. Součástí pevnosti byl velký adventní kalendář.  

 

 

 

 

 

 

 

V jedné z budov byla studna ,která měla 152,5 metrů.V další budově byla hodně 
prudká cesta dolů, ale naštěstí byly po kraji i schody.Na konci cesty byly dole staré 
sudy od vína a piva. Byl zde i pavilon Santa Clause. Hned vedle tohoto pavilonu bylo 
vystaveno dělo, které bylo součástí výstavy děl a jiných zbraní umístěné v pevnosti. 
Bylo zde taky spoustu zmenšenin pevnosti. Po skončení celé prohlídky, kterou jsme 
prošli s naší paní průvodkyní, jsme nasedli do autobusu a vrátili jsme se do Čech, 
kde jsme byli ubytováni. Druhý den jsme jeli na zámek Moritzburk kde se natáčela 
pohádka Tři oříšky pro Popelku. Zde byly vystaveny kostýmy a šperky herců, scéna 
s holoubky, Rozárka, figuríny které vypadaly jako živé, napodobenina střevíčku a 
také místo, kde Popelka ztratila střevíček. Po skončení prohlídky zámku se jelo do 
Zwingeru. O něm jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí díky naší paní 
průvodkyni. Zastavili jsme se i na dalších památkách. Nakonec jsme navštívili také 
vánoční trhy, kde jsme měli rozchod. Po nezbytných nákupech nás už pak jen čekala 
cesta domů. Ve 22:00 hod jsme dojeli k Albertu a tím náš krásný výlet skončil. 
Děkujeme paní učitelce Moskalové, Palíkové a Semerákové, že nám tento výlet 
umožnily. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Barbora   
Zdražilová7.B 

 

VÝLET DO NĚMECKA 
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Něco málo z příběhu: 

Tato RPG hra se odehrává v postapokalyptické a jadernou válkou zničené severní 
Americe (v Bostonu) ve 23. století. 200 let po jaderné válce mezi USA a Čínou. Hra 
začne rychlým sledem událostí. Po krátké úvodní scéně se objeví vaše postava před 
zrcadlem v koupelně, zde dostanete možnost si vytvořit vlastní postavu (vybrat si 
pohlaví, barvu vlasů, barvu kůže atd.), za kterou budete po zbytek hry hrát. Po 
vytvoření postavy vás hra začne vodit za ručičku (jinak by to ani nešlo), u dveří vám 
zazvoní úředník z Vault Techu (firma, která experimentuje s lidmi v protiatomových 
krytech). Úředník z Vault techu vám bude chtít vnutit smlouvu, která vám zaručuje 
bezpečí při jaderné válce (celkem důležitá část hry, bez které by hra nemohla ani 
začít). Smlouvu podepíšete a během chvíle se z televize dozvíte, že začala jaderná 
válka (nečekaně). Po této části se běžíte se svou rodinou (manželkou a synem 
Shonem) rychle schovat do Vaultu 111 (experimentální protijaderný kryt, ve kterém 
se testuje odolnost lidského organismu v kryogenickém spánku), kde budete 
zmraženi na dlouhých 200 let i se svou manželkou a se svým synem Shonem. Po 
dvou stech letech se vaše postava probudí z kryogenického spánku a dozví se, že 
jeho manželka byla zavražděna Institutem a syn byl unesený (také Institutem). Celý 
příběh hry se soustředí na hledání ztraceného Shona. Více už o příběhu hry 
nenapíšu, abych vám to, milí čtenáři, nevyzradil ještě předtím, než si tuto hru 
zahrajete. Hru vytvořila vývojářská firma Bethesda. Hra vyšla na platformy Ps4, PC, 
Xbox One. Tato hra mě zaujala svým příběhem a RPG stylem, také mě zde zaujaly 
různé druhy zbraní a postav. Hra má také dost chyb v podobě bugů (snad vyjde 
nějaký Patch, který nás těchto chyb zbaví). Celkově tuto hru hodnotím jako vcelku 
zdařilou, až na ty bugy a grafiku, která není moc dobrá. 

 

                                                   Tomáš Lískovec 9.B 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

RECENZE NA HRU 
FALLOUT 4 
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   Prasátka:                                                              Čtverce: 

 

 

 

 

 

 

Autobus: Autobus pojede samozřejmě doleva. Kdyby jel doprava, museli bychom vidět dveře.   

Hrady:  Veveří, Roudnice, Hukvaldy, Křivoklát 
Motýli: martináč, otakárek, obaleč, modrásek 
Státy: argentína, turecko, mongolsko, japonsko 
Lidské stavby: panelák, katedrála, rozhledna, mrakodrap 
 
Kvíz: 1. b) 2.b) 3.c) 4.c) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK: 
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