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Budou zimní prázdniny
a časopis Školáček Vám přeje krásné Vánoce
a šťastný Nový rok 2020!
A po novém roce se vraťte zdraví a plný
úsměvů, ať si můžete přečíst dalšího Školáčka!

Anketa
Téma: Zájmové kroužky
Jaký kroužek po škole navštěvujete?
Který zájmový kroužek tě nejvíce baví?
Chtěli byste nějaký nový zájmový kroužek na téhle škole
založit? (Např. taneční, práce na počítači, hra na hudební
nástroj, …)

Vaše odpovědi napište na papír, tak aby to bylo čitelné
a vhoďte je do schránky.
Je to čistě anonymní, tak nepište vaše jméno!!!
Vaše odpovědi budou v dalším dílu časopisu ŠKOLÁČEK.

Anketa - Zájmové kroužky
1. Jaký kroužek po škole navštěvujete?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………….
2. Který zájmový kroužek tě nejvíce baví?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………
3. Chtěli byste nějaký nový zájmový kroužek na téhle škole
založit? (Např. taneční, práce na počítači, hra na hudební
nástroj, …)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………

Prodávání na adventních trzích
Od čtvrtka 12. až do neděle 15. prosince jsme za naši školu prodávali na adventních trzích
na náměstí. Na prodej byly naše výrobky, které žáci a žákyně z každé třídy tvořili už od
podzimu. Možná někdo z vás tam šel během výuky s vaší učitelkou/učitelem, aby si to zkusil,
jaký je pocit být u toho. Ze všeho, co se prodá, se pak rozpočítají peníze mezi třídy.
Všechny výrobky byly krásné a věříme, že na tom bylo moc práce.
A jaká byla atmosféra si můžete připomenout na přiložených fotkách.

Akce a výlety
Kam o Vánocích

– Autor Lukáš Melounek

Na náměstí v Českých Budějovicích je bruslení kolem Samsonovy kašny od 29. listopadu
2019 do 6.ledna 2020.
Projet se na bruslích na dotek Samsona bude možné i při letošním adventu a kdo si
nevezme brusle, nemusí se bát, altán se zvoničkou umožní jak bruslařům, tak i těm bez
bruslí, setkat se pod jednou střechou a společně sledovat program na pódiu. Kluziště, které
mimo jiné nabídne i půjčovnu bruslí bude k dispozici veřejnosti.
Unikátní ledové kluziště kolem Samsonovy kašny, bohatý kulturní program, více než 90
adventních stánků a pravá vánoční atmosféra umožní návštěvníkům prožít hezký čas.
Na ploše ve tvaru osmiúhelníku si můžete zabruslit na téměř 600 čtverečních metrech.
Cena: zdarma

-

Časová náročnost 3 hodiny

Tipy na knihy

Novinky

Pro mladší (od 6 do 10 let)

• O čertovi - Pavel Čech (roztomilý pohádkový příběh o čertovi, který
mezi lidmi našel svou osudovou lásku a stal se užitečným)
• Mops jednorožcem-Bella Swift (krátce před Vánocemi byl malý
mopsík odložen do psího útulku, dívka Chloe si na Vánoce přeje
jednorožce, najde Peggy způsob, jak se jím stát?)
• Dědečkovy povídačky- Z. Pospíšilová, Z. Dreadka Krutá

(o dědečkovi, který se v dětství nenaučil vyslovovat R a Ř, ale má to
jeden háček, narodili se mu vnoučata a chtějí aby dědeček jim
vyprávěl)
Pro starší (od 11 do 15 let)

• Gump - Filip Rožek (vyprávění
očima toulavého psa, příběh o
cestě plné překážek a pastí, o
lásce, podobné knize Psí
poslání)
• (Ne)obyčejný kluk - R.J.
Palacio (Auggie se narodil s
deformovaným obličejem, což
mu znemožňovalo navštěvovat
běžnou školu, podaří se mu
přesvědčit nové spolužáky, že
je stejný jako oni?)
• Deník malého poseroutky Na
spadnutí - Jeff Kinney (nový
14. díl vyprávění
nezapomenutelných zážitků)
Markéta Bláhová

Jsou tu znovu filmy
Filmy od 6 do 12 let:
Sněžná mela - v IGY CineStar
Jumanji: Další level - v IGY CineStar
Pat a Mat: Kutilské trampoty - v IGY CineStar
Dnes jen tři filmy

Filmy od 12 do 18 let:
Černé Vánoce - v IGY CineStar
Dnes bohužel jen jeden film ☹

Komiksy

Zábava
Básnička pro Mikuláše
Pro malé děti:
Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku,
Na hlavě měl čepičku.
Z bílých vousů teplý šál,
Takhle, děti, vypadal
Mikuláš je hodný pán,
Nosí dětem marcipán
A zlobivým brambory do tátovi
Bačkory….

Básničky pro velké děti:
Mikuláš je dobrý brach,
Z čerta jde naopak strach,
Andílci veselí, rádi se s tebou podělí.
Večer na Mikuláše nadílka je naše…

S pozdravem Ivona Kristýna Jurášová

Zimní popletená slova
ÁŠE VŽDYCKY STOJÍ ANDĚL A UMOUNENÝ ROHATÝ
ŽERT ___________________.

HELE NAPADLL SNÍH, BUDEME SE BOULOVAT___________________.

NA ŠTĚDRÝ DEN VEČEŘÍME BRAMBOROVÝ SALÁT A CHYBU
_________________.

ČERTI MAJÍ MÝSTO NOHOU KORYTO______________.

MRZNE, TONÍČKU UKLOUZNEŠ NA MEDU_______________.

Z NEBE PADAJÍ LEHONKÉ BÍLE VLEČKY__________________.

O VÁNOCÍCH LEŽÍ POD STROMEČKEM KRÁSNĚ ZABALENÉ
PÁRKY_______________.

Osmisměrka Tereza

Ostatní
Advent – Autorka Lenka Hrouzová
Od neděle 1. prosince do úterý
24. prosince
Je to období čtyř neděl před vánočními svátky.
Adventní věnec: Zvyk zapalovat postupně čtyři
svíčky na adventním věnci, odpočítávající čtyři
adventní týdny. Adventní kalendář:

Půst: Jednou ze známých vánočních tradic je
také štědrovečerní půst. Dnes se vánoční půst v
rodinách už skoro vůbec nedodržuje, a když
ano, dodržují ho především děti, které se těší,
že uvidí tradiční zlaté prasátko. To se podle
legendy zjeví a proběhne po stěně každému,
kdo dokáže celý den nejíst a vzdát se tak
vánočního cukroví, sladkostí i jiných dobrot, a to
až do doby než na nebi vyjde první hvězda, a
tím začne i slavnostní večeře.

Pečení cukroví:

Vánoční cukroví, drobné
pamlsky, které nechybí během Vánoc na
mísách a tácech v žádné domácnosti.

Pouštění lodiček: Je velmi důležité, aby
si svou lodičku každý zhotovil sám. Při věštbě
můžeme položit jakoukoliv otázku týkající se
lásky, rodiny, práce, úspěchů, majetku.

Jablka: po štědrovečerní večeři vezměte z
ošatky jablíčko a napříč ho rozkrojte. Objevíte-li
v jablku jádřinec ve tvaru hvězdičky, pak se
můžete těšit na zdraví a štěstí.

Recepty
Recept na ořechy po babičce
Těsto
•

500 g mouka (hladká)

•

100 g cuk (krupice)

•

230 g máslo

•

1 žloutek

•

špetka sůl

•

1/2 lžička kakao /holandské)

•

olej (na vymazání)

Náplň
•

150 g máslo

•

150 g cukr (krupice)

•

150 g vlašské ořechy

•

1 žloutek

Čas přípravy
•

1 hodina

Příprava
•

Z mouky, těsta, másla, žloutku, soli a kakaa uděláme těsto, které necháme do
druhého dne odpočinout.

•

Ořechové formičky vymažeme olejem a vyplníme slabou vrstvou těsta. Pečeme asi 57 minut při 165°C.3

•

Ještě teplé ořechy vyklopíme.

•

Zchladlé slepujeme vždy po dvou, krémem udělaným ze všech surovin na náplň.

Recept po mexiku
Suroviny
•

1/2 kg kuřecí prsa

•

olivový olej

•

1 nakrájena cibule

•

2 nasekané stroužky česneku

•

1 konzerva fazole v chilli nálevu

•

1 plechovka krájených rajčat (400 gramů)

•

100 g tvrdého sýra nastrouhaného podle chuti (eidam, čedar)

•

1 malý kelímek zakysané smetany

•

nasekané lístky koriandru

•

1 chilli papričku zbavenou semínek-kdo nesnáší, vynechá.

Postup přípravy receptu
•

V kastrolu zprudka rozpálíme olivový olej, přidáme cibuli, česnek, nakrájenou chilli
papričku a smažíme asi 3 minuty.

•

Přidáme fazole a rajčata a provaříme asi 5 minut, aby omáčka trochu zhoustla.

•

Drůbeží maso nakrájené na kousky naskládáme do zapékací misky, zalijeme
omáčkou z rajčat a fazolí a posypeme strouhaným sýrem.

•

Zapékáme zakryté v předem vyhřáté troubě 30 minut, aby sýr zezlátl a maso se
propeklo.

•

V malé misce smícháme zakysanou smetanu a koriandr.

•

Pokrm vyjmeme z trouby, na talíři zdobíme ochucenou zakysanou smetanou.

•

Příloha: kus dušená hnědá rýže, přizdobit ledovým salátem.

Ilustroval: Lukáš Melounek

