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Co se děje na naší škole? 

S přicházejícími Vánocemi jsme tady opět s novým číslem   
Podlavičníku. 

Hned na začátek mi dovolte, abych vám sdělila několik úspěchů naší 
školy. 

V první řadě je tady úspěch Daniela Dubovického, který se umístil 
na prvním místě v soutěži ,,Psaní všemi deseti“. 

Náš tým plaváčků se v krajském kole umístili na krásném třetím 
místě. 

Ve čtvrtek 3. 12. 2016 se šest žáků naší školy zúčastnilo konverzační 
soutěže v anglickém jazyce. A i přes velkou konkurenci jsme se do-
mů nevrátili s prázdnou. František Onderka si ze Šternberka přivezl 
1. místo v kategorii 8. tříd a v kategorii deváťáků se Igor Kašpar do-
stal do finále mezi 6 nejlepších soutěžících. Za reprezentaci školy 
děkujeme i Kristýně Starnovské, Martině Desenské, Petru Kolaříko-
vi a Davidu Raidovi, kteří podali také velmi pěkné výkony. 

Žáci třídy 2.A se umístili na 1.místě v soutěži o nejhezčí vánoční oz-
dobu. 

Za skvělé umístění žáků a krásné výsledky jim moc gratulujeme. 
Přejeme Vám všem čtenářům příjemné počtení a doufáme, že se 
Vám bude toto číslo líbit. 
 
                                                                   
                                                                                        (Barbora Adamová) 
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Anketa 

 

(V
ěra

 M
a

tý
sk

o
v

á
) 

V tomto díle jsme opět udělali anketu. A tentokrát naše otázka byla 
,,Co si přeješ k Vánocům?“  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            (Věra Matýsková) 

2.A Anička 7 let  
Lapač snů 

2.B  Sebastian 7 
let BMX                           

3.A Danielka 9 let 
Tablet  

3.B Lexík 9 let  
Lego  
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 Zimní slunovrat 

SLOVANÉ: Zimní slunovraty… jo, to byly u Slovanů velké oslavy, 
které trvaly několik dnů. Zimní slunovrat měl výjimečné postavení 
v roce. 

Nejprve se slavil kračun, což byl ten „pravý“ zimní slunovrat – byl 

to svátek nejkratšího dne v roce. Kračun, který pravděpodobně po-

chází ze slova „krátký“, byl později pokládán za boha, ale není tomu 

tak úplně. Byl to pouze název nejkratšího dne v roce. V některých 

oblastech se v tento den pekl obřadný chléb, který byl sněden až na 

nový rok. U Slovanů byl velmi důležitý oheň. V průběhu nejkratšího 

dne se zapalovala svíce, z jejíhož plamínku se pak věštilo: na koho 

plamen ukazoval, ten měl v příštím roce zemřít. Naše rozkrajování 

jablka pochází také od Slovanů – i oni zjišťovali z jádra jablek nebo 

ořechů, jak jim bude sloužit zdraví. Využívala se i cibule: podle je-

jích rozložených plátků se soudilo, jestli bude příští rok počasí příz-

nivé pro sklizeň. Slované hodně uctívali přírodu a vše kolem ní. 

RAW - zdravá strava 

Zdravá čokoláda 

Společnost Cacao Crudo patří mezi první italské výrobce 

RAW čokolády. Jejich cílem bylo vyrobit čokoládu, která by 

byla zdravá i chuťově dobrá. Je vyrobena z nejkvalitnějších 

bio ingrediencí. Cacao Crude také respektuje životní prostře-

dí a všechny ingredience jsou absolutně bez jakékoliv živočiš-

né složky. V kakau nejsou žádné chemické složky. Ve společ-

nosti Cacao Crudo velmi záleží na tom, aby čokoláda byla 

zdravá a také chutná. 

                                                                                                                                   (Věra Matýsková) 

(Věra Matýsková) 
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Recepty  

Ingredience: 

4 sáčky ovocného čaje 

1 pomeranč 

1 jablko 

500 ml pomerančového džusu 

5 hřebíčků 

1 svitek skořice 

2 hvězdičky badyánu + svitky skořice na ozdobu 

2 lžíce cukru 

med a citrónová šťáva na dochucení 

Omyté ovoce nakrájejte na úhledné tenké kousky, případně 
na kolečka. Jablka zbavte jádřinců. V hrnci přiveďte džus a 
uveďte k varu. Pak vhoďte čaj a přilijte 1,5 l vroucí vody. Ce-
lou dobu udržujte tekutinu horkou, ale ne vroucí. Přidejte ovo-
ce, koření a cukr. Plamen udržujte na minimu. Zahřívejte pár 
minut. Až ovoce trochu změkne, sejměte hrnec z ohně a nechte 
punč mírně zchladnout. 

Vyjměte koření a nápoj dochuťte medem a citrónovou šťávou. 

Podávejte ozdobené svitkem skořice, nebo kouskem pomeran-

če. Přeji Vám chutný požitek.                           

                                                                                                    (Hana Jirků) 

Dětský domácí punč 
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1)Má svátek 24.12(žena)        a   

2)Slovy 50      d         
3) Před Velikonocemi někdo 
drží .... (nejí maso)    ů       

4)Pohádka o ....... Karkul-
ce.             é  

5) Jeden ze smyslů.          ch  

6)Kráva dává           o  

Křížovky pro chytré hlavy 

7) Předložka (Jsem 
_   škole       e      

8) Když doma nikdo 
není jsem doma ...         m     

9) Čichový orgán       o       

10) Šmoulí holčička           l 

  

  
  

  
11) Jezdit dozadu           

v   
   

12) Matčina sestra          a     

(Anna Mihad Shehata) 
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Rady, typy a triky  

S přicházejícími Vánocemi se mnoho z Vás rozhoduje nad tím, 
co někomu darujete nebo jak někoho potěšit. A  ne nadarmo 
se říká, že co je malé, to je milé. Pokud jste se rozhodli, že ně-
čím malým takto někoho potěšíte, toto vyrábění je přesně pro 
Vás. Dnes si totiž ukážeme pár nápadů na krabičky, do kterých 
tyto drobné dárky můžete uschovat. 

(Barbora Adamová) 
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Básničky a písničky  

Christmas Is Here 

A good time is coming, I wish it we-
re   here, 

he very best time in the whole of the 
year; 

I'm counting each day on my fingers 
and thumbs, 

the weeks that must pass before 
Santa Claus comes. 

 

Then when the first snowflakes be-
gin to come down, 

and the wind whistles sharp and the 
branches are brown. 

I'll not mind the cold, though my 
fingers it numbs, 

for it brings the time nearer when 

Santa Claus comes. 

Vánoce jsou tady 

Dobrý čas se blíží, já bych si přál, 
aby tu byl. 

Úplně nejlepší čas po celý rok: 

Spoléhám každý den na mé prsty 
a palce, 

týdny, které musí projít, než Santa 
Claus přijde. 

 

Pak, když první sněhové vločky 
začínají padat a vítr píská, větve 
jsou ostré a hnědé. 

Nevadí mi chlad, i když prsty to 
ochromuje. 

Už přichází čas, kdy Santa Claus 
přijde. 

(Daniela Green) 
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Básničky a písničky 

Sáně 

Anděl Páně 

zlámal sáně, 

svatý David 

dal je spravit, 

svatá Eva 

dala dřeva, 

svatá Tereza 

dala železa, 

svatý Jakub 

dal je okut, 

svatý Job 

na ně hop, 

svatý Jan 

vozil se na nich 
sám. 

(Ze Slezska) 

Stromečku vstávej 

Stromečku vstávej, 

ovoce dávej, 

usměj se, ustroj se, 

je štědrý den! 

 

Jabloňko, jabloňko, 

probuď se ze spánku, 

dej nám ovoce, 

plnou vopalku. 

 

Dej ti pánbůh štědrej večír, 

zlatá čistá studánko, 

nesu od večeře drobátko, 

abys čistou vodičku dávala, 

Nikdy nevysychala. 

(Anna Mihad Shehata) 
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Biblické příběhy 

Ve vesnici Nazaret se Marii zjevil anděl Gabriel. Marie byla zaslíbena za 

manželku Josefovi. Anděl Gabriel řekl, že je vyvolená a bude mít syna Ježíše. 

Anděl se zjevil také ve snu Josefovi a sdělil mu že Marie počala dítě z ducha 

svatého a má ji ochraňovat a pojmout za manželku. Po té byli Marie s Jose-

fem oddáni. Brzy na to vydal král Augustus zákon o sčítání lidu ve své říši. 

Každý se tedy musel vrátit do svého domovského města, aby se dal zapsat. 

Josef s Marií se vydali do Betléma v Judsku. Když tam dorazili, nikde nese-

hnali nocleh. Josef věděl, že porod je blízko, tak sehnal alespoň přístřešek 

kde se v noci narodil Mariin syn Ježíš. Položila ho do jeslí, krmítka pro zvířa-

ta.V polích okolo Betléma hlídali pastýři svá stáda. Náhle se jim zjevil anděl 

a řekl „Přináším Vám dobrou zprávu, dnes se narodilo dítě, které bude spasi-

telem všech lidí. Naleznete ho v jeslích.“ A to se stalo 24. prosince před 2 

tisíci 15 lety. Proto v tento den slavíme narození Ježíše Krista (Vánoce). 

Vtipy 

Beruška jde na karneval 

Přijde beruška na karneval a tváře má nacpané tvarohem. Při-

jde k ní šneček a ptá se: "Za co jdeš?" Beruška si zmáčkne tváře 

a odpoví:,,Za beďara."  

Myslivcovy vánoční hony na jeleny 

Myslivec se ohlíží po lese. Vezme si pušku, dívá se do dalekohledu 

(který má jako zaměřovátko na pušce) .Vidí jelena -střelí ho, zase se 

tak rozhlíží a vidí druhého-střelí ho. Jak se to tak opakuje u šestého, 

povídá : ,,To není možné! Jdu se tam podívat.“ 

Příjde k místu a najde tam červeného mužíčka, který sedí na voze, na 

kterém je napsáno: ,MARRY CHRISTMAS.“ 

(Hana Jirků) 

                                             ( Kateřina Michalisková) 

Narození Ježíše Krista 
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Zajímavosti  

-Při hře nechávají psi gentlemansky vždy vyhrát fenky, i když jsou třeba fy-

zicky silnější. 

-Pokud je opuštěné nějaké veverčí mládě, jiná veverka ho adoptuje. 

-Mořský koník má jednoho partnera celý život a při cestování se drží za oca-

sy, aby si neuplavali. 

-Za zabití pandy je v Číně trest smrti. 

-Delfíni se navzájem oslovují jmény. 

-Želvy mohou dýchat zadkem. 

-Vydry se při spánku drží za tlapky, aby je neodnesl proud. 

                       

Austrálie: Většina lidí žijících v Austrálii jsou Křesťané. Protože v Aus-

trálii je o Vánocích až 30 stupňů, lidé večeří venku na zahradě. K večeři 

mývají: mořské plody, krocana, kachnu, kuře, těstoviny, různé saláty, 

koláč a zmrzlinu. Jako zákusek mají teplý švestkový nákyp s ořechy a ro-

zinkami. Nikdy taky nesmí chybět meloun. Vánoční stromeček je buď v 

květináči nebo umělý. Zdobí si ho: barevnými balonky, větvičkami ze 

stromů nebo slaměnými ozdobami. Hodně populární jsou pohlednice. V 

Austrálii je soutěž, že na konci svátků se spočítá, kdo jich dostal nejvíc. 

Dárky se nosí večer - z 24.12 na 25.12. Nosí je tam Ježíšek, ale v posled-

ních letech je nosí i Santa Claus. 

Mexiko: Lidé tam o Vánocích často navštěvují kostely. Jako první věc, 
která se v Mexiku objeví na začátku Vánoc, jsou stánky s lacinými hračka-
mi pro děti. Lidé o Vánocích navštěvují své známé. K večeři mívají kroca-
na na pomerančích. Vánoční stromky se dovážejí z Kanady, a protože 
jsou velmi drahé, tak je lidé nahrazují velkým hlíněným džbánem. Tento 
džbán ( říkají tomu pinata ) se zavěsí do vzduchu a naplní se až po okraj 
dárky. Děti společně (v každé rodině ) džbán rozbijí a dárky které jsou 
označené, si děti rozeberou. 

V některých částech země se dárky nadělují třikrát: na Štědrý den, na Sil-

vestra a na Tři krále.                            (Kateřina Michalisková, Věra Matýsková) 
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Loučí se s Vámi Podlavičník 

Zimní číslo našeho školního časopisu je opět u konce. My 

všichni se s Vámi loučíme a přejeme Vám překrásné prožití 

Vánočních svátků.  

Vaše redakce: 

Kateřina Michalisková -  šéfredaktorka  

Barbora Adamová - redaktorka 

Věra Matýsková - redaktorka 

Daniela Green - redaktorka 

Kateřina Michlíková - redaktorka 

Hana Jirků - redaktorka 

Anna Shehata - redaktorka 

Se vším nám pomáhaly paní učitelky Sokolová a Slováčková. 

Cena :   5,- 

Zdroje:  google , ženy.cz, 

vtipy.cz, zajímavosti.cz  


