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Vánoce 2020 
Není nikdo, kdo by Vánoce neznal. Myslím, že 

je to oblíbený svátek všech. 

Proč?? Přece kvůli cukroví, kaprovi, 

vánočním ozdobám, sněhu – a hlavně kvůli 

dárkům.  

Dneska si povíme pár Vánočních tradic a 

novinek.  

Všichni známe zabíjení nevinného kapra 

(tedy když ho doma jíte). Nebo pečení 

výborného cukroví. Např. kokosky, linecké 

cukroví, perníčky, vosí úly, vánočky, vanilkové 

rohlíčky a mnoho dalších... 

Také známe vánoční zvyky, jako házení botou, pouštění lodiček (svíček), vylívání vosku, a štědrovečerní 

večeře.  

Věděli jste, že v jiných zemích nechodí, „Ježíšek“, ale „Santa“? A že se tam „Santovi“ věší ponožky na krb 

a připravují do ní dobroty? No nic teď jdeme na ty novinky.  

Určitě vyšly nové hry a aplikace. Taky určitě mnoho slev a nabídek. Nějaké trhy a stromeček na náměstí 

nesmí chybět.  

Určitě už nebude karanténa (doufám) a tudíž taky více volna a více se uvidíme s kamarády. Tyto Vánoce 

pravděpodobně nebudou jako ostatní, ale určitě budou taky šťastné a veselé.  

Podle mě toto vánoční povídání už stačí. A jestli se vám to povede, tak mi můžete zkusit napsat co si 

přejete atd.  

Užijte si Vánoce a zatím na viděnou. 

Mariana Stránská 

Skládanky z papíru – pěkný dárek do 5 minut     
Ahoj, milí čtenáři, dnes jsme si pro tebe připravili něco málo o skládankách (origami) a 3 jednoduché 

návody, jak na to!!! 

  

Vážení čtenáři,  

dostává se do rukou 

Vánoční speciál našeho 

školního časopisu.  

Najdete v něm zajímavé 

typy na vánoční dárky        

Celá redakce Vám přeje 

krásné Vánoce a těšíme se 

na setkání v roce 2021       
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Historie origami: 

Předpokládá se, že vzniklo přibližně v 9. století, když 

zprvu mělo své místo při náboženských obřadech a 

výzdobě šintoistických svatyní. 

Jako široce rozšířená zábava se začíná objevovat až v 17. 

století a jeho obliba výrazně stoupá následující dvě 

století, až do devatenáctého století, kdy byla tato forma 

zábavy obecně rozšířena a stala se uznávaným uměním. 

 

Různé typy origami: 

POHYBLIVÉ – dá se s nimi manipulovat (kroutit, tahat) 

MODULÁRNÍ – složené z více dílů, které jsou do sebe zasunuty 

MOKRÉ – papír je navlhčený pro snadnější manipulaci. Obvykle na složité a náročné modely. 

Zdroje: pinterest, wikipedia. 
Autoři: Matěj Malášek, Mariana Stránská 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥Callyniny Vánoce♥ 
Cally je dvanáctiletá dívka, která žije sama a musí se o sebe starat. Žije sama v jednom starém domě. Cally 

žije ve městě Pilna. 

Callyniny Vánoce začaly smutným dnem, protože minulý rok jí zemřela matka, sestra a dokonce i otec. 

Stalo se to při požáru v hotelu.  

Tento rok Cally tráví celé Vánoce sama, protože nemá ani prarodiče a ani žádné přátele protože, jí vždy 

všichni ubližovali a neměli jí rádi, jelikož byla jiná. 

Bylo 24. 12. roku 1923, město Pilna♥ 
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Cally se probudila a první, na co myslela byla doba, kdy žila její rodina. Cally ukápla slza a šla si udělat 

snídani.   

Cally dala na stůl chleba, bábovku a zeleninu, dala ze stolu šest židlí, aby si k ní přisedla celá rodina, sice 

není její rodina živá, ale určitě je na ní celá rodina pyšná a hrdá.  

Cally šla po snídani na hřbitov aby, popřála všem ze své rodiny hezké Vánoce. Když byla Cally na hřbitově, 

tak řekla zase Vánoce spolu, jako za starých časů.  

Cally popřála hezké Vánoce a šla domů. Až byl večer Cally šla do kostela, aby se pomodlila. Cally celé 

Vánoce slavila se svojí rodinou duchů v kostele.  

Když bylo 12 hodin tak Cally šla domů a dala si chleba. Tohle byl Callyniny Vánoce. Veselé Vánoce! ♥ 

Jana Hrbková♥ 

Tipy na vánoční cukroví 
Připravila jsem si pro vás recepty na vánoční cukroví. Je to moje oblíbené.  Jsou to jednoduché recepty, 

který zvládne každý. Tak s chutí do toho      . 

Vánoce a Nový rok vašeho psa 
Pes je výborný dárek pod stromeček a vždy potěší.  

Ale je potřeba mnoho zařídit, aby bylo pro psa vše nachystáno. 

Hlavně jídlo a jeho místo (pelíšek, klec, kenelka, bouda...). Je na 

10 až 15 let, a ne na několik dní. Někdy si lidé vezmou psa jen 

na Vánoce a potom ho dají do útulku nebo vykopnou na ulici.  

Pes pro vás udělá první poslední, dá vám lásku i když vy mu ji 

neopětujete a nikdy vás úmyslně nezklame. Ovšem dospěje a 

nebude tak roztomilý, jako když byl štěňátko.  

Pes je nejradši v okruhu rodiny, ale nemá rád hluk, proto mu často vadí ohňostroje. Na Nový rok je tedy 

dobrý psa hlídat a uklidnit ho, aby se nebál. 

Kristýna Hübnerová 

 

Podvodnice 
300g hladká mouka 
150g  máslo 
5PL mléko 
1PL cukr 
20g  droždí 
Vyrobíme kynuté těsto. 
Z těsta uděláme kouli a tu 
dáme na dvě hodiny do 
studené vody. Po dvou 
hodinách těsto vyndáme, 
usušíme, rozválíme a vy-
krajujeme malá kolečka. 
Pečeme v troubě na 
150°C. Obalíme v cukru. 

 

 

Pracny 
250g máslo 
350g hladká mouka 
140g  nastrouhané lískové oříšky 
85g  cukr 
3 žloutky 
1,5KL kakao 
1KL skořice 
Špetka hřebíčku 
Uděláme těsto. Dáme ho na půl hodiny do 
lednice. Připravíme si formičky na pracny, 
nevymazáváme. Z těsta uděláme kuličku, tu 
obalíme v hladké mouce a namačkáme do 
formiček. Dáme péct do trouby na 150°C. 
Obalíme v cukru. 

Vanilkové rohlíčky 
250g máslo 
250g hladká mouka 
120g  pískový cukr 
120g nastrouhané 
lískové oříšky 
Vypracujeme těsto. 
Dáme ho na půl hodiny 
odležet do lednice. 
Z těsta tvarujeme 
rohlíčky. Dáme péct do 
trouby na 150 °C. 
Obalíme v cukru. 
 

Tereza Papajová 
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Deskové a Karetní hry 

 

 
Výbušná koťátka 

Pokud rádi hrajete napínavé 

hry, právě jste našli tu pravou!  

Populární hra z kickstarteru „Vý-

bušná koťátka“ je kočičí verzí 

ruské rulety. Hráči si postupně 

během tahů dobírají karty 

z balíčku, avšak jakmile jeden z 

nich obdrží kartu vybuchujícího 

koťátka, hru prohrává.  

Některé karty vám ale pomohou 

se výbuchu vyhnout, třeba tím, 

že se budete moci podívat na 

karty ještě předtím, než si je 

vezmete, přinucením protihráče 

vzít si několik karet najednou 

nebo zamícháním balíčku. 

Hra je určena pro 2-5 hráčů a 

věřte, že s každou další kartou 

je hra napínavější a 

napínavější. 

Objevte své skryté strategické 

dovednosti a užijte si spoustu 

zábavy s rodinou, přáteli a 

„Výbušnými koťátky“. 

Parametry: 

Vhodné od: 7 let 

Minimální počet hráčů: 2 

Maximální počet hráčů: 5 

Délka hry: 15 min 

Jazyk: čeština  

 
Bang! 

Bang! je mimořádně úspěšná 

karetní hra, která vám zpří-

jemní jak rodinné odpo-

ledne, tak i večírek s přáteli. 

Hra vás přenese přímo na Di-

voký západ, kde na sebe bu-

dete brát různé role. Můžete 

se stát loupežníkem, šerifem, 

renegátem či pomocníkem a 

setkáte se se zvučnými 

jmény, jako Calamity Janet, 

Black Jack či Willy The Kid. 

Na začátku si hráči vylosují 

role, pak se snaží přestřílet 

své nepřátele.  

Hra nabízí několik možných 

konců, vyznačuje se však 

velmi jednoduchými pravi-

dly.  

Jediným vaším úkolem bude 

přežít drsnou realitu Divo-

kého západu. Svižný a zá-

bavný herní princip zaručuje, 

že se k této originální hře 

vždy budete rádi vracet.  

Parametry: 

Vhodné od: 10 let 

Minimální počet hráčů: 4 

Maximální počet hráčů: 7 

Délka hry: 40 min 

Jazyk: čeština  
 

 

 
Monopoly Avengers 

Oblíbenou společenskou hru 

Monopoly od značky Hasbro si 

můžete užít i ve verzi populární 

Marvel série Avengers, a to 

zcela v českém jazyce.  

Vyberte si figurky inspirované 

12 superhrdiny – od Iron Mana, 

přes Hulka či Thora až po Ant 

Mana.  

Cílem hry je nashromáždit ma-

ximální množství superhrdinů, 

jež je přímo úměrné moci, kte-

rou tím získáte.  

Čím silnější bude váš tým super-

hrdinů, tím více peněz vám 

dokážou obstarat.  

Speciální karty Gauntlet a Stark 

Industries mohou rychle zvrátit 

průběh hry. Obchodujte se zá-

kladnami a velitelstvím, které ze 

světa Avengers dobře znáte.  

Tato desková hra zabaví 2-6 

hráčů ve věku od 8 let a zajistí 

vám zajistí spoustu chvil plných 

napětí a zábavy.  

Parametry: 

Vhodné od: 8 let 

Minimální počet hráčů: 2 

Maximální počet hráčů: 6 

Délka hry: 60 min 

Jazyk: čeština    

 

Autor: Ondřej Ženíšek 

 

 


