RECEPT NA PIZZU

Pořádně smícháme ingredience na obrázku, abychom vytvořili těsto, které vložíme do
mikrovlnky na 1 hodinu.

Troubu rozehřejeme na 200 °C. Poté vyndáme těsto, rozdělíme na dva díly a rozválíme na
placky.

Placky potřeme omáčkou (protlak, česnek, bylinky). Dále naskládáme salám nebo co má, kdo
rád a posypeme sýrem. Nezapomeneme založit okraje.

Poté vložíme do vyhřáté trouby a pečeme asi dvacet minut.

Dobrou chuť!
Lucie Pospíšilová 5.B

O DVOU VEVERKÁCH
V jednom hlubokém lese žily dvě veverky, byly to dobré kamarádky, ale každá měla jinou
povahu. Zrzečka si celý den hrála, poskakovala po větvích a na nic jiného nemyslela. Zato
druhá Dubenka byla pečlivá a starostlivě celý den sháněla potravu, dělala si zásoby na zimu a
když přicházel podzim, začala si svědomitě spravovat svoje obydlí, aby do něj nemohl ani
závan chladu. Zrzečka vědela, že by se měla také chystat na zimu, ale času měla dost, hodila
to za hlavu a hopkala si hrát. Mezitím Dubenka nastřádala zásoby a v domečku měla útulno.
Když přišla zima, byla spokojena, že má vše nachystané. Jenže Zrzečce se vedlo špatně, měla
hlad a do domečku ji foukal studený vítr, myslela si, že zimu nepřežije, když ji bylo nejhůř,
vzpomněla si na svoji kamarádku. Promrzlá zaklepala na její dvířka a za chvilku už seděla v
teplé komůrce, Dubenka jí uvařila horký čaj a Zrzečka věděla, že se měla v létě postarat o
zásoby. A Duběnka, když viděla posmutnělou a prokřehlou kamarádku, navrhla ji ,ať Zrzečka
zůstane přes zimu u ní. Zrzečka vděčně přijala a byla moc ráda, že nemusí do zimy. Vděčně
svoji kamarádku celou zimu bavila a vesele švitořila, a tak se jim tam moc hezky žilo a obě
byly spokojené.
Jiří Pospíšil, 5.B

KARAMBOLA

Karambola nebo čínská hvězdice je ovoce stromu Averrhoa Carambola.

Nejčastěji se jí

čerstvé v exotických ovocných salátech nebo jako ozdoba pohárů a nápojů. Před konzumací
se odstraní hnědá žebra a plod se nakrájí na plátky. Vzniknou tak velmi dekorativní hvězdy.
(Proto se v anglicky mluvících zemích tomuto ovoci říká starfruit – „hvězdicové ovoce“.)
Listy karamboly jsou dvacet centimetrů dlouhé a protažené do krátké špičky. Při dlouhých
obdobích sucha je rostlina shazuje. V paždí listů kvete v bohatě rozvětvených, červených
květenstvích.

Plody obsahují velké množství kyseliny šťavelové (stejně jako reveň čili rebarbora) a měly by
se konzumovat jen v malém množství. Při nadměrné konzumaci mohou způsobit otravu, ale i
poškození ledvin. Tomu lze zabránit i současným podáním vápníku v rozpustné formě. U
pacientů s ledvinnou nedostatečností je však karambola zvláště nebezpečná, protože
nejenže se šťavelan hůře vylučuje, ale jeho vysoká koncentrace také zpětně poškozuje již tak
narušenou funkci ledvin.
Plody se vyvinou jen z malého počtu květů. Rozříznuté na plátky vytvoří charakteristickou
pěticípou hvězdu. Tenká, průsvitná vnější slupka je hladká a voskově lesklá. Dužnina plodu je
velmi šťavnatá, chutí připomínající angrešt, sklovitě žlutá a kolem středu má malá semena.
Stromy poskytují dvě až tři sklizně za rok. Plody obsahují nízký obsah cukru, vitamin C,
minerální látky, vápník, hořčík, železo a fosfor.
Nikola Lavičková, 6. A

VÁNOČNÍ SVÁTKY
V tomto čísle časopisu jsem zaměřila na tradiční oslavy Vánoc našich vyučujících. Opět jsem
s nimi vedla krátké rozhovory, ve kterých jsem se jich dotazovala, jak prožívají Vánoce.
Oslovila jsem tyto vyučující: Mgr. Hubená, Mgr. Poštulková, Mgr. Hloušková, Mgr. Huďová,
Mgr. Kaufholdová, Mgr. Konečná, Mgr. Zatloukal, Mgr. Kostková, Mgr. Rychlá, Mgr.
Smejkalová, Mgr. Petrů, Mgr. Nixová.

Možnosti na výběr byly tyto:
půst - ano

půst - ne

papírový betlém

dřevěný betlém

umělý vánoční stromeček

živý vánoční stromeček

baňky

slaměné ozdoby

pouštění lodiček

krájení jablka

lyžování

bruslení

perníčky

vanilkové rohlíčky

rybí polévka

hrachová polévka

smažený kapr

kuřecí řízek

bramborový salát

brambory

Odpovědi, které jsem získala, poukazují na následující typický vánoční čas.
Většina našich vyučujících na Štědrý den půst nedrží (7) protože určitě neodolá vanilkovým
rohlíčkům (9). Na Štědrý den postaví papírový betlém (8), na živý vánoční stromeček (8)
navěsí slaměné ozdoby (7) a jde chystat štědrovečerní večeři. Rozhodně nechybí hrachová
polévka (7) a typický smažený kapr (9) s bramborovým salátem (11), který na plné čáře
zvítězil. Po večeři si doma rozkrojí jablko (10) a pokud bude mít obavy, že mezi svátky
ztloustne, půjde si zalyžovat (7).

Veronika Pávková, 6. A

VÁNOČNÍ TRADICE A ZVYKY
ŠUPINA PRO ŠTĚSTÍ
Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem štědrovečerní večeře. Traduje se, že ten, kdo
si schová šupinku pod talíř, bude mít po celý následující rok štěstí. Kapří šupinka má také
zajistit dostatek peněz a zabránit nouzi,a proto ji nosí celá řada lidí i v peněžence.
TRADICE STOLOVÁNÍ
Tradice jezení oplatku s medem patří symbolikou k jezení těla Páně a díky kulatosti oplatku je
zde i symbolika Slunce. Na stole by mělo být 12 chodů jídla. Každý chod za jeden měsíc v
roce. Jediná hospodyně může vstát od stolu. Tradic a zvyků je mnohem více a celkem se liší
region od regionu.
ZLATÉ PRASÁTKO
Zlaté prasátko vzniklo kvůli dětem, aby se vydržely postit až do štědrovečerní večeře. Celý
den být o hladu je obzvlášť pro děti náročné, a tak se začalo říkat, že ten, kdo to vydrží, tak s
první hvězdou na nebi uvidí i zlaté prasátko. Prasátko je také vánočním symbolem, který
představuje synonymum pro štěstí.To, jestli tomu tak doopravdy je, se musíte přesvědčit
sami, třeba o těch letošních Vánocích.

KRÁJENÍ JABLKA
Po modlitbě a snězeném oplatku nastalo hodování, někde v jejich průběhu, u některých na
počátku a u jiných spíše až ke konci, dojde na krájení jablíčka. Tato klasická a známá česká
tradice věštila, zda daného čeká za rok život anebo smrt. Život znamená nález pěticípé
hvězdičky ve středu a smrt křížek.Této věštby se nemusíte bát. Stačí, když si vezmete zdravé
a velké jablko a rozříznete jej pěkně ve středu kolmo ke stopce.
JMELÍ
I když by se vám mohlo zdát, že zavěšené jmelí je americkou tradicí, ve skutečnosti tato
tradice sahá až do doby Keltů.
POUŠTĚNÍ LODIČEK
Pouštění lodiček patří k dávným českým tradicím. Rozlouskněte vlašské oříšky, vyberte jejich
náplň a do jejich s pomocí roztaveného vosku připevněte zbytky téměř dohořelých svíček. Do
lavoru napusťte vodu, zapalte svíčky a dejte lodičky plout na vodu. Majitele té lodičky, která
svítí nejdéle, čeká dlouhý život.
LITÍ OLOVA
Olovo bylo celkem dostupné a jeho bod tání je nízké. Olovo se roztaví na kovové lopatce nad
plamenem, a pak se vlije do vody v kovovém lavoru. Lijte opatrně, ale najednou. Ve vodě
olovo ztuhne a zanechá tak určitý abstraktní tvar. Podle odlitku pak lidé hádali, co je v
budoucnu čeká.
ZPÍVÁNÍ KOLED
Koledy patří neodmyslitelně k tradicím nejen českých Vánoc. Původně je zpívaly děti pouze v
daném období, kdy chodívaly po vsi a koledovaly si o nějakou sladkou výslužku.

Nikola Pecháčková, 5. B

ÚNOR
Myslím si že toto období nikdo moc nemusí,
Je to nejsychravější měsíc ze všech období.
Venku je zima a větrno,
Ale doma je pěkné teplounko.
Ven se jít musí,
Když naši malí kamarádi na malou potřebují.
Jsme smutní, že když prší,
Nemůžeme jít skotačit ven v dešti.

VÍTR
Vítr je v každém ročním období,
V únoru je ale velmi vítaný.
Vyvrátí všechny stromy ze země,
Než se člověk naděje.
Vítr je velmi studený,
Ale občas neuškodí.
Vítr rádi nemáme,
Ze země ho ale vyhnat nesmíme.

Zuzana Linhová, 6. A

ČERNÁ ZUZKA
Kdysi nedávno bylo jedno menší stavení u lesa. Žila tam roztomilá fenka Líza, které se nedávno
narodilo pět štěňátek. Čtyři byla bílá s černými flíčky, ale to poslední bylo černé. To se jmenovalo
Zuzka. Ostatní se jí posmívali, že bude nosit smůlu. Maminka jim pořád nadávala, že smůlu nosí
jen černé kočky, aby se jí neposmívali, ale ti se tomu jen vždy zasmáli a posmívali se Zuzce dál.
Jednoho dne už to mamka nevydržela. Byla tak naštvaná, až je na chvíli zavřela do psí boudy. Šla
za Zuzankou, která si sama hrála v koutku u stodoly. Maminka jí řekla:
,,Nic si z nich nedělej. Víš jak se Heřmanům narodily děti?“
Zuzka odpověděla:
,,Ano vím.“ ,,No tak ty děti se jim povedly, protože mají tak krásné černé štěňátko.“ odpověděla
maminka. Zuzanka se zeptala:
,,A proč kvůli mně?“ Maminka na to: ,,Víš, proč je jen jedno štěňátko v domácnosti černé?“ ,,Ne.“
,,Protože nosí štěstí.“
Potom, když jí to maminka dopověděla, tak šla ostatní štěňátka pustit. Ta vyběhla a začala se
honit. Pak si všimla Zuzky v koutku a seskupila se kolem ní Začala opakovat: ,,Zuzka černá, smůla
velká...“ a pořád dokola. To už pro změnu nevydržela Zuzka a s pláčem utekla do lesa. Tam si
sedla na pařez a rozbrečela se ještě víc. Jak tam chvíli seděla a brečela, tak si jí všimla veverka
Zrzka, která běžela okolo.
,,Proč pláčeš?“ zeptala se veverka.
,,Protože se mi všichni smějí že jsem černá.“ odpověděla Zuzka. Zrzečce to hned připomnělo její
děti.
,,Nemusíš kvůli tomu brečet. To já mám doma dva zrzavý kluky a jednu černou holčičku. A když
ta povyrostla, pořád mi pomáhá. A kluci si ji berou za příklad a pomáhají mi stejně jako dcera.“
Poté, co to Zuzka slyšela, rozběhla se domů. Od té doby Zuzka a její tři sourozenci pomáhají
mamince a nikdo se už nikomu nesměje.

M. Drahošová

STALO SE TO MINULÝ TÝDEN
(vítězné slohové práce ze školního kola olympiády z českého jazyka)
Každou sekundu, minutu, hodinu, den i měsíc se dějí samé nové věci. Rodí se noví lidé
a lidé umírají. Vznikají nové vztahy, navazují se mnohá přátelství a mnohá i končí. Ale…
Uvědomujeme si to? Nemyslím si, že by se každý člověk zamýšlel nad tím, co se zrovna děje
na druhém konci světa, ve vedlejším domě či vedle v pokoji. Já si ale myslím, že by se každý
měl zamyslet nad tím, co se okolo něj děje a nemyslet jen na sebe.
Minulý týden se v mém životě, ale samozřejmě v životě i v životě milionů dalších lidí,
udála spousta nových věcí. Poslední dobou pociťuji, že se mi líbí jiné věci, poslouchám jinou
hudbu a přemýšlím jinak. Myslím si, že je to tím, že jsem se začala bavit s lidmi, s nimiž jsem
se dříve moc nebavila. A jsem za to ráda, protože každý člověk potřebuje ve svém životě
nějaké změny.
Minulý týden se ta stejná situace stala třeba desítkám dalších lidí. A to je to, nad čím
bychom se měli také zamyslet. Nikdy na nic nejsme sami, neboť se vždy najde někdo, kdo
zažívá to stejné a chápe naši situaci.
Stalo se to minulý týden. A nebo ne? Předpokládejme, že se to vážně stalo. A co se stalo?
Minulý týden se narodilo dítě. Nevíme kde ani kdy, ale určitě se někde narodilo. Kromě jeho
rodiny o něm nikdo neví zhola nic. To, že existuje, se můžeme dozvědět až později. Bude
zpívat, tančit, hrát, pomáhat, zapíše se do dějin, učiní průlomový objev, vyhraje cenu. Jestli
se to vážně stane, nemá zatím nikdo z nás tušení. Moc nepřemýšlíme, jestli náhodou není
možnost, že se z nějakého dne minulého týdne stane den významný. Jestli se nemohl třeba
na druhém konci světa narodit génius, který nám ulehčí životy, nebo jestli nezemřel někdo
nedoceněný. Mohl změnit svět a nedostal příležitost, nebo ho změnil a nikdo o tom zatím
neví. Přijde chvíle, kdy se všichni o něčem takovém dozvíme? Stane se z nějakého data
datum významné? Svět je obrovské místo a nikdo nemůže přesně vědět, co se minulý týden
událo. Pořád se otáčí a něco se v něm děje, vytváří se nové příběhy a ty mají každý i několik
verzí. Na jedné půlce Země je noc, na druhé den. Který z těch dnů a příběhů se stane
významným?

FC BORUSSIA DORTMUND

Je fotbalový klub sídlící v Německu. V současné době hraje nejvyšší německou ligu –
Bundesliga.
Nejznámější hráči:
Jméno

Věk

Pozice

Aubameyang

28

útočník

Marco Reus

28

záložník

Mario Götze

25

záložník

Tabulka ligy: (14.1.2018)
Pořadí a jméno týmu

Odehrané zápasy Výhry

Body

1. Bayern

18

14

44

2. RB Libsko

18

9

31

3. Schalke

18

8

30

4. Dortmund

17

8

28

Nejlepší střelci:
Jméno

Góly

Pozice

Aubameyang

13

útočník

Philipp Maximilian

6

záložník

Yarmolenko

3

útočník
Jan Blaška, 6. A
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Šárka Fialová, Barbora Smolíková 6. A
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Děkujeme žákům 9. ročníků za poskytnutí slohových prací.
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