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PROSINEC 2021 2021/22 16. ročník 

INFOŽELVÍK 

“Ten, kdo nemá Vánoce  

v srdci, je nikdy nenajde 

ani pod stromkem.” 

Roy L. Smith 
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 Písničky 
Zeptali jsme se na oblíbené vánoční hity 

Jak si zkrášlit Vánoce... 

Jak správně udělat vánoční přáníčko 

Knížky 
Které knížky si přečíst o Vánocích 

Sport 
Vše o bruslení 

Kočky 
Zajímavosti o šlechtěných kočkách  

Přáníčka 

 

Výzdoba 

Právě se vám dostalo do ruky poslední číslo časopisu Infoželvík v tomto 

roce. Je zaměřené na Vánoce a vše kolem doby adventní. Snad dokáže na-

vodit správnou atmosféru a naladit vás ještě před začátkem vánočních 

prázdnin do  pohody a těšení.  Za celou redakci přeji všem krásné Vánoce 

a  šťastný nový rok 2022! 

Blanka Medová 
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01 Anketa 

Co si přeji od Ježíška 

Dnes jsme zavítaly na první stupeň a ptaly jsme se dětí, co by si  
přály od Ježíška. 

Agáta Valentová 

Play-Doh zubař 

Amálka Poláková    

Hodinky 

Anetka Pastrňáková          

Knížka 

Eliška Bromová   

Panenka 
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Snad se vám přání splní a přeji krásné vánoční svátky.    

Hanička Dvořáková  

Panenka Elza 

Leontýna Matějů 

Sliz 

Matyáš Pavlásek     

Mobil 

Oliver Josef       

Fotbalový míč 

Petra Svobodová 

Robo pes 

-nely- 
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02 Parlament 

Uskutečnily se dvě 

schůze žákovského 

parlamentu, které 

nám přinesly spoustu 

nových poznatků. 

Proběhlo hlasování o 

hlavních zástupcích 

parlamentu. Zvolena 

byla Eva Belžíková. 

Hlasování pokračova-

lo, protože musí být 

zvoleni 3 zástupci. 

Škola se dozvěděla o 

projektu Občánek, 

který umožňuje tří-

dám od 4. ročníku až 

do 9. realizovat vlast-

ní projekt, který bude 

podpořen 5000 koru-

nami. Na projekt si 

budete potřebovat  

připravit prezentaci, 

kterou přednesete u 

rady. Projekt budete 

přednášet ve dvou 

nebo více lidech, ale i 

1 člověk se může za-

pojit třeba do tří pro-

jektů. Parlament při-

šel s nápadem pořídit 

do 1. třídy worm 

kompostér pro eko-

logické třídění bio 

odpadu. 

-ondra- 
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03 Vánoce                   

v nemocnici 

Zeptali jsme se vrchní sestry z dětského oddělení  Mgr. 
Lenky Rokosové na vánoční zvyklosti v nemocnici. 
 
Kolik dětských pacientů 
bylo hospitalizovaných u 
vás na Štědrý den? 
Za rok 2018 4 pacienti, 
rok 2019 3 pacienti, 
rok 2020 4 pacienti. 
 
Je tento den u vás svá-
tečnější, nebo jako každý 
jiný pracovní den? 
Pracovní povinnosti se 
musí plnit jako každý jiný den. Určitě se ale snažíme co nejvíc vyjít 
vstříc. Jsou přijímáni pouze pacienti, kterým stav neumožňuje být 
doma. 
 
Udržujete vánoční zvyky? Máte už připravený stromeček (děti 
zdobí), nebo ho večer přinese Ježíšek, 
zpíváte koledy, pouštíte je do rozhlasu, nebo je na oddělení ticho? 
Stromeček máme již ozdobený celý advent. Většinou děti, pokud 
jim to stav dovolí, se dívají na televizi. 

Mgr.  Lenka Rokosová 
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Může být na pokojích vánoční výzdoba? 
Z hygienických a bezpečnostních důvodů se pokoje zvlášť nezdobí. 
Vyzdobené jsou pouze chodby a herna. 
 
Jaké máte oblečení? Nemocniční oděv, nebo si obléknete něco 
svátečního a nebo si nemocniční oděv přizdobíte? 
Používáme standartní nemocniční uniformu. Na dětském oddělení 
mají sestřičky barevné haleny s obrázky. 
 
Návštěva a rodinní příslušníci mohou být v tento sváteční den u 
nemocného přes celý den, nebo jen v určený čas? 
Pokud to zdravotní stav dovolí a neomezuje to jiné pacienty, umož-
ňujeme návštěvu kdykoliv. 
 
Co míváte tento den ke snídani? 
Pokud děti nemají speciální dietu, je ke snídani vánočka. 
Co míváte tento den k obědu? 
 Kuba nebo kapr 
Co míváte tento den k večeři?  
Většinou studená večeře. 
 Máte cukroví? Z jídelny pošlou pár kousků, ale většina dětí má z 
domova nebo mají dietu. 
 
Dostávají děti dárky?  Kde se slaví? (jídelna, herna; společně, ne-
bo samostatně na pokojích) 
Děti dostávají dárky při besídce, kterou pořádají naše učitelky v 
herně na oddělení. Pokud to epidemiologická situace dovolí, účast-
ní se žáci z umělecké školy. Toto je v pracovní den. 
 
Můžeme se zapojit a případně pomoci s přípravou Štědrého dne? 
Děkuji za nabídku. Ale na štědrý den, pokud to lze, pouštíme děti 
domů. Zde zůstávají pouze ty, které vyžadují intenzivní péči. 
 
Děkuji za rozhovor! -zety- 
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04 Bylinky na vánoce 

Bylinky a koření, co nám provoní Vánoce : 

-pomeranč  

-svařák 

-purpura  

Purpura je směs aromatických bylin: 

-skořice 

-hřebíček 

-badyán 

Vůně dotváří atmosféru Vánoc.                                  -mar- 

Bylinky a koření 



Aromaterapie 

Co to je aromaterapie: 

Je to druh alternativní medicíny, která užívá rostlinné těkavé látky 
známé jako éterické oleje a další vonné složky za účelem změny 
mysli, nálady, procesu poznávání nebo zdraví. Aromaterapie doslo-
va znamená,, léčba pomocí vůní ".  
Toto slovo je složeno ze dvou slov :,, aroma" - vůně a,, terapie"- 
léčba 
Co aromaterapie léčí: 

Posiluje rovnováhu a harmonii organismu po fyzické a psychické 
stránce. Také léčí nespavost, stres i únavu. Zlepšuje náladu, odbou-
rává napětí, úzkosti i deprese. Pomáhá proti melancholii. 

Co je na aromaterapii potřeba a jak to použít: 

Potřebujeme aromalampu a éterické oleje. Do lampy umístíme ča-
jovou svíčku, která vydrží hořet kolem 4 hodin. Nádobku na odpa-
řování naplníme vodou ohřátou na 40-50 C a do vody přidáme pár 
kapek vybraného éterického oleje. Svíčku zapálíme a 
můžeme si užívat vůní.  -mar- 

10 Infoželvík 
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05 Strom  

splněných přání 

Na Masarykově ná-
městí v Pelhřimově je 
každoročně o Váno-
cích vystaven Strom 
splněných přání, na 
který děti  z dětských 
domovů mohou vě-
šet přáníčka. Díky 
stromečku proto mo-
hou mít štědré Váno-
ce i děti v dětských 
domovech nebo azy-
lových domech. Jak 
udělat radost?  Je to 
jednoduché. Utrhne-
te přání ze stromku a 
koupíte dáreček, kte-
rý byl na kartičce a 
jdete s ním na info-
centrum. Sponzor je 
Hitrádio Vysočina. Je 
to skvělý nápad a zá-
roveň hezká ozdoba 
náměstí.                       
   

  -nely- 
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06 Perníčky 

O Vánocích je jasné, 

že se peče spousta 

cukroví a dobrot. 

Jedna z mých velice 

oblíbených jsou per-

níčky. Myslím, že je 

všichni moc dobře 

znají, ale zároveň 

každá maminka, ba-

bička nebo teta má 

jiný recept. Tak já 

vám poradím jeden 

náš oblíbený, který 

pečeme už spoustu 

let s mojí maminkou, 

a rovnou i poradím 

jak takové perníčky 

vlastně zdobit, proto-

že často slýchávám 

od spousty lidí, že jim 

to nejde a nevědí jak 

na to.  

 

Recept 

1 kg hladké žitné 

mouky 

2 lžičky jedlé sody 

1 lžička perníkového 

koření 

ušleháme - 5 celých 

vajec 

  ½ kg cukru krupice 

20 dkg vlažného me-

du 

Do vyšlehané časti 

přisypeme sypkou 

část těsta a důkladně 

prohněteme. Když je 

těsto pořádně zapra-

cované, je dobré ho 

nechat minimálně tři 

hodiny v chladu od-

počinout. Po odpoči-

nutí začínáme s vy-

krajováním a nesmí-

me zapomenout na 

předehřátí trouby na 

180 stupňů. Perníčky 

pečeme dokud neze-

zlátnou. Po upečení 

všech perníčků je 

dobré je nechat přes 

noc znovu odpoči-

nout a vychladnout 

při pokojové teplotě. 

Se zdobením pokra-

čujeme druhý den. 

       Na polevu bude-

me potřebovat bílky 

a moučkový cukr pro-

sátý velmi jemným 

sítkem, aby se nám 

poleva neucpávala ve 

zdobícím sáčku. Bílek 

vymícháme s postup-

ným přidáváním cuk-

ru, dokud  nebude 
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poleva akorát tuhá. 

To poznáme tak, že si 

kápneme na prst a 

pokud se poleva ne-

roztéká, tak je hoto-

vo a můžeme naplnit 

zdobící sáček s 

uzoučkou špičkou a 

jít zdobit. 

Při samotném zdobe-

ní je pro úplné začá-

tečníky ideální zdobit 

tečkováním, je to 

jednoduché a vypadá 

to krásně. Já jsem se 

naučila zdobit perníč-

ky tak, že jsem oku-

kovala svoji maminku 

a snažila se to dělat 

podle ní. Špičku sáč-

ku zvednete tak půl 

centimetru nad per-

níček a začnete tlačit 

a pomalu obtahovat 

perníček. Musíte ale 

počítat s tím, že hned 

to nepůjde. 

       Pokud budete 

chtít ozdobit větší 

plochu perníčku, tak 

polevu lehce zřeďte  

vodou a štětečkem 

vymalujte. 

      A to je vše, dou-

fám, že se perníčky 

povedou a budou 

výborné. 

 

 

-elikli- 
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07 Filmy pro vánoční 

pohodu 

Konkrétně pro mě 

jsou Vánoce skuteč-

ně svátky klidu a po-

hody. Naprosto zbož-

ňuji tu vánoční a ad-

ventní atmosféru, ve 

které mi z velké části 

pomáhají vánoční 

filmy a pohádky. Ta-

kových filmů je sa-

mozřejmě spousta a 

já vám tu prozradím 

nějaké moje oprav-

du oblíbené.  

       Mezi rodinné 

pohádky či filmy patří 

určitě Sám doma, 

Grinch, Vánoce naru-

by, Ledové království, 

O vánoční hvězdě, 

Krakonoš a Lyžníci, 

Tři oříšky pro Popel-

ku, S tebou mě baví 

svět, Dvanáct měsíč-

ků, Anděl Páně, Mra-

zík nebo Tři bratři. 

Myslím, že klasické 

pohádky tipu Jak se 

budí princezny nebo 

Princezna ze mlejna 

jsou také super a roz-

hodně tím nic nezka-

zíte. 

       Moje snad ne-

joblíbenější jsou ro-

mantické komedie. 

Určitě sem zařadím 

trojdílný film Vánoční 

princ nebo dvojdílný 

Princezna z cukrárny. 

Z  jednodílných třeba 

Vánoční výsadek, 

Sněží...Sněží…, Krá-

lovské Vánoce, Ta-

jemství Vánoc, Krá-

lovská zima, Pohádky 

pro Emmu, Ženská na 

vrcholu, Poslední 

Aristokratka, Láska 

nebeská a Prázdniny. 

       Na konec snad už 

jen misku popcornu, 

talíř cukroví a příjem-

né koukání. 

                   -elikli- 
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08 Vánoční tradice 

Vánočních tradic je 
spousta, vyberu jen 
ty, které jsou nejzají-
mavější a jednodu-
ché. 

Házení střevícem 

A přichází chvíle pro 
svobodné dívky. V 
místnosti mají hodit 
střevíčkem přes hla-
vu. Pokud špička bo-
ty bude směřovat ke 
dveřím, znamená to, 
že se v příštím roce 
provdá a z rodného 
domu odejde. 

Krájení jablíček 

K tomu se přistupuje 
po štědrovečerní ve-
čeři. Pro štěstí a zdra-
ví v příštím roce je 
důležité objevit hvěz-
dičku z jadérek. V 
případě zkaženého 
jádřince hrozí nemoc 
a tvar kříže je úplně 

nejhorší. Poukazuje 
na smrt. 

 Jmelí 

Je jedno, jestli jste si 
pořídili zelené, po-
stříbřené či pozlace-
né větvičky, ale urči-
tě se nezapomeňte 
pod zavěšeným jme-
lím políbit. 

Skořápkové lodičky 

Rozlouskněte vlašský 
ořech tak, aby se 
vám skořápka neroz-
padla, zbavte ji oře-
chu a vložte do ní 
svíčku, kterou zalijete 
voskem, aby dobře 
držela. Skořápku s 
hořící svíčkou pošlete 
ve velké nádobě s 
vodou (případně ve 
vaně) na cestu. Podle 
toho, jak lodička plu-

je, odvodíte vaší ži-
votní dráhu. Budete 
pořád setrvávat na 
stejném místě, nebo 
se rozhodně pustíte 
na cesty? 

Večeře 

Není jiný den v roce, 
kdy by tolik lidí mělo 
v České republice 
před sebou stejné 
jídlo – bramborový 
salát a kapra. Někteří 
kapra nahradili kuře-
cími či vepřovými 
řízky, jiní kapra či říz-
ky nemají v trojobalu 
a nemusí být ani kla-
sický bramborový 
salát s majonézou. 
Variací na oblíbenou 
klasiku je mnoho. 

 

 -justy- 
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09 Písničky 

Terka 11 let  
Nálada vánoční 

Johanka 9 let  
Nesem vám noviny 

Naty 8 let  
Rolničky, rolničky 

Janička 8 let  
Štědrý večer nastal.  

Stelinka 7 let  
Vánoce, Vánoce přicházejí  

Matyáš 7 let  
Rolničky, rolničky  

Františka 12 let  
Vánoce na míru  

Dan 11 let  
Půjdem spolu do Betléma 

Vánoční písničky 

Každý máme nějaké oblíbené vánoční písničky. A jaké to jsou u 

těchto dětí? To se dozvíte v tomto článku.  

-agi-lari- 
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Vánoce začínají už 
první adventní nedě-
li.  

Většinou začínáme 
sundávat vánoční 
ozdoby z půdy a zdo-
bíme celý dům. Rodi-
ny s dětmi nemohou 
zapomenout na ad-
ventní kalendář. Bě-
hem celého adventu 
též zapalujeme kaž-

dou neděli svíčku. 
Jakmile se začnou 
blížit Vánoce, začne-
me péct cukroví. Cuk-
roví jsou desítky dru-
hů, mezi tradiční cuk-
roví patří třeba per-
níčky, rohlíčky, ale i 
linecké nebo vosí 
hnízda. Pokud máme 
umělý strom, může-
me si ho nazdobit už 

na začátku adventu. 
Jestliže preferujeme 
strom živý, zdobíme 
až blíže k 24. prosin-
ci. Každý z nás uklízí 
výzdobu  jindy, ně-
kteří už po 26. Někdo 
až v lednu. 

Veselé Vánoce! 

-kaja- 
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Vánoční přání by mě-

lo být spisovné, krás-

né a mělo by potěšit. 

Můžete místo textu 

napsat i básničku. 

Text by neměl být 

dlouhý. Přání může 

být koupené nebo 

vyrobené. Jestliže 

zvolíte koupené, stačí 

napsat přání nebo 

básničku a máte ho-

tovo. Vyrobené je 

trošku obtížnější než 

koupené, ale zase 

potěší  rozhodně víc.  

Zde máme několik 

jednoduchých tipů na 

výrobu.       

 

 

 

 

 

 

 

 

              -                              

 

-terka- 
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12 Knížky 
První knihy, které 
bych vám chtěla do-
poručit,  jsou: 
 

  Studie jedu 
 Autorka - Maria V. 
Snyderová 
 Žánr - fikce 
 Anotace - Vyber si: 
okamžitá smrt, nebo 
pomalá otrava? Začá-
tek akční fantasy  
série. 
 Jelena se vyhnula 
popravě za vraždu, 
ale nebylo to 
zadarmo: stala 
se ochutnavačkou 
pokrmů velitele Ixie. 
S každým soustem 
teď může dívka ze-
mřít, a navíc už ji rád-
ce Valek pro jistotu 
otrávil motýlím pra-
chem. Přežít může 
jen tak, že si u něj 
každý den vyzvedne 

protijed. A tím kata-
strofy nekončí. Rebe-
lové se chtějí zmocnit 
Ixie a u Jeleny se pro-
jeví neovladatelné 
kouzelné schopnosti. 
Existuje z téhle situa-
ce úniková cesta, na 
které nestojí smrt? 
 

Krutý princ 
Autor-Holly Blacková 
Žánr - fantasy 
Anotace - Vítejte ve 
světě, kterému vlád-
nou nelítostné víly! 
První díl napínavé 
fantasy série. 
Jude bylo sedm, když 
jí zabili rodiče a unes-
li spolu se sestrami 
na proradný dvůr víl. 
O deset let později 
ale netouží Jude po 
ničem jiném, než pat-
řit mezi víly. A to i 
přes to, že je smrtel-

ná. Většina víl lidmi 
pohrdá a nejvíce 
podlý princ Cardan. 
Aby Jude získala vys-
něné místo u dvora, 
musí se princi posta-
vit. Zaplete se však 
do intrik, a když hro-
zí, že násilí zničí slav-
ný dvůr, rozhodne se 
pro pochybné spoje-
nectví, které ji může 
stát život. 

-ebi- 
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Bruslení 
Dnes se podíváme 

na led.  

Bruslení je hodně 

známý  sport po ce-

lém světě. Díky brus-

lení můžete hrát ho-

kej nebo krasobruslit, 

tedy dva různé spor-

ty. K bruslení musíte 

mít samozřejmě 

brusle. Pokud máte 

brusle, tak si je nazuj-

te a hurá na led. 

V Pelhřimově je zimní 

stadion na bruslení a 

občas se  tam hrají 

hokejové zápasy. Ne-

bo si můžeš jen tak 

zabruslit. Pokud  je 

velká zima a mrzne, 

tak můžete jít bruslit 

i na rybník Stráž. Ale 

musí být opravdu 

velký mráz. 

Zajímavost: Jako jedi-

ný stát na světě jsme 

dokázali vyhrát  mis-

trovství světa 3x za 

sebou v hokeji. A  

také jsme  vyhráli 

v roce 1999. 

-maty- 
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14 Kočky 
Vyznáte se v kočičích plemenech? Samozřejmě šlechtěných koček 

je spousta a  tak jsem vybrala alespoň  některé. 

Somálská kočka 

Somálská kočka patří mezi dlouhosrstá plemena kočky domácí. Má 

pružné, svalnaté a elegantně tvarované tělo. Dospělý jedinec váží v 

průměru 3,5 - 5,5 kg. Kočka má různá zbarvení srsti - od sorrel přes 

divoké zbarvení po modrou, stříbrnou a lilu, které byly postupně 

vyšlechtěny.  
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Mainská Mývalí kočka 

Mainská mývalí kočka je jedno z nejstarších amerických kočičích 

plemen. Řadí se mezi největší domestikované kočky. Díky její impo-

zantní velikosti a přátelské povaze se jí často přezdívá „něžný obr“. 

délka: 48 – 100 cm (dospělý/á, od nosu po ocas) 

Průměrný věk: 10–14 let 

Birma 

Birma je plemeno kočky domácí. Je to středně velká kočka, přátel-

ská a společenská. Postrádá agresivitu vůči lidem, kočkám i psům. 

Její váha se pohybuje od 2.5 do 6 kg. Plemeno je uznáváno všemi 

velkými mezinárodními chovatelskými organizacemi. FIFe birmu 

řadí do skupiny II.   

-justy- 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=717&biw=1455&hl=cs&q=mainsk%C3%A1+m%C3%BDval%C3%AD+ko%C4%8Dka+pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%BD+v%C4%9Bk&ved=2ahUKEwi4hrO23rH0AhUBCuwKHZWxCgwQ6BMoAHoECEEQAg
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Redakce časopisu Infoželvík se v letošním roce rozrostla o nové 

členy ze sedmých a hlavně šestých tříd.  Sepisují pro vás zajíma-

vé články, zjišťují informace, fotí, vyptávají se v anketách. Obě-

tují práci pro časopis svůj volný čas a já doufám, že je tato práce 

baví a moc jim za to děkuji. Pokud někdo zatím váhal a rád by se 

k nám připojil, může se přijít podívat na schůzku. Pravidelně se 

domlouváme v pátek od 7 hodin v učebně číslo 8 (zeměpisu).  

Uvítáme všechny nové zájemce! 

Blanka Medová 

Redakce 
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