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Tipy na dárky 

jídla 

 

Sára M. 7.B 
 

Mamka: svíčka , 

Lush ( bomba, pěna, 

maska... ), kniha, ku-

chařka, potřeby na 

vaření 

Tatínek: kniha, nářa-

dí, ponožky, kravata, 

pracovní rukavice, vy-

bavení na kolo 

Mladší sestra: 

plyšák, pastelky, fixy, 

Barbie 

Starší sestra: kosme-

tika, Lush, oblečení, 

sluchátka 

Mladší bratr: autíč-

ka, traktůrky, lego, 

sliz, modelína 

Starší bratr: výbava 

na sport, sluchátka, 

počítačová hra 

Babička: sprcháč, 

bonboniéra, svíčka, 

hrnek, teplé ponožky, 

kuchařky 

Děda: nářadí, bonbo-

niéra, dárkový koš 

.  
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Vánoční dekorace 

Vánoční 3D hvězda 

Budeme potřebo-

vat:  3 bílé papíry             

Nůžky                      

Lepidlo                     

Pravítko                   

Tužka                       

Sešívačka              

Postup: Papír pře-

střihneme na půlku. 

Pak uděláme další 

krok. 

 

 

 

                

 

Na   nejdelší straně 

vystříhlého trojúhel-

níku si vyměříme 3 

krát 2 cm.   

Pak otočíme na dru-

hou stranu a přeloží-

me na polovinu, 1 cm 

od okraje uděláme 

svislou čáru..                                                 

 

 

 

.Pak od vyznačených 

bodů spojíme přímky 

k cm od kraje, které 

rozstříháme.  

Výtvor rozložíme do 

původního čtverce. 

Nadále vezmeme roz-

stříhané části, které 

lepíme naproti sobě. 

Dvojici nalepíme 

vnitřkem a venkem a 

takhle pokračujeme, 

až nám vznikne šest 

vrtulí, tak 

 

 

 

 

  

si je scvakneme do-

hromady.Výrobek si 

můžeme zavěsit i 

na provázek. 

Kristýna Ch. 7.B 
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Vánoční tradice a zvyky 

Štědrovečerní večeře 

Vánoční cukroví 

Půlnoční mše 

 

TRADICE 

Lití olova 

Krájení jablka 

Pouštění lodiček 

Házení střevícem 

Půst                      

Šupiny kapra 

Natálie H. 7.B 

ZVYKY                 

Betlém nebo jeslič-

ky 

Vánoční strom 

jmelí 
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Vánoce 
Vánoce jsou křesťan-

ské svátky narození 

Ježíše Krista. 

S Vánoci souvisí doba 

adventní, která jim 

předchází a slouží jako 

příprava na narození 

Ježíše Krista. 

Vánoce patří (spolu 

s Velikonocemi a Letni-

cemi) 

k nejvýznamnějším 

křesťanským svátkům. 

Slavnost Narození Páně 

připadá tradičně na 

25. prosince a Vánoce se 

v římskokatolické tradi-

ci slaví od jejího předve-

čera (večer 24. prosince) 

do svátku Křtu Páně 

(první neděle po 

6. lednu, resp. 

13. leden). První zázna-

my oslav Vánoc křesťa-

ny pocházejí ze 

4. století z Říma. 

V Česku a dalších ze-

tradice nosí Ježíšek, či 

vánoční cukroví. 

Ve 20. a 21. století jsou 

Vánoce v mnoha ze-

mích vnímány pře-

vážně jako svátky po-

koje, rodiny a lásky, 

které lidé slaví společ-

ně bez ohledu na své 

náboženské přesvědče-

ní. 

 

 

 

 

 

 

Michaela M. 6.A 

mích s převládající řím-

skokatolickou tradicí 

začíná oslava Vánoc na 

Štědrý den, 

24. prosince, kdy je 

předvečer (vigilie) vá-

noční slav-

nosti. Sa-

motné 

Vánoce 

podle 

křesťan-

ské tra-

dice 

(respektující starší 

židovskou zvyklost 

počítání nového dne 

od soumraku) začínají s 

vyjitím první večerní 

hvězdy 24. prosince. 

K Vánocům se pojí 

množství lidových tra-

dic, k nimž se řadí vá-

noční stromek, jesličky 

(betlém), vánoční dár-

ky, které podle české 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_Narozen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_K%C5%99tu_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_cukrov%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vigilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
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Vánoční recepty 
Kukuřicové lupínky 

v karamelu 

Ingredience: 

80g másla 

360g cukru krystal 

100g lískových mle-

tých oříšků 

1 lžička mleté skoři-

ce 

250ml šlehačky 

160g kukuřičných 

lupínků 

papírové košíčky 

 

Postup: Cukr nasy-

peme do kastrůlku 

a za stálého míchání 

necháme zka- 

ramelizovat. Potom 

přidáme máslo, 

nalijeme šlehačku, 

opatrně pomícháme 

a přidáme ostatní 

suroviny. Nachystá-

me si košíčky, do 

kterých směs dává-

me lžičkou. 

Raffaelo 

Vosí hnízda       

Potřebujeme:    

160 g rozemletých 

piškotů,                 

60 g másla,           

160 g cukr moučka,    

50 g rozemletých 

oříšků,                     

1 lžíce kakaa,           

2 lžíce mléka,          

1 lžíce rumu, nebo 

černé kávy,          

dětské piškoty na 

přiklopení       

Krém:                 

150 g cukr moučka,           

150 g másla,            

1 žloutek,                 

4 lžíce rumu        

Postup:           Piš-

koty rozemeleme s 

oříšky, přidáme 

ostatní suroviny a 

smísíme. Zpracova-

né vtlačujeme do 

formičky vosího 

hnízda a obrácenou 

stranou vařečky vy-

píchneme do středu 

důlek. Do důlku pl-

níme krém a přiklá-

píme piškot. For-

mičku pokaždé vy-

sypeme moučkovým 

cukrem. 

Ingredience: 

150g krupice                          

1 vanilka                   

200g kokos              

150ml vody                

200g šušeného mléka·            

Mandle (dovnitř) 

Postup: 

Ve vodě v hrnci roz-

pustíme cukr + máslo, 

pak ostatní. Necháme 

vychladnout. Mandle 

obalíme v těstě, pak v 

kokosu. Vychladíme. 
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Kokosové kostky 

Nepečené řezy ho-

tové do 30 minut. 

 

Přísady 

Na tmavou směs: 

200 g čokoláda hořká 

125 g kondenzované 

mléko např. Salko 

75 g kokos strouhaný 

 

 

Na světlou směs: 

200 g čokoláda bílá 

125 g kondenzované 

mléko 

75 g kokos strouhaný 

 

 

Na ozdobení: 

1 balení např. Čoko-

ládových srdíček 

 

 

 

Ještě potřebujeme. 

Dóza hranatá (asi 

20x20) 

potravinářská folie 

 

 

 

Příprava 

1.Na přípravu tmavé 

směsi si do kastrůlku 

nalámeme hořkou 

 

3.Uložíme do lednič-

ky a necháme ztuh-

nout. Po zatuhnutí 

směsi vyklopíme z 

dózy, stáhneme fólii a 

nakrájíme na kostič-

ky. Dozdobíme a po-

dáváme. 

čokoládu a nad pá-

rou ve vodní lázni ji 

rozpustíme. Vmíchá-

me kondenzované 

mléko a kokos a mí-

cháme, dokud se vše 

nespojí. Směs nane-

seme do dózy vylože-

né potravinářskou 

fólií a pomocí lžíce 

uhladíme. 

 

 

2.Světlou směs při-

pravíme stejným 

způsobem, naneseme 

ji na tmavou směs a 

opět pomocí lžíce uh-

ladíme. 
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Tajenka 
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Návštěva Pelhřimovského deníku 

Ve čtvrtek 23. listo-

padu 2017 byla re-

dakce Infoželvíku 

na návštěvě v Pe-

lhřimovském dení-

ku. Měli jsme do-

mluvenou schůzku s 

Jiřím Jírou redakto-

rem Deníku. Nejdří-

ve se kouknul na 

náš časopis. Jakmi-

le se podíval, řekl 

nám, v čem máme 

ještě mezery. Napří-

klad bychom mohli 

úvodní stranu tisk-

nout barevně, pod 

článek napsat spíš 

křestní jméno než 

příjmení, na konec 

časopisu napsat kdo 

se na něm podílel. 

Bylo to velmi užiteč-

né a určitě doporuče-

ní použijeme. Domlu-

vili jsme se, že se ně-

kdy ještě sejdeme. 

Hned co jsme skonči-

li, rozloučili jsme se a 

vrátili zpět do školy. 

Byli jsme moc rádi, že 

mu do toho nic nepři-

šlo a mohli jsme se 

setkat.                     

Natálie H. 7.B 
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Nela z Křelovic 
 Základní škola Kráso-

vy domky se rozhodla, 

že pomůže někomu, 

kdo to opravdu potře-

buje. Tak Petra Beč-

ková navrhla právě 

Nelu. Peníze bychom 

získali pomocí sběru 

papíru, který škola po-

řádala několikrát do 

roka. Pro Nelu byl v 

červnu uspořádán spe-

ciální sběr. Opravdu 

hodně lidí přivezlo pa-

pír. Z toho byl výtěžek 

3 500 Kč. Pár dní po-

tom si je Nela přijela 

vyzvednout. Měla vel-

kou radost, že pro ni 

někdo něco takového 

udělal. Kvůli své ne-

moci zůstala na vozíč-

ku. Proto jí škola za-

platila z výtěžku ma-

sáže, které jí pomohou. 

Natálie H. 7.B 

.  
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Vánoční filmy 

Vánoční prázdniny 

Sám doma  

Grinch 

Anděl páně         

Milionové Vánoce 

Rolničky kam se 

podíváš 

Zázrak v New Yor-

ku 

Ukradené Vánoce 

Vánoční skřítek 
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Aby učení nebylo mučení 
   3. Zapoj všechny 

smysly – máš chuť, 

čich, hmat, sluch a 

vidíš + přidej emoce 

(spoj si slovo s prožit-

kem) 

4. Obklop se angličti-

nou – poslouchej ji v 

televizi i v rádiu a 

pokus se odhadnout 

o čem mluví 

5. Přečti si oblíbený 

příběh v angličtině – 

dvojjazyčné knihy 

jsou i v knihovně 

6. Věnuj každý den (i 

o víkendu nebo o 

prázdninách) 3 mi-

nuty ale ne víc, opa-

kování slovíček 

7. Domluv se s ka-

marádem nebo spolu-

žákem, že si při kaž-

dém setkání řeknete 

3 věty anglicky 

 

8. Vydrž a tvé úsilí 

bude odměněno 

úspěchem 

Nejde Ti něco ve 

škole? Nevíš jak na 

učení? Máš starosti 

se školou? Nelíbí se 

Ti známky, které do-

stáváš? 

Nabízím Ti pomoc. Vše 

má svá řešení. O svém 

problému si můžeš při-

jít popovídat. 

Kdy: o jakékoliv pře-

stávce 

Kam: přízemí, dveře 

speciálního pedagoga 

naproti fyzice 

Pokud se stydíš, napiš 

mi do schránky důvěry 

a ten, kdo schránku 

vybírá, mi tvůj vzkaz 

jistě předá. Ale pozor, 

bez tvého podpisu Tě 

nenajdu a nebudu vě-

dět komu můžu pomo-

ci. 

PS.: Nikdo nebude od-

mítnut. Budeme-li spo-

lupracovat jedenkrát 

nebo častěji nebo jen 

jednou, je na Tvém 

rozhodnutí. Nebo mi 

prostě napiš email. 

Tvé řádky si přečtu 

jen já. 

Jsme tu pro: všech-

ny žáky, vyučující 

ale také i pro rodiče. 

Mgr. Jana Koub-

ková Nováková 

speciální pedagog 

email: koubko-

va@krasovy-

domky.cz 

Návod jak se nau-

čit anglicky!         

1. Musíš chtít – bez 

toho to nejde                   

2. Beze slov nejsou 

věty – zaměř se na 

slovíčka 
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Bruslení 5.A 
                       

. 

 

Nastalo zimní období 

a paní učitelka vy-

myslela, že místo do 

tělocvičny budeme v 

hodinách tělesné vý-

chovy chodit bruslit. 

Byl to skvělý nápad. 

Ráno, když všichni 

přijdou do třídy, se 

seřadíme a jdeme na 

stadion. Kluci hrají 

hokej, holky zase dá-

vají přednost různým 

hrám a klidnějšímu 

bruslení. Na konci je 

většina dětí promoče-

ná a mají bolavé no-

hy, takže nám dvě 

hodiny bohatě stačí. 

Ale stejně si to všich-

ni užíváme až do 

konce. 

Nikola N. 5.A 
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Čerti 9.A 
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Čerti 9.B 
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Co si přejí děti k Vánocům 

5.A 

Vojtěch Čekal– sá-

lovky, kopačky 

Denisa Dalíková– 

fotoaparát 

Michael Prokýšek– 

PC hru 

Michaela Melicho-

vá– lyže 

2.B  

Faninka Čekalová– 

hodinky 

 

 

 

 

 

Petr Beneš– aby 

všichni byli zdraví 

Viktorie Moravco-

vá– kolo 

 

 

 

Vojtěch Slezák– 

knížka 

 

A co si myslí redak-

ce?? 

Čekali jsme, že to 

bude nějaké zvířát-

ko– třeba želvička!!  

:-) :-) :-) 
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Kdo nosí dárky? 
  Jak kde. O vánočních 

svátcích se pohybuje 

spousta tajemných 

bytostí. Nejčastěji to 

jsou starší muži s 

dlouhými bílými vou-

sy. V severských ze-

mích obdarovávají 

hlavně skřítci - ve 

Švédsku nosí dárky 

Jultomten, nosí je 

potají a děti mu za to 

nechávají sladkou 

rýžovou kaši na pra-

hu domu. Norský se 

jmenuje Julenissen 

a v Dánsku je to Ju-

lemanden. Finský 

dědeček se jmenuje 

Joulupukki. V Ho-

landsku naděluje 

Sinterklaas (vypadá 

podobně jako náš Mi-

kuláš) a chodí s mou-

řenínem. V Německu 

(v některých oblas-

tech) obchází domy 

Weihnachtsman, 

má dlouhý plášť a 

zrzavé vlasy a vousy. 

V jiných částech Ně-

mecka stejně jako v 

Rakousku a Švýcar-

sku naděluje 

Christkind (malé 

átko). U našich 

sousedů v Polsku 

je to Svatý Miku-

láš, ve Španělsku 

Papá Noel (i Tři 

králové), ve Fran-

cii Pére Noel (je 

celý v bílém) a v 

Portugalsku Pai Na-

tal. Jedinou ženou, 

která nosí dárky je 

Befana. Stará, oškli-

vá čarodějnice, ale s 

dobrým srdcem, ta 

naděluje v Itálii. V 

Rusku chodí děda 

Mráz společně se 

Sněhurkou. A kdo 

naděluje u nás? Přece 

Ježíšek. 

Laura Pozníková 
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Rébus 1 
 Od dětství se 

objevoval jako herec 

ve filmových rolích. 

V letech 1999–2002 

byl odborným asis-

tentem katedry režie 

FAMU, od roku 2005 

je pedagogem kated-

ry tvorby Filmové 

akademie Miroslava 

Ondříčka v Písku. 

 

 Od studií se 

věnuje více režijní 

tvorbě, převážně pro 

televizi. Prvním celo-

večerním hraným 

filmem, kterým 

vstoupil do kin, je 

vánoční pohádka An-

děl Páně z roku 

2005. V televizní pre-

miéře se stala nejsle-

dovanějším filmem 

roku 2006 [1]. Druhý 

film Vrásky z lásky 

(2012) byl návratem 

herecké dvojice Jiři-

na Bohdalová a Ra-

doslav Brzobohatý. 

 

 V roce 2007 

obdržel od České fil-

mové a televizní aka-

demie (ČFTA) cenu 

Elsa za režii dramatu 

Operace Silver A[2], 

a rok poté za Brain-

Storm[3]. 

 

 V roce 2010 jej 

pražský arcibiskup 

Dominik Duka jme-

noval členem Mediál-

ní rady České biskup-

ské konference. 

 

 V soutěži Prix 

Europa 2014 v Berlí-

ně v kategorii TV 

Fiction zvítězil jeho 

film Osmy a získal 

cenu Best European 

TV Drama.[4] 

 

 Je členem Čes-

ké filmové a televizní 

akademie (ČFTA). 

 

Menší nápověda:  

(viz foto…) 
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Sběr papíru  

 Další kolo 

sběru papíru proběh-

lo 15. a 16. listopadu. 

Děkujeme všem, kte-

ří přispěli, ale hlavně 

všem pomocníkům, 

bez kterých by tato 

akce nemohla fungo-

vat. Sebralo se cel-

kem9,52t papíru a 

0,2t víček od PET 

lahví. 

 Příští sběr 

bude 10. a 11. ledna, 

tak střádejte všechny 

balící papíry a krabi-

ce od dárků, soutěž 

tříd pokračuje!!  

B. Medová 
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Anketa 3.B 
Zeptali jsme se ve 

třídě 3.B, co to je 

„PURPURA“? 

 

„Taková kytka, která 

se vaří na pánvi.“ 

Adélka Smrčková 

„Nějaká kytka, která 

vypadá jako tulipán.“ 

Milan Zadražil 

 

 

„ 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

   

„Já myslím, že se to  

 dává na perníčky a                                  

je to fialové.“ 

Anička Palivcová 

 

 

„Kytka, která se vaří 

na Vánoce na plot-

ně.“ 

Kristýna Dvořáková 

 

„Purpura se dává na 

stromeček jako ozdo-

ba.“ 

Matyáš Kubálek 

                                            

„Mohl by to být něja-

ký  druh ryby.“ 

Eliška Humešová  

 

Co říká Wikipe-

die?? Purpura:Směs 

koření, která s použí-

vá na provonění bytu, 

v období Vánoc.  



Stránka 21 Infoželvík 

Akce školy 
Výlet do Brna 5.tř.      

Ráno ve středu 6.12. 

vyjížděli žáci pátých 

tříd do Brna pod do-

mněnkou, že jedou 

do planetária. 

Cesta probíhala 

hladce. Když jsme 

dorazili na místo, 

seřadili jsme se a vy-

šli. V planetáriu paní 

učitelky z neznámé-

ho důvodu řekly, že 

tam nejsme objedna-

ní a šlo se zpět do 

autobusu. Někdo by 

si řekl, že sem nemě-

lo cenu jezdit, ale 

přeci jenom jsme v 

Brně zůstali. Popojeli 

jsme asi 15 km, když 

autobus zastavil. 

Stál u obří budovy na 

které bylo napsáno 

VIDA. Jednalo se o 

zábavné centrum 

různých her a poku-

sů. Měli jsme tam 3 

hodiny rozchod, po-

tom jsme byli rádi, že 

už jedeme domů. Ale 

stálo to za to.                                

Nikola Nezvedová5.A                                

 

 

 

 

Program v budově 

policie s vězenky-

němi ze Světlé  

n.Sázavou  7.tř. 

Byli jsme na besedě, 

která se konala na 

policejní stanici v Pe-

lhřimově. 

Jak to probíhalo? 

Na začátku se nám 

představilo pár lidí 

odtud. Potom tam 

přišly ženy z vězení a 

asi třetina z nich mě-

la kapelu, která nám 

zazpívala několik pís-

niček např. Živá vo-

da, Boky jako 

skříň. 

Ostatní ženy z vězení 

nám vyprávěly o je-

jich životě a o tom, 

jak se tam dostaly. 

Většinou to bylo kvů-

li drogám. 

př.1 Pochází z bohaté 

rodiny a právě jeden 

z případů je hodně 

peněz. Protože už ne-

vědí co si za ty peníze 

kupovat, skončí to 

tak, že si začnou ku-

povat drogy, díky 

kterým jsou schopny-

všeho, třeba krást. 

 

 

př.2 Najdou si příte-

le, který požívá drogy 

a začnou taky. 

 

př.3 Nebo pochází z 

chudé rodiny a říkají 

si, že život nemá ce-

nu, protože třeba ne-

žijí v luxusu nebo si 

nemohou dovolit dra-

hé věci a tak všechny 

peníze utratí za dro-

gy. 

 

př.4 Třeba lidé bez 

domu (tzv. bezdomov-

ci), kteří místo toho, 

aby si našetřili pení-

ze, nebo aby si koupili 

jídlo, tak to utratí za 

alkohol či drogy. 

 

To je několik příkla-

dů s drogami. 

Někteří lidé tam jsou 

třeba za bouračky ne-

bo za krádeže, (př.1) 

ale taky za vraždy. 

 

 

Adéla Mráčková 7.B 
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Věnce, svícny 7.A a 7.B 
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Tvoření 7.B 
  



Chcete-li nám něco psát, s 

časopisem pomáhat, pište na 

adresu: 

KD.skolninoviny@seznam.

cz 

Nebo se hlaste u paní učitelky 

Medové 

webové stránky školy: 

www.krasovy-

domky.cz 

 

...Vám přeje naše redakce 
  


