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Vánoční křížovka 

hodně přál. 

 

— — — — — 
 

7) Doplň větu: Bílý a 

lehký, krás-

ný….....zrodil se 

náhle v mracích ledo-

vých. 

— — — —  

 

8)Doplň větičku: 

Sníh se ze mne 

skládá, já jsem totiž 

bílá …........ 

krásná. 
 

 

— — — — — —  

9)Pořeže mě někdy 

někdo v lese a 

pak se hřeji u ka-

men.. Co jsem? 

 

— — — — — — —  

 

10)Tento svátek se 

slaví v 

zimě, 

osla-

vuje 

narození Ježíše. 
 

— — — — — — 

 

11)Když se to pověsí 

a najednou 

pode mnou stojíš, 

dostaneš pusu 

nebo jí uštědříš. 

 

— — — — — 
 

12) Doplň větu: 

Před Vánocemi cho-

dí anděl, Mikuláš a 

.............. 

 

 — — — — 
 

13)Jak se jmenuje 

hvězda s ocasem? 

 

— — — — — — 
 

14)Kdo se narodil v 

Betlémě? 

 

— — — — — — — 

 

K.Čápová 7.A 
 

Co je tradiční večeře 

při Vánocích? 

 

— — — — 

 

2)Doplň větu: Já si 

…....... k Vánocům vy-

nikající hračku. 
 

— — — — — 

 

3)Cinká bel bel 

bel, vždy když při-

jde Ježíšek, zvoní, 

že jsou dárky pod 

stromem. Co je to? 
 

— — — — — — — — 

 

4)Na tyto dny se zapa-

lují čtyři svíčky a oče-

kává se příchod Ježíše 

Krista. 
 

— — — — — —  

 

5)Vždy se peče na 

svátky (Vánoce, Veli-

konoce, atd.) 
 

— — — — — — — 

 

6) Doplň větu:Jé, do-

stal jsem vánoční 

…....... ,který jsem si 
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Vánoční pokrmy 

 Na Štědrý den 

matka organizovala, 

aby dcery v kuchyni 

pekly z „bílé mouky“, 

koláče „pecaky“, 

„lopaťaky“ hruškové, 

zelné, nebo jiné, ma-

kovníky, makové bá-

bovky (buchty), a 

jablečný závin.  

24. prosince bývá tradi-

cí, že se schází celá ro-

dina na slavnostní ve-

čeři. Společná vánoční 

rodinná večeře se spe-

ciálním jídlem je tra-

dičně důležitou součás-

tí oslav Vánoc, ale bě-

hem svátků se podávají 

i jiné tradiční pokrmy 

než obvyklé dny nebo 

svátky. Samotná veče-

ře se tradičně skládala 

z rybí polévky, brambo-

rového salátu 

s kaprem.  

Mezi typické 

patří cukroví 

z lineckého 

těsta, které je 

možné navíc 

ochutit strou-

haným koko-

sem nebo ka-

kaem. Typickými vůně-

mi jsou vanilka a rum, 

typickým kořením sko-

řice.                        

 Vánočka je druh 

sladkého pleteného pe-

čiva z kynutého těsta. 

Má svým tvarem připo-

mínat malého Ježíška 

zabaleného v peřince, je 

proto symbolem nového 

života a plodnosti. Štóla 

je druh pečeného vánoč-

ního moučníku. Má tvar 

bochníku a pochází 

z Německa. Uvnitř je 

zapečené například su-

šené ovoce a ořechy a 

z vrchu je 

štóla posy-

paná mouč-

kovým cuk-

rem.                

Jelikož se 

podle zvyku 

nemá do štědrovečerní 

večeře jíst maso, jako 

polední jídlo se na 

Štědrý den podává ku-

ba (také staročeský 

kuba, černý kuba). Jde 

o tradiční české jídlo, 

jehož základem jsou 

kroupy a houby 

(zejména stroček trub-

kovitý).  Hlavním cho-

dem štědrovečerní ve-

čeře je v Česku tradič-

ně kapr. Podává se 

obalovaný a osmažený 

s bramborovým salá-

tem. Z některých částí 

(hlava, jikry, mlíčí, 

vnitřnosti, kosti se 

zbytky masa) se dělá 

oblíbená chutná tradič-

ní polévka.  

E. Kostková a M. Au-

gustová 7.A 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryb%C3%AD_pol%C3%A9vka_%28%C4%8Cesko%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bramborov%C3%BD_sal%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bramborov%C3%BD_sal%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lineck%C3%A9_t%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lineck%C3%A9_t%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kokosov%C3%BD_o%C5%99ech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kokosov%C3%BD_o%C5%99ech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vanilka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sko%C5%99ice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sko%C5%99ice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mou%C4%8Dn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sachar%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sachar%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuba_%28j%C3%ADdlo%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuba_%28j%C3%ADdlo%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kroupy_%28potravina%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stro%C4%8Dek_trubkovit%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stro%C4%8Dek_trubkovit%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapr_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sma%C5%BEen%C3%BD_kapr&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bramborov%C3%BD_sal%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bramborov%C3%BD_sal%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryb%C3%AD_pol%C3%A9vka_%28%C4%8Cesko%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryb%C3%AD_pol%C3%A9vka_%28%C4%8Cesko%29
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1)Co jste si přáli jako 

malí k Váno-

cům?                              

                        

2)Jaké je vaše nejoblí-

benější cukroví? 

 

3)Zdobíte nebo jste zdo-

bili rádi vánoční stro-

meček? 

 

4)Co máte nejradši na 

Vánocích? 

 

5)Jaký je váš nejoblíbe-

nější vánoční film?  

P. uč. MEDOVÁ  

1) Panenku s dlouhými 

vlasy (až na zem).  

2) Vanilkové rohlíčky.  

 3) Ano, zdobím ráda.   

4) Vánoční pohodu a 

atmosféru, pohádky, 

Ptali jsme se učitelů... 
cukroví, ale hlavně, že 

se pravidelně sejde 

celá rodina.   

5) Tři oříšky pro Popel-

ku a Ronja, dcera lou-

pežníka.  

 

P. uč. KOKOJÁNO-

VÁ     

1) Klávesy.  

2) Perníčky.  

3) Ano.  

4) Radost dětských očí 

při rozbalování dárků.  

5) Popelka.  

 

P. uč. VANĚČKOVÁ  

1) Fotoaparát. 

2) Plněné ořechy.  

3) Ano.  

4) Vánoční atmosféru.  

 5) Tři oříšky pro Po-

pelku. 

 

 

 

 

 

P. ředitel RAFAJ 

1) Tank na ovládání.  

2) Sušené švestky s 

mandlemi namočené v 

čokoládě.  

3) Ano.  

4 Pěknou rodinnou at-

mosféru.  

 5) Pyšná princezna. 

K.Čápová 7.A 
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Recept na „KAŠTANOVÉ POLENO“ 
 Korpus: 

- 6 vajec 

- 600 g krupicového 

cukru 

- 500 g hladké mouky 

- 150 g rozpuštěného 

tuku Hera 

 

Krém: 

- 200 g čokolády 

- 500 ml smetany 

- 150 g kaštanového 

pyré 

- 100 g Hera 

 

Postup: 

Vejce vyšleháme s cuk-

rem do bílé hladké pě-

ny a ručně vmícháme 

prosátou mouku. Na-

konec opatrně přidáme 

rozpuštěný rostlinný 

tuk Hera- máslová pří-

chuť a takto vzniklé 

Vzoru dřeva docílíme 

pomocí fládrovacího 

válečku, případně jej 

můžeme vytvořit pomo-

cí zdobícího sáčku a to 

tak, že nejprve z tmavé 

čokolády utvoříme vzor 

dřeva na pečicí papír a 

necháme v pokojové 

teplotě zatuhnout, poté 

přetřeme bílou čokolá-

dou a takto vzniklým 

čokoládovým plátem 

obalíme zatuhlou rolá-

du. 

T.Kostková 9.B 

 

 

 

 

těsto rozetřeme na 

plech do stejnoměrného 

plátu. Pečeme v pře-

dem dobře vyhřáté 

troubě na 200 °C. 

Po upečení necháme 

vychladnout a ihned 

otočíme pečicím papí-

rem navrch, aby korpus 

neosychal. 

Mezitím si připravíme 

krém: 

Veškeré suroviny spo-

lečně rozehřejeme na 

vodní lázni, dobře spojí-

me a dáme vychlad-

nout. 

Vychlazenou směs poté 

vyšleháme a natřeme 

na piškotový plát. Zato-

číme, dobře utáhneme 

a dáme chladnout. 
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Čerti na škole 
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Střípky ze školní akademie 

 Dne 

22.11.2016. se konala 

školní akademie, 

všechny děti si připra-

vily hezké vystoupení. 

Všechna se mi moc 

líbila, ale 1.třída nevy-

stupovala, nevím proč. 

Myslím si, že se všech-

ny děti moc bavily. 

Rodiče na nás byli pyš-

ní a to nejlepší bylo, že 

jsme nedostávali do-

mácí úkoly. Akademie 

byla 4krát a jedno vy-

stoupení trvalo 2 hodi-

ny. Doufám, že se to 

všem moc povedlo. 

Učitelé museli být na 

žáky moc pyšní a také 

pan ředitel,  který ří-

kal, že to bylo moc 

hezké. Naše třída  4.B 

jsme dělali Prázdniny 

u babičky a 7.B dělali 

super  7.B a všechny 

děti měly možnost za-

hrát si na zpěváky. 

Dobrá byla také 7.A, 

která dělala Tvoje tvář 

má známý hlas. Na to, 

že na akademii vystu-

povaly i malé děti, tak 

to bylo fakt dobrý . 

Chvátalová  4.B  

 

 Dne 22.11. se ko-

nala v divadle školní aka-

demie ZŠ Krásovy dom-

ky. Bylo tam 17 vystou-

pení, ze kterých se mi 

nejvíc  líbila 6.B Cirkus a 

7.A Tvoje tvář má známý 

hlas. Bylo tam hodně di-

váků. Naše vystoupení 

trvalo 3min. A zpívali 

jsme Prázdniny u babič-

ky. 

Kačka 4.B  

 Dne 22.11.2016 

se v Pelhřimovském diva-

dle konala školní akade-

mie pro ZŠ Krásovy dom-

ky. Od 2. třídy až do 

9.třídy. Všichni měli moc 

hezké vystoupení, ale 

nejvíc se mi  líbila 6.B, 

která si připravila Cir-

kus. Byli tam akrobati, 

kteří tam dělali hvězdy a 

stáli na hlavě. A potom 

se mi  líbila 7.A, která si 

připravila Tvoje tvář má 

známý hlas. Prvně tanči-

li, pak zpívali  písničku 

Du hast. Bylo to moc pěk-

né.  

Brož 4.B  

 Dne 

22.11.2016 se konala 

školní akademie. Žáci 

od 2. do 9. třídy vystu-

povali. Nejvíce se mi  

líbila 5.A, kteří si při-

pravili třídu s Igorem 

Hnízdem. Potom se mi 

zalíbila třída 6.B., kte-

ří si na tento večer  

připravili Cirkus. Bylo 

to moc dobré. V Cirku-

su měli akrobaty, vel-

kého slona, tygry a 

lvy. 7.B měla nový ka-

nál super 7.B. Celá 

akademie se mi moc 

líbila. 

Dvořák 4.B  
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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 

- Princezna a písař 

- Tři oříšky pro Po-

pelku  

- Johančino tajem-

ství 

- Láska na vlásku 

   

 

 

 

 

 

- Korunní princ

  

- Duch nad zlato 

Vánoční pohádky 


