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ročník : I.         číslo: 2       zima 2015    

Milí čtenáři, 

Vánoce se blíží, a proto 

jsme si pro vás připravili 

SPECIÁLNÍ číslo o Vánocích. 

Členové redakce přejí všem 

čtenářům krásné a pohodo-

vé Vánoce a hodně pevné-

ho zdraví a štěstí v novém 

roce 2016. A nyní si užijte 

tento díl... 
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Ahoj já jsem Tereza Neumannová jsem ze třídy  6.A.     
Ráda tancuji v Základní umělecké škole tady u nás v Jirkově. Na tady té škole jsem od 3. 
třídy. Ráda chodím na školní časopis. Mám vás všechny moc ráda.  

Ahoj, já jsem Adéla Bártová. 
Je mi 11 let a mám ráda fialovou a zelenou barvu. K jídlu miluji palačinky, lečo a 
mango.  
Doma mám 3 druhy zvířat, jsou to rybičky, želva a pes.   

Ahoj, jmenuji se Alexandra Ammerová je mi 11 let. Jsem blondýna a mám zelenomodré 
oči. 
Mám ráda kanoistiku a balet. Ve volném čase kreslím, šiju nebo háčkuju. 
Mám doma zlatou rybičku. 

,Ahoj, jmenuji se Lenka Leová. Je mi 12 let. Ráda koukám na hororové filmy. Mým 
koníčkem je hraní na klavír. Můj oblíbený předmět je anglický jazyk a informatika. 
Moje oblíbená barva je modrá. Ve volném čase chodím s kamarádkami nakupovat 
nebo se učím. 

Ahoj, jmenuji se Veronika Tulková a je mi 11 let. Moji nejoblíbenější mazlíčci jsou pes a králík. 
Můj nejoblíbenější předmět je výtvarná výchova a také přírodopis. Ve volném času jsem buď na 
telefonu nebo si kreslím. Moje oblíbená barva je fialová. 

Ahoj já sem Honza a je mi 12 let a jsem zástupce šéfa. Rád hraji hry na PC, někdy se jdu 
jen tak projít ven s kamarády . 
Moje nej hudba je dubstep,  moje nejoblíbenější země je Německo . 

A toto jsou všichni redaktoři… 

Rodina Natvrdlých jde do lesa pro vánoční stromek. Chodí po lese hodinu, dvě, tři…, když manželka volá: 

„Pepo, máš něco?“ „Ne.“ „Já taky ne, tak vezmem nějakej neozdobenej!“ 

„Mami, stromeček hoří.“ „Říká se svítí, Pepíčku.“ „Mamí, záclony taky svítí…“ 

František říká známému: „Nemáš dnes čas?“ „Mám, proč?“ „Postavil jsem betlém a chybí mi osel.“ 

Z okna se dívají tři kamarádi. Jeden říká „Vidíte ten červený sporťák? Tak ten jsem dostal k Vánocům.“ Dru-

hý říká „A vidíte ten zelený sporťák? Tak ten jsem zase dostal já.“ A třetí nezůstane pozadu: „A vidíte ten 

žlutý sporťák? Tak v takové barvě jsem dostal tepláky.“ 
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Ingredience :  
Bílek  

Moučkový cukr          

Postup přípravy: 
Z bílků vyšleháme tuhý sníh, přidáme moučkový cukr a dál šleháme nad parou do zhoustnutí. Nádobu z horké vodní 

lázně odstavíme a šleháme, dokud bílková směs nevychladne. Zdobícím sáčkem vymačkáme na vymazaný, hrubou 

moukou vysypaný plech malé pusinky, které sušíme v mírně vyhřáté troubě asi 45 minut 

Sněhové pusinky                                                                                                        
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Čeština                 Veselé vánoce 
Angličtina            Merry Christmas 
Němčina              Frohe Weihnachten 
Ruština                 С Рождеством 
Francouština       Joyeux Noël 
Italština                Buon Natale 
Španělština         ¡Feliz Navidad 
Polština               Wesołych Świąt 
Slovenština         Veselé Vianoce 

Dne 4. 12. se do MŠ na Studentské ulici přišli podívat Mikuláš s čerty a anděly pod dozorem 
paní učitelky Pavlisové. Některé děti se bály a některé ne. Děti jim společně zazpívaly. Po-
tom jim naši andílci z 8.B rozdali mikulášskou nadílku a rozloučili se.  

Představujeme vám vítěze školního kola OČJ, kte-
ré proběhlo ve středu 2.12. a zúčastnilo se ho 
34 žáků. Všichni byli jenom z 9.A, ale umístili se 
jen tři. 1. místo dostala Krejbichová Eva, 2. místo 
získala Dudová Ema a na 3. místě se umístil Hájek 
Petr. 1. a 2. místo postupuje do okresního kola. 
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Vánoční svícen ve tvaru iglú vytvoříte z kostek cukru. 

Zapalte si v adventním čase svíčku v originálním bílém zasněženém iglú z kostek cukru. 
Jako stavební materiál vám poslouží kostky cukru, jako maltu použijte cukr moučku, na 
dekoraci cukr krystal. 

Jak na to: 

1.Půl šálku cukru moučky smíchejte s trochou vody, až vám vznikne řidší mazlavá kašička. 

2.Do tohoto lepidla namáčejte kostky cukru a stavějte iglú. 

3.Mezi jednotlivými kostkami nechávejte škvíry, kterými pak bude procházet světlo ze 
svíčky. 

4.Zasněženou krajinu kolem vytvoříte rozsypáním cukru krystal. 

5.Dovnitř iglú postavte čajovou svíčku. 

Hvězda září na obloze 
a vypráví o velké touze. 
Touha našich dětských přání, 
možná někdy k pousmání, 
avšak je v ní síla skrytá 
slzami štěstí dávno smytá. 
Vraťme se zas do mladosti, 
do dětství a do radosti. 
Plamínek naděje ať září v nás, 
pak budou vánoce krásou všech krás. 

Už jsou tu Vánoce tak jako loni, 
jedlička v pokoji lesem zas voní. 
Stromeček pěkně si nazdobíme, 
vánoční krásou se potěšíme. 

Tichounký večer, jen sníh poletuje, 
Ježíšek dárečky všem naděluje. 
Snad je dal i k nám pod stromeček, 
čekáme už jen na zvoneček. 

Rozhodli jsme se vyzpovídat paní zástupkyni Jiráčkovou:  
 
Máte ráda Vánoce a těšíte se na ně? 
Ano mám, můžu dělat radost svým blízkým a těším se. 
Nakupujete už dárky? 
Už jsou všechny nakoupené.  
S kým trávíte Vánoce?  
S rodinou. 
Věříte na Ježíška? 
Ne nevěřím, nepamatuji si, že bych někdy věřila. 
Umělý nebo živý stromeček? 
Umělý.   
Kapr nebo losos? 
Losos. 
 
Děkujeme za rozhovor.  
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Ahoj, v pátek 4.12.  jsme byly s Bárou v Jirkovském útulku.  
Napadlo nás vyfotit několik pejsků a zjistit o nich pár informací, protože si myslíme, že třeba někdo z vás by tako-
vého kamaráda chtěl mít doma. 
Tak tu máme pár osamělých pejsků.  Klárka a Barča 

CHICKO              
Ahoj, jmenuji se Chiko. 
Je mi 11 let. 
Jsem hravý a přítulný. 
Hledám nový domov, kde bych byl milo-
ván. 
Jsem křížený.  

REX               
Ahoj, já jsem Rex. 
Jsou mi 4 měsíce. 
Mám rád děti a chtěl bych 
si hrát. 
Dovezli mě 3.12.2015 .  
Jsem křížený. 

 LUCKY 
Ahoj, já jsem Lucky. 
Je mi 10 let. 
Jsem mazlivá a hravá. 
Hledám nové lidi, kteří by 
se o mě starali. 
Jsem křížená.  

Redakce školního časopisu Lodička: 

Daniel Voráček - šéfredaktor 

Jan Smělý - zástupce šéfredaktora 

Barbora Bartošová, Ondřej Mrhal, Klára Lászlová, Adéla Hutyrová, Natálie Váňová, Adéla 

Bártová, Lenka Leová, Klára Sajlerová, Adéla Heierová, Tereza Neumannová, Adéla 

Šebková 

Materiály ke zveřejnění zasílejte na e-mail: lodicka@2zsjirkov.cz 
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