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        V pátek 5. prosince 2014 

chodil v naší škole Mikuláš. Prová-

zen množstvím krásných a hod-

ných andělů přinesl do tříd moud-

rá a laskavá slova i dárečky. 

Všichni žáci ho netrpělivě vyhlíže-

li. Za tuto školní tradici jsme moc 

rádi.                             Jana Šafusová 

https://www.email.cz/download/i/LvQTuvR3A2NSVjXYaJ2P3Nh86fhs2LfqwEK2xFbWeTBh0flgG1BqWdvuXTBn-uk8wgZ1SEw/IMG_4514.JPG
https://www.email.cz/download/i/VwIOIGsEvX_d7_lHveY1Rv5SQ0JJ-llEFMHMx47HAOXPM0U_JXbA8_3QB5qJ3JOmJOgfspI/IMG_4523.JPG
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         V prosinci proběhly ve škole již tradiční vánoční trhy. Ten-

tokrát pod názvem Hvězdné Vánoce. Každá třída si vyrobila svo-

ji hvězdu, která byla umístěna ve vestibulu. Hvězdy všech tříd 

vytvořily pětadvacítku - budeme slavit 25. výročí školy. Ná-

vštěvníci dostali hvězdičku jako vstupenku a s přáním ji nalepili 

na hvězdnou bránu. 

 

       Žáci už týdny dopředu vyráběli ozdoby, svíčky, obrázky, 

záložky a spoustu dalších dárků. Velkou práci dalo také vymýšle-

ní a zajišťování občerstvení. Od bramboráků přes párky v rohlí-

ku, různé čaje, tousty, tradiční vánoční cukroví, mošty, cukro-

vou vatu až po domácí sushi - tak vypadala nabídka toho, co jste 

mohli na trzích ochutnat. Každá třída vytvořila pěkný prostor 

pro setkávání. Trhy navštívila řada rodičů, kamarádů i absolven-

tů školy.  
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       Ceny výrobků by-

ly symbolické a dob-

rovolné zapojení rodi-

čů, dětí i učitelů bylo 

vidět na každém kro-

ku. Navíc velká část 

výtěžku v každé třídě 

putovala již tradičně 

na podporu projektu 

Adopce na dálku. 

Trhy se vydařily, a to hlavně díky Vám všem, kteří jste si našli 

chvíli, navštívili je a pomohli onu příjemnou atmosféru společně 

vytvořit.                                                                            redakce 
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Zprávičky z vánočních trhů  

      Na pátečních školních vánočních trzích v naší třídě panovala 

vánoční atmosféra už od začátku, jelikož půl hodiny po startu 

vánočních trhů jsme zahráli několik koled se zpěvem i hudební-

mi nástroji. Výrobků v naší třídě bylo mnoho. S některými nám 

pomohli rodiče a některé jsme dělali sami. V naší třídě byl i bet-

lém a tzv. „kavárnička“, ve které byly nápoje a pokrmy zadarmo. 

Návštěvníci si tam mohli odpočinout a vypít čaj nebo kávu. Část 

výdělku z prodeje výrobků šla na adopci na dálku našemu chlapci 

Salomonovi.  

                                                                         Ráchel Šulmanová, 5. B 

 

 

 

 

 

 

 

       

https://www.email.cz/download/i/1I0R7OI9wKLEM88ixVJ5EkqO9w50VNLKDana-QxvuSVeC_OV6SJ_oUmcU2bVqN9yULRrft4/P1210221.JPG
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      V pátek 12. 12. 2014 se ve škole konaly vánoční trhy. 

V každé třídě byly k zakoupení nějaké výrobky, většina z nich 

byla vlastnoručně vyrobena. U nás v 5. B se také prodávaly buř-

ty na černém pivu. Taková největší věc u nás ve třídě bylo před-

vánoční vystoupení celé třídy, hrály se tu převážně koledy na 

různé hudební nástroje. V jiných třídách se prodávalo také hod-

ně občerstvení, malých stromečků, šperků, drobnůstek a kera-

miky. Část výdělku jde na chudé děti. Naše třída to dává na klu-

ka jménem Salomon. Zbytek jde do třídního fondu. 

                                                                                                    Adam Zamojski, 5. B 

https://www.email.cz/download/i/28kwH0TLsIyd1op85cDUwV8RIl25NAx-JKKMh4ew1XX07FC3BDWi8lwTJpVonzIhRSs-rbM/P1210233.JPG
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     Letos proběhly už po několikáté vánoční trhy. Vánoční trhy 

jsou na této škole každoroční atrakcí. Každá třída vždy na díl-

nách vyrobí nějaké věci k zakoupení. Letos jsme měli i hudební 

koncert, na který jsem pyšná. Hráli jsme tam na nástroje: ho-

boj, flétny, příčná flétna, housle, basová flétna a dřevěné i 

chřestící nástroje. Také jsme měli mnoho diváků, doufám, že se 

jim ten koncert líbil. 

                                                                                                            Ema Farag, 5. B 

 

 

https://www.email.cz/download/i/dU7yH4HE_NslSCe4JUfUwV8RIl3NNHQgAIBMFe_IIfmr_uT0BDWi8lwTJpVonzIhRSs-rbM/P1210239.JPG
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  Milý příteli,                                            V Brně dne 5. 12. 2014 

      posílám pozdrav z Brna. Po příjezdu do Brna jsme se ubyto-

vali v tělocvičně v Brně - Husovicích. Navštívili jsme muzeum 

Anthropos, kde jsme se dozvěděli spoustu informací o vývoji 

člověka. Prohlédli jsme si modely pravěké jeskyně, jeskynní mal-

by, zvířecí i lidské kosti a model mamuta. Potěžkali jsme si 

opravdový pazourek, viděli sošku Věstonické Venuše a na památ-

ku si nakou-

pili suvenýry.         

Pak následo-

vala prohlíd-

ka historic-

ké části Br-

na formou 

hry. Rozděli-

li jsme se na skupinky. Naše trasa začala na Kapucínském ná-

městí pohledem na Petrov, pokračovala přes Zelný trh ke Staré 

radnici a dále na náměstí Svobody. Vyplňovali jsme pracovní list. 

Zajímavý byl i brněnský “hantec“. Abychom rozluštili některá 

slova, museli jsme poprosit o radu pravé Brňany. Na náměstí 

Svobody jsme si také prošli brněnské vánoční trhy. Náš tým, 
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 který se jmenoval Vylom si zub, si koupil turecký med. Mňam! 

Radostný byl i večerní program spojený s mikulášským překva-

pením. Začal diskotékou. Byla fakt dobrá, tančili jsme a najed-

nou, když se pouštěla píseň Jožin z bažin, se ozvalo řinčení a do 

tělocvičny vběhli čerti. Za 

nimi přišel Mikuláš a andě-

lé. Každý dostal balíček. 

Výjezd do Brna byl spojen 

s duchovní adventní obno-

vou pod vedením P.Filipa OFM. Byla velmi pěkná a docela jsem se 

nad sebou zamyslela. Výprava do Brna se opravdu vydařila. Bylo 

to fajn. 

     Těším se na tebe a doufám, že se brzy potkáme a já ti budu 

vše vypravovat. 

                                                                                                     Terka Suchlová, 6.B 
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Nutela 

      Nutella je sladký oříškovo-čokoládový krém, který se maže 

na bílé i tmavé pečivo. 

Na její výrobu si nejdříve připravíme suroviny: 

1 balíček lískových oříšků (100 g) 

1 plechovka zahuštěného slazeného mléka 

2 tabulky mléčné čokolády (2 x 100 g) 

2 velké lžíce medu 

špetka soli 

      Navážíme si na váze 100 g lískových oříšků a dáme je opra-

žit na 13 minut do trouby na 180 °C. Po opražení je vysypeme do 

utěrky a promneme. Slupka z lískových oříšků by se měla sloup-

nout. Sloupnuté oříšky umeleme v mixéru na jemný prášek. Dále 

dáme vařit do většího hrnce vodu, do něj vložíme menší hrnec. 

Až se bude voda vařit a bublat, dáme čokoládu do menšího hrn-

ce rozpustit, přidáme zahuštěné slazené mléko, med, špetku soli 

a namleté lískové oříšky. Všechno to chvilku mícháme, pak nalije-
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 nalijeme do mísy a dáme do lednice ztuhnout asi tak na půl hodi-

ny. 

 Namažeme na bílé či tmavé pečivo a servírujeme na stůl, 

když máme chuť na něco sladkého. Je to moc dobré. Mňam, 

mňam!!! 

        napsala, vyrobila a dětem ve třídě 5. B servírovala Matilda Ema Simek 
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