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Úvodník  

Zdravím! Máme tu prosincový díl časopisu JoJo. S prosincem 

tu máme Vánoce a nový rok! Těšíte se na dárky? Nebo už víte, 

že jste zlobili a dostanete jen uhlí? V tuto dobu, kdy je zima, 

se moc lidem nechce chodit ven. Na začátku prosince se u nás 

v ČR objevilo náledí. Dopravním prostředkům to způsobilo 

problémy, ale my žáci jsme se klouzali všude, kde to šlo. :D 

Doufáme, že na tyto Vánoce napadá alespoň centimetr sněhu. 

Tak uvidíme. :)) Už se těším, až napadne sníh. Budeme si 

stavět sněhuláky a hrát koulovanou. Toto je vše a budu se na 

vás těšit u dalšího dílu v dalším roce 2019 a ahooj. :DD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 



 

Pranostiky na měsíc prosinec 

 

Studený prosinec - brzké jaro. 

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich. 

Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní. 

Když prosinec bystří, po vánocích jiskří. 

Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti. 

Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy. 

Prosinec naleje a leden zavěje. 

Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly. 

Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou. 

Jaký prosinec, takové jaro. 

Jaký prosinec - takový červen. 

Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry. 

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí. 

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 

Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný; je-li však částečně 

viditelná, nebude mnoho obilí a vína. 

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná. 

Po studeném prosinci bývá úrodný rok. 

Napsal: Tomáš Čech  

 

 

 



Školní časopis JoJo 

Časopis JoJo vychází pro Vás již osmým rokem. V naší redakci 

je vždy veselo a živo, užíváme si to, no a pochopitelně 

pracovně! 

Již počtvrté se naše redakce dostala do finále republikového 

kola soutěže školních časopisů. Účastníků bylo přes 400, 

soutěžilo se ve 4 kategoriích. V naší kategorii jsme se umístili 

na 24. místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Filip Š. 

 



 

 

 

 

 

1. stupeň naší školy jel do divadla v Chebu na divadelní představení   ,,Vánoce s Jú a Hele,, 

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tradicím českých Vánoc patří nejen 

nezapomenutelné zvyky, ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující dlouho očekávaný 

příchod Ježíška. Přesto, že jsou tyto svátky především rodinné, určitě si všichni 

považujeme i očekávané hosty a proto se již na vás osobně těší známé postavičky z 

televizní obrazovky. 

Příjemné setkání pro vás připravila loutkoherecká skupina Loudadlo, spolupracující s 

Českou televizí na pořadu Studio kamarád. 

Těšíme se na vás a nezapomeňte kamarádi, máme vás rádi!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Maráček 

 

 

 



Příběhy bezpráví 

Dne 20.11. měly třídy osmá a devátá besedu o totalitním režimu. Projekt se jmenuje 
Příběhy bezpráví a tady je nějaké povídání o nich: Česká společnost má za sebou 
desítky let života v diktaturách, a navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo 
vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Právě proto 
vznikl v roce 2005 projekt Příběhy bezpráví, který žákům a studentům tuto dobu 
nesvobody přibližuje 

Školám poskytujeme dokumentární i hrané filmy a další materiály vhodné k výuce 
dějepisu. Na stovkách škol v celé republice pořádáme filmové projekce 
a besedy s pamětníky, historiky a filmaři. Organizujeme také semináře pro pedagogy, 
výstavy pro veřejnost a vydáváme knihy a metodické příručky. Od roku 2009 studenti 
udělují Cenu Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy v době komunistického 
režimu. Nabízíme tak mladým lidem možnost setkat se s pamětníky totalitního 
bezpráví.  

Letos jsme shlédli film Únor 1948, a potom jsme besedovali s panem učitelem 
Křížem a s panem ředitelem. Myslím si, že se nám beseda vydařila. 

 

Zpracoval: Filip Š. 
 

 



  

Dě jepisná  olympiáda 

Olympiáda z  českého jazyka 

Žáci z 8. A 9. třídy v listopadu zápolili ve vědomostních soutěžích. 21.11. se konalo školní kolo 

Dějepisné olympiády, byl to již 48. ročník a měl tematické zaměření „ Za poznáním, za 

odchodem i za prací aneb cesty jako tepny civilizace“. Účast soutěžících byla hojná, přišlo 15 

žáků a všichni se opravdu snažili, ale nejlepší může být jenom jeden! 

1. místo: Jindřich Vondrák - 48b.  

2. místo: Lukáš Trpka – 36b. 

3. místo: Petra Houčková – 35b. 

              Zdeněk Paulus – 35b. 

O týden později, tedy 28.11., se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo 

se jí 13. žáků. Pořádně se zapotili, ale nakonec záludné otázky přece zdolali. Mnozí z nich 

trochu podcenili slohový úkol na téma „Co všechno umí světlo.“ Tím se připravili o mnoho 

bodů. Nejlepší slohovou práci napsal Zdeněk Paulus, ten se nad uměním světla opravdu 

zamyslel. 

1. místo – Jindřich Vondrák – 25b. 

2. místo – Sabina Lazóková – 22b.   

3. místo – Bára Křížová – 21b. 

               Daniel Mikolášek – 21b. 

               Zdeněk Paulus – 21b. 

              

 

Zpracovala: Adéla Budinská 



Vánoční vyrábění ve škole 
Minulý čtvrtek  29. 11. Bylo ve škole Vánoční vyrábění. Přijela sem i paní 

učitelka  Kucharičová, která  by učila ted´ už  4. třídu. Vyráběli jsme  tam 

věnce, přáníčka a plno krásných a bezva věcí. Na tom vyrábění bylo docela 

dost lidí (dětí). Je tu i pár fotek, které vyfotila paní učitelka Csorbová: 

 
 

 

 
 

 

Vypracovala: Veronika Glazerová     
 

 
 



 

Vánoční koncert na naší škole 

Konal se 5. 12. V KD Bukovany a připravila si ho pro nás naše oblíbená kapela. Poslouchali jsme 

koledy a vánoční písně, ale i písně z filmů, které na Vánoce v televizi určitě uvidíme, ale hlavně jsme si 

také zazpívali. Bylo to prostě úžasné, moc jsme si to užili!!!!!!!! A to všichni, žáci od 1.do 9. třídy a 

myslím, že i všichni učitelé. 

 



 

 

Mikuláš 

 

Dne 5.12.  chodil všude Mikuláš s anděly a čerty, 

ale  v naší škole chodili až 6.12.  

Asi zaspali nebo co. Všechny děti od 1. až do 8. 

třídy se pobavily. No některé hodily i bobky.  Tuto 

akci si připravila 9. třída, 

od které jsem dostal pěkně na frňák, odnesli mě do 

pekla a od tamtuď teď píšu. Pomozte mi!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sebepoškozování 
 

V dnešní generaci je dost velký problém a to jak se řeší dnešní problémy v rodině, či  ve 

vztahu a  další spousta věcí. 

Tento problém se jmenuje deprese, deprese vyjadřují smutek či nenávist k něčemu, kdy 

si lidi ubližujou, řežou se a berou si díky tomu i život. 

Ale není to řešení jak tenhle problém vyřešit, to že si budete ubližovat nic nevyřešíte, to 

víme všichni, je to spíš takové zbabělé, musíte se věci postavit a ne si ubližovat, to tu 

danou věc jenom a jenom zhoršujete. 

 

VŠICHNI MÁME SILNOU MYSL A DOST VELKÉ SEBEVĚDOMÍ, NEUBLIŽUJTE SI, 

NEDĚLÁ VÁM TO DOBŘE! 

 

 

  
 

 

NAPSAL: RICHARD GRIMM 

 

 
 

 

 

 

 



Vánoce 

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Předchází jim 

doba adventní a Štědrý den jako příprava na vlastní svátek, následuje 

doba vánoční až do neděle po 6. lednu v římskokatolické církvi, v 

jiných západních církvích do svátku Zjevení Páně (6. ledna). Ve 

většině pravoslavných církví se datum svátků stanovuje 

podle juliánského kalendáře, takže datum 25. prosince v současnosti 

připadá na gregoriánský 7. leden. První zmínky o křesťanském slavení 

Vánoc pocházejí z 2. století, o svátku s pevným datem 25. prosince 

ze 4. století z Říma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková  



Zimní básničky 
 

 

Ježíšek už dárky shání, 

aby splnil tvoje přání 

a ty dárky na Vánoce 

nesou štěstí v novém roce. 

 

Sníh se sype jako peří 

z nebeského polštáře, 

padá na dům, na práh dveří, 

do vlasů i na tváře. 

 

Jedna koule, druhá, třetí 

co ještě přidáme děti? 

Hrnec, mrkev, košťátko 

a už tu máme sněhulátko 

 

Mrazík cení zoubky, 

chtěl by do chaloupky. 

Co dovede, to my víme. 

Dovnitř si ho nepustíme. 

Ať maluje pěkně zvenku 

bílé květy na okénku. 

 

Sníh se sype jako peří 

z nebeského polštáře, 

padá na dům, na práh dveří, 

do vlasů i na tváře. 

 

Vypracovala: Veronika Glazerová 

 

 

   
 

 

 

 

 

 



Taneční vystoupení v Karlových Varech 

 

Vystoupení se konalo 10.12.2018 v Karlových Varech.  

Pořádalo se to v hotelu Ambasador. Tančili tam žáci Taneční 

školy Fontána  v Karlových Varech. Tančili různé žánry tance, 

od začátku 20. století až do současnosti. Vystoupení bylo 

věnováno 100. Výročí České republiky.   Vystoupení jsme si 

velmi užili. Velmi mě to fascinovalo a bavilo. Doufám, že se 

znova zastavíme na další užasné vystoupení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková  
 

 



 

 

 

Milí naši čtenáři, 

 

Celá naše redakce Vám přeje radostné prožití Vánoc a do nového roku hodně štěstí, zdraví a splnění 

všech přání! 

 

 

 

 

 



1kg medu 
1 kg mouky hladké pšeničné (zdravější a o nic méně luxusní verze s 
žitnou celozrnnou) 
4 žloutky 
250 g cukru moučka (může být třtinový) 
1 lžička jedlé sody 
1/2 lžičky prášku do pečiva 
10 hřebíčků 
20 kuliček nového koření 
1 lžička skořice 
5-7 kytiček badyánu 
špetka zázvoru 
1 lžička fenyklu 
1 lžička anýzu 
špetka mořské soli 
(na barvu můžete přidat lžíci melasy nebo pravého kakaa) 
hotová směs na perníčky 

 

Postup:  
1. 
Rozehřejte med a když je horky zapracujte ho s moukou. Tato 
směs bude za teplého stavu velmi řídká až kašovitá, tak můžete 
nechat kuchyňský robot udělat práci za Vás. Těsto nechte 
schladnout tak, aby nebylo horké, ale ještě povolné, stále 
trochu kašovité. 
Nyní zapracujte zbývající ingredience, zabalte do fólie a odložte 
do lednice. Pokud přidáte žloutky, sodu na pečení a prášek do 
pečiva do horkého těsta, ingredience začnou reagovat a to 
chceme až v troubě. 

2. 
Předehřejte troubu na 155°C a připravte si plechy (vymažte je 
nebo vyložte pečícím papírem). Já jsem přeška z pečícího 
papíru na tuk ve spreji, protože papír se krabatí a deformuje 
prníčky. Sprej funguje skvěle. Po kusech odebírejte těsto z 
lednice a na středně pomoučeném vále vyválejte na 3-4 mm, (je 
v pořádku, že těsto je velmi lepivé, chce to, aby bylo 



vychlazené, pak trochu cviku a mouky). Vykrájené perníčky 
pomalu pečte do světle zlata. Abyste dosáhli co největšího 
lesku, až upečené je potřete bílkem nebo celým vejcem 
rozmíchaným s mlékem. Také jsem zjistila, že když je upečete 
do více zlata, nebude se jim chtít měknout.) Tedy jsou ideální 
světle zlaté až růžové. Po zaschnutí můžete skládat do 
papírové krabice nebo rovnou zdobit. 

3. 
 Měkké jsou relativně rychle, odhaduji to na 14 dní, ale záleží 
na skladování a vzdušné vlhkosti prostotu. Pokud do krabice k 
perníčkům přidáte jedno jablko, mají z čeho natahovat vlhkost. 
Pokud je necháte v suchém prostředí vyložené třeba na talíři, je 
možné, že nezměknou nikdy a nebo také rychleji, pokud máte 
doma dostatečně vlhko) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracovala: Petra Houčková 

 

 

 

 

 



Pletení vánočky 

  Postup 

Vykynuté těsto rozdělíme na 9 stejných dílů. Z každého 
vyválíme dlouhý váleček. První patro pleteme ze čtyř pramenů. 
Naskládáme je vedle sebe a začínáme splétat od prostředka 
podle obrázku. Až dojdeme nakonec, všechny čtyři prameny 
přimáčkneme k sobě a stejně dopleteme z druhé strany. 
Přeneseme na plech vyložený papírem na pečení. Další patro 

upleteme ze tří pramenů jako klasický copánek, poslední dva 
jen omotáme navzájem kolem sebe. Pletenec ze čtyř pramenů 
na plechu hranou dlaně uprostřed rozmačkáme aby byl širší. 
Poklademe mandlemi, kousky ořechů a rozinkami. Na ně 
položíme copánek ze tří pramenů, opět ho uprostřed 
přimáčkneme k dolnímu copu a posypeme mandlemi, ořechy a 
rozinkami. Nahoru položíme pletenec ze dvou pramenů a na 

krajích všechny části přimáčkneme k sobě. Upletenou vánočku 
necháme kynout ( 20 - 30 minut). Pak ji na několika místech 
zpevníme zapíchnutím částí špejlí, potřeme rozšlehaným 
vejcem a dozdobíme ořechy a mandlemi. Vložíme do trouby 
vyhřáté na 180°C a upečeme (doba závisí na velikosti 
vánočky). Z upečené vánočky vytáhneme špejle (je třeba s 
nimi nejdřív zakroutit), přikryjeme utěrkou a necháme vy- 
chladnout.

 

Zpracoval: Filip Š. 



 

 

 

 

 

 

Vánoční kapr s bramborovým salátem. 
 

Mezi běžné pokrmy o Vánocích patřily oplatky, které se podávaly jako 
první chod, s medem, ale také s česnekem, s bylinkami, šípky nebo 
jinými plody. Česnekem byly ochucovány i další pokrmy. Česnek byl 
považován za mocnou ochrannou a posilující bylinu. Dalším chodem 
byla polévka, často s houbami, které se přidávaly do více druhů 
štědrovečerních pokrmů.  

Nejznámějším štědrovečerním jídlem s houbami byl dříve kuba (černý 
kuba), připravovaný z krupek a hub. K večeři se také podávala krupičná, 
hrachová nebo prosná kaše. Tento pokrm měl být symbolem hojnosti. 
Součástí večeře bylo i vařené sušené ovoce.[1] Kaši z vařeného 
sušeného ovoce (z „křížal“), která byla na Vánoce podávána, se říkalo 
„muzika“. 

O Vánocích se pekly koláče a velké bílé chleby, které jsou ponechávány 
s noži, aby v noci přicházeli bůžkové, krájeli a jedli.  Mezi sladké pokrmy 
patřil Biskupský chlebíček, Vánoční poleno. Je zmiňováno, že na den sv. 
Štěpána je v některých krajích zvykem připravit pečeného krocana, husu 
anebo kachnu.  

 

A co vy? Jaké máte doma vánoční jídlo? 

 

Vypracoval: Martin Maráček 



 

 

Přijde manželka den po Vánocích domů a zařve na 

manžela, který si zatím luští křížovky: 

Ty hajzle, vím všechno!!!
 

Fakt jo? Australská řeka na sedm. 
 

„ Mami na Vánoce nám shořela škola! “ 

Maminka malou dcerušku utěšuje: „ Ale miláčku, to byl 

jen sen. “ 

„ No právě! “ 
 

„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, 

že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už 

taky svítí!“ 
 

„Tati a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se pětiletý syn 
otce pod stromečkem. „Když se podívám na většinu 
etiket z dárků, tak bych řekl, že z Číny.“  
 

 

 „Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí 

Michálek maminku. „Nic si nevymýšlej, budeš mít 

kapra, jako my všichni.“ 

 

      Martin Máráček 

 



 

Vtipy pro děti  

1. Malý Pepíček, který ještě neumí ani pořádně říct R, už jede sám tramvají a co víc, má v tašce vydru! 

Přistoupí dva policajti, chvíli čichají, ale pach rybiny je příliš silný, než aby se mýlili a tak se zeptají přímo 

Pepíčka: „Co to tady smrdí?“ „Vydva“  

 

2. Ve třídě, před začátkem vyučování se chlubí Péťa: “Dneska jsem ušetřil třicet korun, protože jsem 

běžel za autobusem!“ „To nic není, kdybys běžel za taxíkem, ušetřil bys minimálně stovku!“ 

 

 3. „Já běhám stovku za 8 sekund!“ vytahuje se Michal před kamarády. „Nesmysl, rekord je 10 sekund!“ 

„No jo, ale ne když znáš zkratku!“  

   

4.  Kouká se pan Strouhal na televizi a škrábe se při tom špendlíkem v uchu a najednou…nejde zvuk!  

 

5. „Babi, babi, našla jsem ztracený balón!“ „Tak to už není ztracený, když jsi ho našla.“ „Ale je, babi, 

sousedovic Kája ho ještě pořád hledá.“   

 

6. Baví se dva pasáčci ovcí, jak velká mají stáda. První říká: „Já mám ve stádě 98 ovcí a ty?“ „Já nevím 

pokaždé, když se je snažím spočítat, usnu!  

 

7. „Honem běž pryč od té lví klece!“ křičí dohlížitel na Bertíka. „Ale proč? Já mu přece nic neudělám!“  

 

Napsal: Tomáš Čech 

 


