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Divizní Jarom ěř zakon čila podzimní fotbalovou 
sezónu 

 
Jaroměřští fotbalisté, kteří v tomto roce postoupili do Divize C, zakončili podzimní sezónu na 
sestupovém 14. místě. V posledním venkovním zápase Jaroměř proti Turnovu padla až na penalty. 
Úplně poslední zápas Jaroměř odehrála doma, proti posledním Semilům, kdy se proti soupeři velice 
trápila a v poslední minutě vstřelil vyrovnávací branku na 2:2 jaroměřský záložník Martin Kilevník. V 
penaltovém rozstřelu byli úspěšnější hosté.  
 
Nováčkovi soutěže se v této sezóně moc nedařilo, ale přesto získali 9 bodů. Nejlepším střelcem týmu 
se stal Martin Škoda (na obrázku nahoře vlevo) – 3 branky a současně Martin Kilevník – také 3 
branky. Přejeme, ať se ji v Divizi následující sezónu daří a udrží se v této prestižní soutěži! 

  

Anketa o nejoblíben ější p ředmět a učitele 2015 
 

Výsledky (na základě hlasování žáků, kteří se zúčastnili hlasování:  
Nejoblíben ější u čitel:  paní učitelka Adéla Procházková!  
Gratulujeme! Získala celkem 39,13% hlasů! Druhý skončil pan učitel 
David Horký a na třetím místě se umístila paní učitelka Hana 
Těšinová. 
 
Nejoblíben ějším p ředmět: Tělesná výchova s počtem 35,4% hlasů! 
Na druhém místě skončila Výtvarná výchova a na třetím místě se 
umístila Fyzika.  
 
Ankety se zúčastnilo 93 kluků a 68 holek z 2. stupně školy, celkem 
tedy 161 žáků! Děkujeme všem hlasujícím za účast! 
 
Sběr hlasů probíhal anonymně a dobrovolně v navštívených třídách. 
 

Sportovní zprávy a anketu zpracovali žáci předmětu Základy managementu. 
 

Vánoční zvyky na Ostrov ě 

Na Ostrově se dodržuje již delší dobu spousta vánočních zvyků.  Nově se však stává zvykem, že na 
vánoční třídní schůzce máme trhy. To znamená, že každá třída začne vyrábět různé výrobky, 
například nějaké jednoduché cukroví, ozdobičky na stromečky a takové různé malinké, ale krásné 
věci. V každé třídě se pak určí prodavači, kteří odpoledne přijdou a vytáhnou si na chodbu lavice, na 
které si vystaví zboží, které pak prodávají. 
 

Dalším zvykem je, že před odchodem na prázdniny jsou takové malé školní Vánoce. Každý si přinese 
hrníček, čaj, cukroví a dárek pro nějakého toho kamaráda. Dělají se různé výrobky a pak se začnou 
rozdávat dárky, nalévat čaj a také se začne jíst cukroví. A abych nezapomněl na náš sbor Ostrováček, 
který zpívá a zpívá a zpívá nádherné vánoční koledy. A celkem je pak ve škole lepší atmosféra. 

 

STV 
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Bílé Vánoce 
 
Všichni se těšili na Vánoce. Doufali však, že letošní Vánoce budou na sněhu. Nikdo nechtěl mít 
Vánoce takříkajíc „na blátě“. Už bylo 4. prosince a sníh nikde. 5. prosince, a sníh nikde, 6. prosince a 
sníh nikde. Tak to šlo až do 17. prosince, kdy sníh konečně napadl! Všichni byli moc rádi, že je 
konečně bílá pokrývka. Jenomže 22. prosince večer se stala strašná věc! Sníh roztál! Všem bylo hned 
jasné, že letošní Vánoce nebudou ty pravé. Žádné lyžování, sáňkování, ani nic podobného.  Pomoci 
by dokázal už jedině zázrak.  
 
23. prosince lidi zvědavě vyšli do ulic, jestli náhodou sníh nenapadl. 
Nenapadl. Tak lidi zklamaně odešli domů.  Každých 20 minut někdo vyšel do 
ulic, jestli nespadla třeba malinká nepatrná vločka. Už byl večer, a lidi už se 
začínali smiřovat s tím, že letos Vánoce nebudou na sněhu. Ale v jedné 
rodině se stále nemohli smířit s tím, že sníh prostě nenapadne. Kluk jménem 
Martin se tak moc těšil na bílé Vánoce, protože mu bylo teprve pět roků, a 
bílé Vánoce ještě nezažil. Když šel spát, strašně si přál, aby sníh do zítřka 
napadl. Nemohl však usnout, protože myslel na sníh. Když konečně usnul, 
tak měl zvláštní sen: Navštívil ho jakýsi duch, který mu řekl, ať se podívá 
zítra ráno do sklepa, že tam najde překvapení.  
 
Když se ráno probudil, bylo už 24. prosince.  Schválně šel do sklepa, aby uviděl to překvapení. A když 
přišel, nevěřil svým očím. Sklep byl 100krát větší a širší a byl plný sněhu a co je nejlepší, ten sníh 
nikdy neroztál. Postupně si pozval kamarády, a když chtěl, kdykoli v roce si mohl hrát na sněhu.  

 
HAA 

 
 

                    Pohádka o zlatém prasátku 
 

Jednou na Vánoce se malé tři děti, Hanka Gabča a Monča, domluvily, že nebudou celý den jíst, aby 
večer viděly zlaté prasátko. Bylo 8 ráno a holky si hrály ve svém pokojíčku. Hanka si hrála na 
princeznu, Gabča zase na kuchařku a Monča na královnu. Maminka volala: „Holky pojďte se 
nasnídat“. Holky řekly: „Mami, my nebudeme jíst, abychom večer viděly zlaté prasátko“. Maminka 
řekla: „Tak dobře, tak si běžte hrát.“ 
 
Tak si šly zase hrát. Už bylo 11 hodin dopoledne a holky šly za mamkou a řekly jí: „Mami, můžeme ti 
pomoci?“ Maminka řekla: „Můžete holčičky moje zlatý. Udělejte chlebíčky a jednohubky. Můžete pak 
se mnou ozdobit stromeček a upéct sušenky pro ježíška.“ Holčičky řekly: „Mami, my si to nějak 
rozdělíme“. Gabča dělala sušenky, Hanka zase jednohubky a 
Monča chlebíčky. Čas jim uplynul velice rychle a už byly 3 hodiny 
odpoledne. Mamka jim řekla: „Vážně nechcete teď jíst?“ - „Ne my 
chceme vidět zlaté prasátko.“ – „Tak jo, tak jdeme zdobit 
stromeček.“ A tak šly. Když ho ozdobily, šly si trénovat písničky. Čas 
rychle běžel a Gabča řekla: “Propána, já dělám sušenky.“ Tak 
vyndala sušenky a dala je vychladnout. „Mami, už je 6 hodin večer, 
jdeme se koukat na pohádky.“ – „Jo, jdeme holky,“, řekla mamka.  
 
 
Viděly hodně pohádek, zatímco maminka vařila. Táta přišel domů a holky řekly: “Ahoj tati, už jdeme 
jíst.“. Maminka prostřela a všichni se najedli a zazpívali písničku Tichá noc. Šli do pokojíčku, potom ke 
stromečku a tam viděli prasátko. „Jéééééé, prasátko“. A šli si rozbalit dárky. Celá rodina byla šťastná. 
Holky uviděly svoje vysněné prasátko. 

  
SVD 
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Nejlepší dárek 
 

Byl jednou jeden chlapec, který se jmenoval Jirka a ten měl velmi rád sport. A bylo to jedno, jestli to 
bylo plavání, fotbal, tenis nebo badminton. Ale nejvíce měl rád florbal. Když se blížily Vánoce, všechny 
děti se těšily, co dostanou, psaly vánoční dopisy, dělaly cukroví, jen Jirka pořád zkoušel nové 
florbalové techniky. A když mu maminka řekla: „Kdy napíšeš dopis „Ježíškovi“? Tak jí vždy odpověděl: 
„Musím trénovat“.  
 
Tím pádem jeho maminka s tatínkem stále nevěděli, co mu mají dát. Kromě jedné věci – chtěl novou 
florbalovou hůl. Jirka ji chtěl už dlouho, ale časem na to zapomněl. Když přišly Vánoce, Jirka dostal 
obrovský balík.  S nevelkým nadšením ho rozdělal a byla tam. Nejnovější, nejlehčí, nejlepší florbalová 
hůl. Měl obrovskou radost. Ale nedal to na sobě znát. Když byl už nový rok, přišel další trénink a Jirka 
dorazil s novou holí. Každý se začal vyptávat.  
 
Až tehdy Jirka dal najevo, že je velmi spokojený a šťastný. Od té doby každého nepřítele doslova 
„rozdrtil“. Každý turnaj vyhrál a vždy se trefil do branky minimálně pětkrát. Měl totiž „Nejlepší dárek“. 
Byl velmi šťastný a spokojený dalších deset let. Postupně si začal kupovat nové a nové hole a stal se 
nejlepším florbalistou ve městě, kraji, republice a pak i Evropy. Ale nikdy nezapomněl na „nejlepší 
dárek“ neboli nejlepší hůl. 
 
Věnováno Jirkovi Lhotskému z 5. A 

STV 

Kterak ko ťátko napravilo kluka. 
         

Nastal Štědrý den, všude bílo, klid a ticho. Všichni se měli dobře. Tedy až na jedno malinké, zrzavé 
koťátko. Maminka už ho opustila, a ono zůstalo dočista samo. Nevědělo, kam má jít, nikoho na světě 
neznalo. Mělo takový hlad, že by snědlo i trávu. Jenomže tráva už byla dávno zapadaná sněhovou 
pokrývkou. Tak šlo a jako zázrakem uvidělo o půlnoci jednoho kluka, který šel vynést koš. Myslelo si, 
že se ho ten kluk ujme.   
 
Ale ten kluk byl zlé povahy. Nikdy nikomu nic nepomohl, všem škodil a ztěžoval život. Není divu, že 
neměl žádné kamarády. Vždy, když ho někdo o 
něco poprosil, vždy odsekl: „Proč bych to měl 
dělat?“ S malou kočičkou také neměl slitování. 
Vůbec mu nebylo líto, že kočičce nepomohl. Vynesl 
koš a šel zpátky domů.  Navečeřel se a šel spát. Už 
se moc těšil na zítřejší Štědrý den.  
 
Tu noc ale nemohl usnout. Zkoušel to ze všech sil. 
Ale nešlo to. Musel myslet na koťátko, kterému 
nepomohl. Řekl si: „Tomu koťátku musím za každou 
cenu pomoct.“ Tak počkal, než jeho rodiče usnou, a 
potom se proplížil do kuchyně a sebral slaninu od 
večeře. Vzal baterku a šel před dům, kde spalo 
koťátko. Ale ono tam nebylo. Pochopilo, že kluk mu pomoci nechce. A tak šlo… Kluk běžel 
zasněženou ulicí, aby našel koťátko. Ale koťátko nikde nebylo. Hledal ho všude, až ho nakonec za 
hodinu našel. Bylo schované v parku pod stromem. Položil před něj dva plátky slaniny a koťátko se 
hned probudilo. Okamžitě snědlo slaninu a pochopilo, že mu kluk přece jenom chce pomoct.  
 
Za chvíli kluk přinesl ošatku s dečkou. Nevěděl však, co má s koťátkem dělat. Usilovně přemýšlel, až 
ho nakonec něco napadlo. Kočka zase usnula a kluk se vrátil do postele. Usnul hned, jak zalehl do 
postele. Druhý den uběhl jako voda a náhle tu byl večer. Všichni dostali hodně, opravdu hodně dárků. 
Ten kluk dostal krásnou stavebnici, maminka luxusní parfém a tatínek dostal zajímavou knížku. Nejvíc 
je však potěšilo koťátko, které pojmenovali Zrzečka. A možná ho mají až doteď. Kluk pochopil, že 
pomáhat lidem (a zvířatům) není přežitek. Od té doby byl milý, kamarádský a všem pomáhal. 
 

                                                                                   HAA 
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První Vánoce     
   

Prvním Vánocům jsem moc nerozuměl. „Co to je to zelené v obývacím pokoji?“ Po dlouhém pátrání 
jsem zjistil, že je to strom. Zjistil jsem, že Vánoce jsou hezké, dostávají se dárky, ten Ježíšek musí být 
bohatý, takových dárků.  
 
V mých šesti letech jsem se dozvěděl, že se drží půst a celý den jsem nejedl. Večer jsem vyhlédl 
z okna a uviděl zlaté prasátko. Myslel jsem, že je to jen pověra, ale nebyla. Byl to krásný zážitek. 
Potom co jsem viděl zlaté prasátko, jsem si dal cukroví. Byl to překrásný večer.       

 
MAJ 

 
Vánoce 

                                 
Vánoce jsou svátky, kdy se rodina sejde u jednoho stolu a oslaví Vánoce. Jí se kapr, řízek, bílé 
klobásy, bramborový salát.  Na Vánoce se dávají dárky, ale Vánoce nejsou jenom o dárcích, i když tím 
uděláte druhým radost. Vánoce jsou svátky, kdy se oslaví narození Ježíška.  
 
Vánoce jsou nádherné svátky, kdy se slaví i svátky Adama a Evy. Vždy týden po Vánocích je Silvestr. 
Na Silvestra se odpočítává 10 sekund a pak se připíjí. Jde se pouštět ohňostroj, rachejtle a petardy.  
Ohňostroj je nádherný, hlavně když na něj koukáte zblízka. 

 

 

SVD 
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Vánoční jídla ve sv ětě 
 

Ne všechny národy ke štědrovečerní večeři jedí to stejné co my. 
 
Tak například Skandinávci (Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko) si k večeři dávají husu nebo kachnu, a 
jako dezert sladký rýžový nákyp. V Litvě nesmí chybět na štědrovečerním stole prasečí hlava. 
Australané si potrpí na přeslazené cukroví a zákusky. Vánoce však slaví v létě, a proto se neobejdou 
bez exotického ovoce.  
 
Francouzská vánoční kuchyně se skládá ze žabích stehýnek, šneků a ústřic. To Angličané mají rádi 
pečeného krocana.  Naopak Španělé mají na štědrovečerním stole šampaňské víno a marcipán. V 
Řecku zase posvátný chléb Christopsomo. Tento chléb je sladký a připomíná vánočku, či mazanec. 
Zajímavostí je, že nechybí na žádném stole, má různý tvar a rodiny jej zdobí ornamenty, které 
připomínají profese členů rodiny.  
 
V Argentině mají zase pečené selátko nebo pro nás 
poměrně exotickou pečínku z páva. V Maďarsku  Vánoce 
začínají upečením tradičního svatoštěpánského koláče. 
Dále rozdělávají jablka a pojídají tenké oplatky s medem a 
česnekem, aby si zachovali zdraví. Následně je na řadě 
neodmyslitelná rybí polévka a po ní smažená ryba, 
nejčastěji kapr s bramborovým salátem. Pro uhašení žízně 
mají připravené víno a to pokud možno ze své vlastní 
úrody. 
 
 U Italů na vánočním stole najdete krocana nebo rybu. V poslední době si však Italové stále častěji 
dělají těstoviny, například s mořskými plody. Italové však vůbec nepečou cukroví! Lucemburskem  je 
cítit kořeněné víno a speciální polévka s uzeninou a typickým Crepes. Rodina se schází k černému 
pudinku s mačkanými bramborami a jablečnou omáčkou.                                                               
 

HAA     
 

Vánoční pohádka 
 

Každé Vánoce přemýšlím nad tím, jak tráví Štědrý den lidé, 
kteří jsou sobci. Teď už to vím. Jedna holčička jménem 
Tereza se měla se svojí rodinou stěhovat. Tereza byla 
jedináček a byla velmi rozmazlená. Když vybírali dům, do 
kterého se budou stěhovat, Terka myslela jenom na sebe. 
Nemyslela ani na svoji rodinu. Rodiče ji samozřejmě vyhověli 
a nastěhovali se do velmi drahého domu. Ale Terku to 
nezajímalo. Hlavně že měla svůj pokoj s vlastní koupelnou 
atd.  
 
Když se blížily Vánoce, Terka nikomu nic nekoupila. Koupila si 
místo toho věci na sebe. Rodiče to pořádně naštvalo, a tak se rozhodli ji pořádně potrestat. Zrovna 
byla noc před Vánocemi. Ale než rodiče stačili Terku nějak potrestat, stalo se něco neuvěřitelného. Za 
Terkou přišel duch Vánoc a ukázal ji její budoucnost. Terka si uvědomila, že byla 
až moc sobecká a že její rodiče pracují od rána do večera, jen aby ji mohli 
vyhovět. Zjistila o sobě spoustu věcí a také si uvědomila, že mnoha lidem ublížila 
jen, aby si mohla koupit něco na sebe. Terka se tedy rozhodla, že ráno skočí 
rychle nakoupit, aby udělala všem radost. Rodiče byli šťastní, že Terka 
pochopila, že na světě jsou i jiní lidé než ona a že mají taky city jako každý jiný.  
 
Po tomhle příběhu jsem si taky něco uvědomila. Uvědomila jsem si to, že člověk 
nemá myslet jen na sebe, ale hlavně na své blízké a kamarády a to hlavně o 
Vánocích. ☺ 

 FOA 
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Z mého dení čku 
 

26. listopadu 2019 
 
Milý deníčku, 
včera napadl první sníh. Já a moje kamarádky jsme byly hodně šťastné, protože jsme se na něj těšily 
celý rok. Nebyla bych to já, kdyby se něco nestalo.  
 
Dnes ráno, když jsem se probudila a podívala z okna, viděla jsem něco, co mi zvedlo náladu. Sofie a 
Káťa, které u mě spaly, se asi rozhodly, že mě překvapí a tak vstaly velmi brzo (nechápu, jak dokázaly 
mě nevzbudit). Napsaly mi do sněhu na zahradě vzkaz.  
 
Dneska mám narozky, takže jak zněl vzkaz, je asi jasné (pokud to jasné není, vzkaz zněl Happy 
Birthday). Udělalo mi to velikou radost. Mamka mi ke snídani udělala muffiny a kakao. Pak jsem 
dostala dárky. 
 
Od rodičů jsem dostala nějaké oblečení, ze kterého jsem měla radost, ale nejlepší dárek mi daly holky.  
Jely jsme vlakem do Hradce na nákupy a do kina. Koupila jsem si moc věcí. A kino? To bylo úplně nej!  
 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       KUT                                                                                      

Kam na oh ňostroj 
 

Největší oh ňostroje sv ěta 
 

Pokud nechcete sedět doma, jeďte se podívat třeba i na ty největší ohňostroje světa do Sydney, 
New Yorku nebo třeba do Prahy (ale tam je trochu menší). 
 

V Dubaji byl nejv ětší oh ňostroj sv ěta 
 

Uskutečnil se roku 2012. 
Bylo vypáleno 1200 rachejtlí za sekundu.  
Dohromady 400 tisíc rachejtlí. 
Stál cca 6,7 milionu dolarů (asi 133 milionů korun) 
 

 
Kam na oh ňostroj v okolí Jarom ěře? 

 
Česká Skalice -  dne 1.1  2016 od 18:00 
Náchod -  dne 1.1  2016 od 18:00 
Hradec Králové - Masarykovo nám ěstí -  1.1  2016 od 18:00 

 

HAA 
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Filmy v kinech: 
Hunger Games - Síla vzdoru - 2. část 

 
Poslední díl filmové ságy Hunger Games. Jako spousta filmů je podle knihy, ale jsou tam vždy 
nějaké chyby. Nicméně celá série je spíše podle knihy. Katniss Everdeenová (hlavní hrdinka) musí 
sjednotit kraje Panemu proti Capitolu a zabít prezidenta Snouwa.        
 
Po dlouhých bojích už jsou kraje obsazeny a teď budou muset zabrat Capitol. Katniss se dostane 
do skupiny, která má za úkol zabít Snouwa dřív, než se tam dostane armáda. Ale prezident Snouw 
se připravil a udělal z města arénu plnou pastí a vojáků. Jak to dopadne, uvidíte v kině. 
 
Hodnocení: 9/10 
 

 

 

 

 

Žáci předmětu Základy managementu. 
 

Kouzelný adventní kalendá ř 
 

27. listopadu si jednou jeden chlapeček jménem Ondrášek koupil s maminkou adventní kalendář. 
Jenomže to nebyl obyčejný kalendář, ale kouzelný. 1 prosince si Ondrášek vzal čokoládu, která 
vypadala jako pejsek, když čokoládu snědl, vedle něho se najednou objevil roztomilý psík. 
Ondrášek se hned zaradoval a maminka s tatínkem nevěřili vlastním očím.  
 
Další den si vzal zase čokoládu, která vypadala jako dáreček, snědl ji. Vedle Ondráška se objevil 
dárek. Otevřel ho a co nevidí. Další pes, co s nimi budu dělat? Den před Vánoci Ondráškovi 
pobíhalo doma 23 pejsků. Maminka a tatínek tomu pořád nemohli uvěřit.  
 
Na Štědrý den si Ondrášek vytáhl další čokoládu. Jak jinak, další pejsek, ale čím je mám krmit? 
Večer si Ondrášek otevíral dárky pod stromečkem. V jednom dárku byly psí granule a 24 misek. 
Pro Ondráška to byl ten nejhezčí dárek. 

 
BED 

 

Popletená váno čka 
 

Na vánočku si připravíme: mouku, 4 olivy, šlehačku, vodu, bílý jogurt, čokoládu, cukr, 2 vejce, maso, 
malinovku, chleba, sůl a na-konec kvasnice. 
 
Nejprve si vezmeme mouku a nasypeme jí do mísy a s ní maso, 
čokoládu, cukr, bílý jogurt, rozklepneme 2 vejce a přidáme olivy a 
kvasnice. 
 
Začneme mixovat a postupně přidáváme šlehačku, vodu, malinovku, 
chleba, sůl a necháme nakynout asi 2 hodiny. 
 
Vezmeme těsto a rozpůlíme ho na 3 části a začneme dávat 1 konec přes druhý. Dáme do trouby asi 
na 45 min. 
. 
Vyndáme z trouby a můžeme servírovat. 

MAJ 
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Perníčky 
 
Ingredience 
 

• 250g hladké mouky 
• 60g másla 
• 60g moučkového cukru 
• 1 vajíčko 
• 2 lžíce medu 
• 2 lžíce kakaa 
• 30g čokolády na vaření 
• Prášek do perníku 

 
Postup 
 
Máslo utřeme s cukrem a vejcem, přidáme med, kakao a 
strouhanou čokoládu. Nakonec vmícháme mouku s práškem 
do perníku. Vypracujeme těsto, které rozválíme na sílu asi 0,5 
cm. Vykrájené tvary pečeme na vymaštěném a vysypaném 
plechu (nebo na plechu vyloženém pečicím papírem) poměrně 
zprudka asi 5 minut. Hned po vytažení z trouby perníčky 
potřeme rozšlehaným vajíčkem. Po vychladnutí zdobíme 
hustou polevou utřenou z přesátého moučkového cukru a 
citronové šťávy (nebo jednoho bílku).                                                                      

                           
KLN 

Rohlí čky bez cukru 
 

Ingredience 
 

• 3 hrnky hladké mouky 
• 1 Hera 
• 1 lžička prášku do pečiva 
• 200g zakysané smetany 
• Sůl 

 
Náplň 
 

• Tvaroh 
• Povidla  
• Ořechy 
• Nutela  
• Jablka 
• Puding 

 
Postup p řípravy 
 
Ze surovin zpracujeme těsto, které dáme na 1 hodinu do ledničky. Pak 
těsto rozdělíme na 6-7 dílů a z každého vyválíme kolo, které rozdělíme na 
osminy. Náplň dáme na základnu, přehneme boční cípy a zamotáme do 
rohlíčku, klademe na pečící papír. Pečeme v předehřáté troubě na 160°, 
20-30 min. Vychladlé bohatě posypeme moučkovým cukrem. 
 
Poznámka:  Toto těsto je univerzální, takže ho můžeme plnit salámem, salátem, uzeninou, zelím, špenátem, 
houbami, sýry. 

PRR 
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Vánoční nákupy 
 

Mám trochu problém. Vánoce se blíží a já ještě nemám ani jeden dárek. Ti, kteří mají stejný problém, si asi říkají: 
„Co mu mám koupit?“ nebo „Kde to mám koupit?“ Tady je několik způsobů, jak dárky nakupovat, kde je 
nakupovat nebo jak vybrat ten správný dárek: 
 
1. napište si seznam – Není nic lepšího, než si napsat na papír jména těch, kterým chcete dárek koupit a k nim 

připsat věci, které by se jim mohli líbit. Je to perfektní způsob, jak si dobře zapamatovat, kdo co chce. Hlavní 
pravidlo seznamu je, abyste se podle seznamu neřídili doslovně. Například, když chcete babičce koupit 
bavlnu na šití ponožek nebo svíčku, co mění barvy a v obchodě, ve kterém nakupujete, nic z toho nemají, 
kupte prostě něco jiného, co uvážíte za vhodné. Popřípadě změňte obchod. 

 
2. obchody – Někteří lidé nakupují v Hradci, třeba ve Futuru, některým se tam jezdit nechce a tak zůstávají 

v Jaroměři. Obchodů určených k vánočním nákupům tu je docela dost. Vlastně i v „malém vietnamském 
obchodě“ můžete sehnat dárek, který potřebujete. Na křižovatce u náměstí je místo speciálně „určené“ 
takovým nákupům. Já bych to pojmenovala: „Obchodní zóna“. Je tu totiž pár obchodů, které jsou přímo vedle 
sebe, takže přebíhání ve zmatku sem a tam, protože zítra máte ve třídě „Vánoce“ a vy nemáte dárky, je tu 
zcela v pořádku. Dále nahoře na kopci je taky taková obchodní zóna. Ale tentokrát jsou trochu dál od sebe.  

 
3. kvalita – Toto bychom mohli považovat za pravidlo. A to u každého nákupu. Vždy než si koupíte dárek, měli 

byste zkontrolovat, jestli není třeba rozlepený nebo poničený (např. u vázy je třeba zkontrolovat, jestli není 
prasklá). Není to pravidlo jenom nákupů u „šikmookých“ přátel. I velice kvalitní značce se může stát „nehoda“. 
Pokud se vám možný dárek v něčem nezdá, radši jej nekupujte. 

 
4. nevhodný dárek – Může nastat situace, kdy se vám v obchodě zalíbí nějaký předmět, který si nakonec 

koupíte, ale vašemu kámošovi se nelíbí, protože ho třeba uráží. V takové chvíli je třeba si ještě před nákupem 
rozmyslet, zda se tomuto dárku váš přítel zasměje anebo jej bude házet z okna. Tady by se asi nejvíc hodilo 
pravidlo „Dvakrát měř, jednou řež“.  

 
5. balicí papír – Pro některé jedince je balení dárků opravdu oříšek. I největší snaha může vést k tomu, že váš 

kamarád dostane zmačkanou hroudu papíru, ve kterém je ukrytá tužka. Pokud vám tedy balení dárků moc 
nejde, můžete použít dárkovou taštičku, ale když si myslíte, že to není to nejvhodnější pro tvar vašeho dárku, 
požádejte svého kamaráda nebo rodiče o pomoc. Když už se rozhodnete, že si zabalíte dárky sami, pokuste 
se věci uvnitř balíčku urovnat tak, aby se vám co nejlépe balil. To je takový základ balení dárků. 
 

6. úspora – Máte málo peněz? Nevadí. Rozdělte si peníze spravedlivě, aby vás stál dárek pro každého stejně. 
Teprve v obchodě můžete rozdělení změnit. Pokud máte více peněz, ale chcete ušetřit, kupujte dárky pro 
každé za méně než 30 korun. Já tomu říkám jednoduše třicetikorunový nákupy. No, ale jestli máte větší rodinu 
nebo více přátel… máte docela smůlu. 

 
Doufám, že vám moje tipy pomohly, i když si myslím, že většinu z nich stejně znáte.   

                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JET 
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Recenze 
 

Assassin’s Creed Syndicate  
 
Cena: 1 500,- Kč 
 
Je tu další díl Assassin’s Creed, který se odehrává v Londýně v okamžicích průmyslové revoluce. 
 
Tentokrát se hraje se dvěma postavami dvojčat Jacob a Evie Fryeovími. Kteří se snaží vyčistit Londýn od 
Templářů a od jejich vůdce Cramfordem Sterikem. Syndicate je docela dost podobné Unity, ale mají více 
propracovaný příběh a mnoho známých postav (Charles Darwin a Alexander Gram Bell). 
 
Zbraně jsou pouze třech typů: boxery, nože a čepele v holi (a samozřejmě skryté čepele). Atmosféra je úžasná i 
díky velice dobré grafice, ale jediné co bych vytknul, jsou povozy a koně (styl GTA- ničení sloupů). 
 
Hodnocení: 8/10 
                                                                                                          

                                                                                  

World of Warshipe 
Cena: zdarma 
 
Je tu další díl z řady  World of.  World of Warships je Online hra, ve které hrají lodě proti lodím. Lodě se dělí na 
bitevní, křižníky, letadlové a torpédoborce. Hlavním účelem hry je zničit nepřátelské lodě, nebo obsadit vlajku. 
Ovládaní je středně složité. 
 
Hodnocení: 7/10 

 

 

 

 

 
Žáci předmětu Základy managementu. 
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Minirozhovor 
 

… s Julií Mathauserovou (7. A), chovatelkou africký ch šnek ů 
 

• Jak dlouho šneky chováš?  
Asi 3 roky. 
 
• Kolika let se tito šneci dožívají?                             
No, běžně 4 let, ale ti moji žijí už 6 let. 
 
• Kolika centimetr ů tito šneci dor ůstají? 
Maximálně 30 cm, ale ti moji mají tak 10- 15. 
 
• Jak si získala prvního šneka? 
Dala mi ho kamarádka. 
 
• Kolik šnek ů chováš a už se ti rozmnožili? 
Mám dva šneky. Ano, už se mi rozmnožili, ale všechna 
vajíčka pochcípala. ☺ 
 
• Čím je živíš? 
Okurkami, salátem a různou zeleninou. Také jim dávám 
rajčata, aby se nerozmnožovali. 
 
• Kde se prodávají a kolik stojí? 
Prodávají se v lepších zverimexech a stojí asi 80- 100 Kč. 
 
• Je náro čné se starat o šneky? 
Není, nevyžadují skoro žádnou péči. Jen se krmí a mění se jim podestýlka a čistí akvárium. 
 
• Mohla bys nám ješt ě něco prozradit o šnecích? 
Šneci jsou super zvířata pro alergiky, nejsou nároční na chov. Bohužel se jich ale řada lidí štítí. A já 
jsem musela dlouho mamku přemlouvat, aby mi je dovolila. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLN 
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Christmas Story     
Complet 
 
Christmas is nice …….. .  ……………  Going to come ………….  And under Christmas tree are 
………………. .  We have got very good dessert. It is ……………….. . We have got very good dinner..  
It is ……… .  Have you got wishlist? What is in your wishlist? Have you got any presents for your 
friends or family? You sit next too the  ………….with your family. Your mum or you  ignite the………   
  
 
Period,  presents, Santa Claus, Turkey, Christmas puding, time, fireplace, reindeer, ignite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOA 

 

Vánoční bludišt ě 

 

 

 

 

 

 

 

BED 
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Vánoční blázen 
 

Ahooj, já jsem Joe. Ano, jsem tak trochu Vánoční blázen. Dárky na příští rok mám už připravené, 
zabalené na jaře. Jo, jo. A víte, jak jsem zjistil, že jsem Vánoční blázen? Udělal jsem si tenhle test!!! 
Udělej si ho taky, a zjisti, jestli jsi taky Vánoční blázen!!!! Šťastné a veselé Vánoce ☺ . 
 
Váš Joe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: 
13 – 12 bodů: Jsi Vánoční blázen, pojď si plácnout!!! Plesk. 
12 – 8 bodů: Vánoce rád (a) máš, ale že bys po nich šílel (a), to fakt ne. 
7 – 0 bodů: Vánoce moc rád (a) nemáš. 

 
MOA  

Křížovka 
 

1.        
2.       
3.       
4.     
5.       
6.         
7.        
8.     
9       
10.     
11.     
 

V křížovce najdete dokončení vtipu: Jak se říká ptákům, kteří odlétají na podzim do teplých krajin? 
Říká se jim… 

HAA 

1. Tak co, balíš rád (a) dárky ? 
a) Joooooooo (3) 
b) Trochu (2) 
c) Neeeeee (1) 
 
2. Radši dárky dáváš, nebo dostáváš?  
a) Dávám (3) 
b) Dostávám (1)                     
c) Obojí (3) 
 
3. Posloucháš koledy?  
a) neeee (0)                    
b) jooo (4)                                           
c) někdy (2)                      
 
4. A co cukroví? Pe češ?  
a) joooooo (3)                        
b) z donucení, ale jo (1) 
c) neeeee. Mně k tomu nikdo nedokope!!!!! (0)     
 

1. druh počítání 
2. zpráva 
3. planeta sluneční soustavy 
4. plocha kružnice 
5. dívčí jméno (15.9) 
6. léčivá bylina 
7. odraz obrazu 
8. chlapecké jméno (24.12) 
9. žlutá květina 
10. dolní končetina  
11. část obličeje 
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Vánoční kvíz 
 

1. Co se nevečeří na Štědrý den?  
a) Kapr 
b) Bramborový salát 
c) Hranolky 

 
2. Kdo nosí dárky v České republice? 

a) Santa Klaus  
b) Ježíšek 
c) Děda Mráz 

 
3. Jaký den se slaví Vánoce? 

a) 12. 12. 
b) 5. 12. 
c) 24. 12. 

 
4. Jaký stromeček zdobí náš dům? 

a) Smrk 
b) Jabloň 
c) Dub 

 
5. Jaká koleda není vánoční? 

a) Půjdem spolu do Betléma 
b) Hody, hody doprovody 
c) Nesem vám noviny 

 
6.  Kdy se v České republice slaví Vánoce? 

a) Večer 
b) Ráno 
c) Odpoledne 

  
                                                                                                               KLN 

 

  Křížovka 
 
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

SVD 

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

1. zdrobnělina osla 
2. holčičí jméno 
3. malý člověk 
4. vyhazov z práce 
5. postup vaření 
6. zapáchající sýr 
7. syrové maso 
8. druh pečiva 
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Vánoční kvíz 
 

Co se peče na vánoce ………… 
 
Jak se jmenovala Ježíšova matka ………… 
 
Kdo ukřižoval Ježíše …………  
 
Kdy přijede Martin na bílém koni…………… 
 
Kde stojí betlém …………… 
 
Kdo má svátek na Vánoce …………………… 
                                                                                                 

                                                                      MAJ 

Sudoku 
Lehké 
 

 8  2    5 1 
 4    5  7  
1  5 6 4  8 3 2 
5 1  3   2 6 7 
  9 8  7    
     2 1  9 
8 9 1    7   
4  2   1 6 8  
  7  2 8 5 1  

 

Střední 
 

 1 2    8 9  
  9 2 3   7 4 
   9      

2    8 5   9 
4  8      7 
7 5 1     2  

1  3 6  4 9   
   1   7 6  
     3  4  

                                                               
KLN 
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Zopakuj si zem ěpis  
 

1) Doplň hlavní m ěsta 
 
Itálie -_______________ 

Řecko -_______________ 

Španělsko -________________                                         

Slovensko -_______________ 

Polsko -_____________ 

Dánsko -____________ 

Francie -____________ 

2) Najdi a podtrhni hlavní m ěsta 
 
Mnichov, Záhřeb, Istanbul, Košice, Londýn, Barcelona, Varšava, Brno, Trenčín, Dublin, Wroclaw, 
Salzburg, Bratislava, Rovinj, Kyjev, Pardubice, Helsinky, Krakov, New York, Vídeň, Moskva, Rijeka, 
Reykjavík 

                                                                                     PRR, KLN 
 

Křížovka 
 

1.       

       

3.       

4.       

 

Pohádkový kvíz  

BOB  A …………………. 

KŘEMÍLEK  A ……………………………… 

ŠTAFLÍK  A ……………………. 

MAKOVÁ PANENKA  A ………………………………… 

PAT A  …………………………………………. 

ÁJA  A  ……………………………………….. 

KÁŤA  A ……………………………………….. 

 

 

 

1. roční období 
2. opak hluku 
3. nemoc 
4. maminka 
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Hřebenovka 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

JET 
                                                                                                                               

Najdi 5 rozdíl ů 
 

 
 
 
 

FOA 
 

Křížovka 
 

 

 

 

 

 

MAJ 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
T T T T T T T T T T 
          
          
          
          
          

1. Mořská ryba  
2. Složka potravy 
3. Druh pohybu 
4. Pohyb srdce 
5. Žádný zvuk 
6. Opak tlustý 
7. Hodně kusů trávy 
8. Nepříjemná chvíle 
9. Skupina po třech 
10. Fyzikální veličina  
 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

1. Vesnice u Třebechovic 
2. Nové myšlenky 
3. Spisovatel  
4. Dřeviny 
5. Cítění 
6. Světadíl 
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Vyškrtáva čka 
 

Vyškrtej všechny dvojice písmen a čísel, zbytou ti nějaká písmena a čísla. Ty postupně zapisuj na 
linku 
 

 

 

 

 

 

 
FOA 

Vánoční bludišt ě 
 

Najdi co nejvíce cesti ček 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BED 

V P R K Á H X Y 

G D N I L J B  O 

Č Q R M U W 4 S 

U C Š Z 1 E F Ž 

B K D 3 P Č Z Q 

3 2 H W 0 1 Ř 5 

F S A I Y 4 X L 

M J Š R G ☺☺☺☺ Ž N 
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Křížovka 1 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

MAJ 

Křížovka 2 
  

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

JET  
 

Křížovka 3 
 

 
 

 

 

 

 

KUT 
 
 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

1. POMÁDA NA RTY 
2. ŠTIPLAVÁ ZELENINA 
3. ZVÍŘE S BODLINAMI 
4. FIZIKÁLNÍ VELIČINA 
5. PLOD JEHLIČNATÉHO STROMU 
6. OPAK NOCI  
7. BUDOVA S ŽÁKY 

 

1.       

2.       

3.       

 
4. 

      

5.       

6.       

7.       

1. Lucinka  
2. Nahlédnutí (citoslovce) 
3. Domácí mazlíček 
4. Africké zvíře (žije ve vodě) 
5. Minulý rok 
6. Panika 
7. Jídlo pro ptáky 
 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

1. Bílé domácí zvíře 
2. Zelená pokrývka přírody 
3. Vesmírný dopravní prostředek 
4. Velké šedé zvíře s dlouhým nosem 
5. Zdrobnělina slova máma 
6. Komunikační zařízení 
7. Česká republika hovorově 
8. Noční myšlenky  
9. Pichlavá rostlina  
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Hřebenovka 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 
 

Křížovka 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                   KLN 

Křížovka 2 
 

      

 

 

 

 

SVD 
 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 

A A A A A A A A A A 

          

          

          

          

          

          

 

 
1. Předvánoční týdenní svátek 
2. Ovoce 
3. První muž 
4. Dopravní prostředek 
5. Školní batoh 
6. Malý stát mezi Francií a Španělskem 
7. Osoba s křídly 
8. Anglicky „Jablko“ 
9. Hory v Rakousku 
10. Druh papouška 

 
 

1           

 2          

3           

 4          

   5        

   6        

     í      

1. 24. 12. 
2. Příjmení Santy 
3. Překvapení pod stromečkem 
4. Štědrovečerní večeře 
5. Vánoční píseň 
6. Ozdoba na stromečku 
7. Měkká dlouhá samohláska  

 

1     

d 

  

2     

á 

  

3     

r 

  

4     

e 

  

5     

k 

  

1. Rasa psa 
2. Množné číslo salám 
3. Druh zeleniny 
4. Jméno na M 
5. Planeta 
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Křížovka 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FOA 

1) Zvíře s vlnou 
2) 24.12. 
3) 1. den v týdnu 
4) Hvězda s ocasem 
5) Zrak 
6) Čich 
7) Nosí dárky 
8) Bydliště králů 
9) Loví zvířata 
10) Bubliny z mýdla 
11) Zvíře s rohy 
12) Černobílý medvěd 
13) Zelenina  

 
 

1)          

2)          

3)          

4)          

5)          

6)          

7)          

          

8)          

9)          

10)          

11)          

12)          

13)          



23 
 

Řešení hádanek 
 

Str. 14:  
Křížovka:  Na shledanou 
 
Str. 15: 
Vánoční kvíz:  1c, 2b, 3c, 4a, 5b, 6a 
Křížovka:  Silvestr 
 
Str. 17:  
Zopakuj si zem ěpis:  1. Itálie – Řím, Řecko – Atény, Španělsko – Madrid, Slovensko – Bratislava, Polsko – 
Varšava, Dánsko – Kodaň, Francie – Paříž, 2.  Záhřeb, Londýn, Varšava, Dublin, Bratislava, Kyjev, Helsinky, 
Vídeň, Moskva, Reykjavík  
Křížovka:  Zima¨ 
Pohádkový kvíz:  Bobek, Vochomůrka, Špagetka, Emanuel, Mat, Fík, Škubánek 
 
Str. 18:  
Najdi 5 rozdíl ů: 
 
 
 

 

 

 
Křížovka: Vánoce 
 
Str. 20: 
Křížovky: Ježíšek, cukroví, stromeček 
 
Str. 21: 
Křížovky:  cukroví, dárek 
 
Str. 22:  
Křížovka:  Vánoční hvězda 
 
Str. 24: 
Najdi 7 rozdíl ů: 
 
 
 

 

 

Toto číslo pro Vás p řipravila redak ční rada IQčka: 
 
Šéfredaktorka: Adéla Moravcová – MOA (7.B)  
Zástupkyně šéfredaktorky: Tereza Jevčáková – JET (7.B) 
 
Členové: 
Adam Havrda – HAA (5.A) 
Vojtěch Štěp – STV (5.A) 
Jolana Machová – MAJ (5.B) 
Dagmar Světelská – SVD (5.B) 
Natálie Klížová – KLN (7.A) 
Radka Procházková – PRR (7.A) 
Daniel Bělohlávek – BED (7.B) 
Tereza Kubátová – KUT (7.B) 
Tomáš Batelka – BAT (8.B) 
Anna Formanová – FOA (9.A) 
 
Na tvorbě časopisu dále se podíleli i žáci předmětu Základy managementu. 
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Vánoční bludišt ě 
 

 

Najdi 7 rozdíl ů 
 

 

BED 


