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Milí čtenáři, 

dostává se vám do rukou první vydání školního časopisu Školník, které pro vás připravili žáci naší školy. 

V tomto čísle si můžete přečíst o vánočních zvycích, o velmi oblíbeném sportu florbale, potrápit mozeček 

různými kvízy a dozvědět se více o naší škole. Všem žákům, kteří se na vydání tohoto čísla podíleli, 

děkuji a přeji vám příjemné počtení. 

      Mgr. Pavla Hrubá  
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Vánoční zvyky 
 
 
 
 

Vánoční stromeček 

První vánoční stromeček byl nazdoben v roce 1812. Ve svém bytě v Praze-Libni jej v 

nazdobil ředitel Stavovského divadla Jan Karel Leibich. Štědrovečernímu stolu, k 

němuž pozval herce a jejich manželky, vévodila jedle s ozdobami a svíčkami. 

Vzbudil opravdu velkou pozornost a pověst o něm se rozeběhla celou Prahou. Již 

příští rok se objevil v mnoha měšťanských domácnostech. 

 

Skořápkové lodičky 
Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je 

pouštění lodiček z ořechových skořápek. Několik 

vlašských ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných 

polovin skořápek se připevní maličká svíčka  - 

nejsnáze  pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička se zapálenou 

svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba předznamenává 

životní dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele 

život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný 

se vydá na cesty, drží-li se při břehu, zůstane doma. 

 

Házení střevíce 
Na Štědrý den se svobodné dívky mohou svého osudu zeptat, čeká-li je v příštím roce svatba. Dívka hází 

střevícem přes hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveřím, zůstane i nadále doma. Pokud ale bota zamíří 

špičkou ze dveří ven, čekají dotyčnou vdavky a odchod od rodičů. 

 

 

Ježíšek 

Po štědrovečerní večeři nastává okamžik, na který se mnohé 

české děti těší celý rok. Rodina se shromáždí kolem 

rozsvíceného vánočního stromečku, pod nímž se kupí 

zabalené dárky. Podle tradice je sem nepozorovaně přinesl 

Ježíšek. Na rozdíl třeba od Santa Clause tato postava nemá 

žádnou ustálenou vizuální podobu. Také způsob, jakým k 

dětem přichází, zůstává obestřen tajemstvím. Ježíšek je 

zdrobnělinou pro Ježíše Krista, jehož dětství je o Vánocích 

zdůrazňováno. Děti Ježíškovi před Vánoci posílají dopis, ve 

kterém ho prosí o to, co by si přály pod stromečkem nalézt. Původně v českých zemích nosíval dárky sv. 

Mikuláš, postava Ježíška sem pronikla až v devatenáctém století z Německa. České děti z obou tradic 

vytěžily maximum: dárky jim nosí jak Mikuláš, tak Ježíšek. 

 

Autor: Jirka Krahula 
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VÁNOČNÍ KVÍZ

1.  Kdy slavíme Štědrý den? 

a)24. ledna 

b)24. prosince 

c)30. prosince 

2. Co slavíme 25. prosince? 

a)druhé Vánoce 

b)Boží hod  

c)Velikonoce 

3. Co je tradicí jíst na večeři 24. prosince? 

a)kapra 

b)štiku 

c)cejna 

4. Co je tradicí jíst na snídani 24. prosince? 

a)rohlík 

b)vánočku 

c)chleba 

5. Co zdobíme na Vánoce? 

a)talíř 

b)strom 

c)televizi 

Autor: Terka Hvižďová 
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Mikuláš 

4. prosince si 9. třída připravila pro učitele krásné překvapení. Abychom trochu postrašili 

žáky a dodržovali tradice, převlékli jsme se za čerty, anděly a Mikuláše. Ze začátku jsme 

z toho měli trochu strach, ale nakonec byli všichni příjemně překvapeni. Po příchodu se 

žáci převlékli do kostýmů a naplnili košík sladkostmi pro „hodné“ děti. Nesmělo chybět 

samozřejmě společné foto žáků s učiteli. Jakmile bylo vše v pořádku, vyrazili jsme na první 

stupeň do naší krásné 1. třídy. Některé děti byly vystrašené, protože některé masky 

opravdu naháněly hrůzu. Andělé rozdali žákům sladkosti, Mikuláš si poslechl básničku a 

vyrazilo se do dalších tříd. Ve čtvrté třídě na nás myslel jeden žák a namaloval nám 

obrázek čerta, Mikuláše a anděla - Mikuláš z toho měl velkou radost. Postupně jsme se 

přesunuli na druhý stupeň. A protože tu děti byly starší, čerti přitvrdili. Nejsrandovnější 

chvíle dne byla, když Mikulášovi spadla mitra (čepice). Žáky to velmi pobavilo. Nakonec se 

čerti vyřádili i na panu řediteli, když mu začernili obličej. Když jsme měli školu prošlou, 

vyrazili jsme s panem zástupcem do školky. Byli jsme zde obzvlášť hodní, protože děti tu 

byly malé a bály se nás. Ale poté, co nám děti zazpívaly básničky a dostaly od nás balíčky 

se sladkostmi, byly spokojené. A my jsme se vrátili do školy. Celá třída z toho měla dobrý 

pocit. Bylo důležité, že se to dětem líbilo.   

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomáš Chlup 
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VÁNOČNÍ CUKROVÍ 
 

Perníčky                                                                                       

50 dkg hladké mouky        perníkové koření                                     

25 dkg cukru            nastrouhaná citronová kůra 

2 vejce                            půl malé lžičky jedlé sody  

2 lžíce medu                                                                       

Postup: 

 Mouku se sodou a cukrem nasypeme na vál s vlažným medem, vejci a ostatními přísadami. 

 Zpracujeme na tuhé těsto, necháme přes noc odpočinout. Druhý den jej vyválíme na silnější 

 Placku, ze které vykrajujeme figurky nebo jiné tvary. Pak je potřeme rozšlehaným vajíčkem a 

 dáme prudčeji péct. Dále je můžeme pokreslit sladkou polevou. 

 

 

Oříškové rohlíčky 

200 g moučkového cukru           200  g mletých oříšků 

šťáva z jednoho citronu             nastrouhaná citronová kůra 

2 bílky                                         50 g sekaných oříšků na obalování   

Postup: 

Cukr, mleté oříšky, citronovou kůru a šťávu smícháme dohromady a promícháme. Z 

bílků ušleháme tuhý sníh, který přimícháme k nasekaným oříškům. Z připravené 

hmoty vytvoříme malé rohlíčky. Obalíme rohlíčky v oříškách a na vymazaný plech naskládáme 

rohlíčky. V mírně vyhřáté troubě upečeme. 
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Linecké cukroví 

350 g hladké mouky                   250 g másla                                    

120 g moučkového cukru          1 balíček vanilkového cukru 

3 žloutky                                       jakékoliv ořechy 

marmeláda 

Postup: 

Na vál prosejeme mouku, přidáme cukr, promneme tuk a pomocí žloutků zaděláme těsto. Necháme v chladu 

odpočinout, a potom na pomoučeném vále vyválíme tenký plát, ze kterého vykrajujeme hladká nebo 

vroubkovaná kolečka a klademe na suchý plech. Z poloviny koleček na plechu vypíchneme kovovou trubičkou 

střed. Tato kolečka potřeme vejcem a posypeme rozsekanými ořechovými jádry nebo loupanými mandlemi. 

Upečeme dorůžova a po vychladnutí slepujeme červenou marmeládou. 

Autor: Verča Jílková 

 

Přeházená písmena 

1. veánoc                             2. ksormečte                                   3. ícrokuv 

 

4.ydozob                              5.ečveře                                           6. sčíkyv 

 

7.prka                                   8. árkyd                                            9.žješekí 

 

10.hsín                                 11. ěncev                                         12.ědnal 

 

13.čolvky                              14. miza                                           15.kěhlusná 

Autor: Viktorie Dlouhá 
Zuzka Urbanová 
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Florbal 

Dne 27.10. se konal v naší škole florbal, na který jsme se velice 

těšily. Naše dívky zvítězily a postoupily do okresního kola do 

Šumperka, kde také zvítězily a postoupily do krajského kola do 

Přerova. Zde  budou bojovat 8.prosince. Držte nám palce ! 

Hrály: Nikola Kvapilová, Monika Hrubá, Veronika Jílková, Adéla 

Mazuchová, Nicol Benešová, Adriana Körnerová, Adéla Hanáková, 

Kristýna Diblíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Nikola Kvapilová 
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       Florbalový turnaj 
Dne 19.11 jsme se zúčastnili turnaje v Malíně, odkud se postupovalo do okresního finále do Mohelnice.  

V 7 : 25 jsme odjížděli autobusem do Malína v sestavě: Ondřej Stratil, Petr Foltýn, Tomáš Chlup, Milan 

Malý, Vítek Křepelka a brankář Antonín Mazuch. Když jsme přijeli do Malína, florbalisté z Libina a Malína 

se už rozcvičovali. My jsme se převlékli a šli jsme na nástup. Po nástupu jsme hráli první zápas proti 

domácímu Malínu. V prvním poločase jsme prohrávali 0 : 3. O přestávce jsme si řekli chyby, a že si 

musíme nahrávat. V druhém poločase jsme se rozehráli a nakonec zvítězili 4 : 3. Všichni byli udivení 

z toho obratu. I náš pan učitel Kamler nám nevěřil, že to vyhrajeme. V druhém zápase jsme hráli proti 

Libině. V prvním poločase jsme si nenahráli a remízovali 2 : 2. O přestávce jsme opět probrali naše 

chyby, a druhý poločas jasně přehráli soupeře a vyhráli 7 : 2. V třetím zápase jsme hráli poslední zápas 

s poslední Oskavou. Celý zápas jsme ovládli a suverénně vyhráli 11 : 1. A postoupili jako první do 

Mohelnice. 

Dne 24.11 jsme cestovali do Mohelnice na okresní finále,  odkud vítěz postupoval do Krajského finále do 

Přerova. Naše sestava byla: Milan Malý, Ondřej Stratil, Tomáš Chlup, Mirek Los, Adam Vlček, Vítek 

Křepelka, Petr Foltýn a brankář Antonín Mazuch. Týmy byly hodně vyrovnané. Bylo celkem 8 týmu a 2 

skupiny A a B. Pan učitel nás vylosoval do skupiny B: ZŠ Zábřeh, 1. ZŠ Šumperk, ZŠ Postřelmov a my. Hráli 

jsme 4., 8., 12. a 16. zápas. V prvním zápase jsme hráli proti 1. ZŠ Šumperk, kde učí náš bývalý třídní 

Vladimír Přidal. Hrálo se jenom jednou 10 minut. V zápase jsme se rozkoukávali a prohráli 3 : 0. Ve 

druhém zápase jsme hráli proti ZŠ Zábřeh a museli jsme zvítězit. V zápase jsme hráli vyrovnaně, a tak 

výsledek skončil 2 : 2. Už jsme neměli moc velkou šanci na postup do semifinále. Hrála ZŠ Zábřeh proti 1. 

ZŠ Šumperk, kdyby vyhrál Zábřeh a my vyhráli nad Postřelmovem, tak jsme postoupili. Ale co se nestalo. 

Zábřeh prohrál vysoko 6 : 0, a to nám dalo ještě naději na postup. Když vyhrajeme nad Postřelmovem, 

tak postupujeme kvůli skóre. V posledním zápase proti Postřelmovu jsme chtěli vyhrát a postoupit. Hned 

ze začátku se Postřelmov bránil, protože gól jsme museli dát my.  A taky dali. Vedli jsme 1 : 0, ale potom 

soupeř vyrovnal na 1 : 1. Ale my jsme neházeli flintu do žita a dali ještě 2 góly, a tak jsme postoupili do 

semifinále. V semifinále jsme hráli proti 3. ZŠ Šumperk. Celý zápas jsme ovládli, dali jsme dvě dřevna, tyč, 

míček skákal na brankové čáře, ale do brány nedošel. 10 minut se hrálo na půlce soupeře, ale gól jsme 

nedokázali dát. Tak jsme přešli na nájezdy. Nájezdy jeli Milan Malý, Ondřej Stratil a Tomáš Chlup. Nikdo 

z nás jsme nedokázali dát gól, a tak jsme prohráli na nájezdy 1 : 0. Ve hře o 3. a 4. místo jsme hráli proti 

Starému Městu, kde jsme opět ovládli celou hru, ale dali jsme jenom jeden gól. V posledních 5 

sekundách jsme dostali gól na 2 : 1. Už jsme nedokázali dát gól, a tak jsme skončili na 4.místě.     

 

Autor: Ondřej Stratil 
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ZŠ Hrabišín vyhlašuje 

 
na téma 

 

 

 

 

 

       Mgr. Zdeněk Hořava  

       Mgr. Veronika Golová 

       Mgr. Pavla Hrubá 

       Mgr. Natálie Navrátilová 

            

           

 

            
          Autor: Vladimír Los 
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Rozhovor : 

 Náš spolužák Ondřej Hrubý v říjnu navštívil Čínu. Odlétal 13.10. a vrátil se 23.10 2015.  

Já: Měl jsi strach letět letadlem??? 

Ondra: Jelikož jsem nikdy neletěl, měl jsem trochu strach. 

Já: Kudy jste letěli??? 

Ondra: Z Prahy do Dubaje ve Spojených arabských emirátech, tam jsme dvě hodiny čekali 

na další letadlo, kterým se letělo do Šanghaje v Číně. 

Já: Jak dlouho jste letěli??? 

Ondra: Šest a půl hodiny do Dubaje a devět hodin do Šanghaje. 

Já: Kde všude jste byli??? 

Ondra: Navštívili jsme několik škol, muzeí a čínských tržišť. 

Já: Kde jste hráli??? 

Ondra: Ve třech školách a dvou divadlech, dvakrát venku. 

Já: Jaké tam měli jídlo??? 

Ondra:  Velice zajímavé, ale moc mi nechutnalo. 

Já: Díky za rozhovor  

Autor: Verča Jílková 
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                  OSMISMĚRKA 

         VĚNEC                          VÁNOČNÍ         

         VÁNOCE               SVÍCEN 

         STROMEK               SÁNĚ 

         KAPR                             BOBY 

         OZDOBY                       VLOČKY 

         BAŇKY                          ZVONEK 

         DÁRKY                          BETLÉM 

         JEŽÍŠEK                         HVĚZDA 

         SANTA                          MRAZÍK 

         SOBI                              VÁNOČKA 

         SNÍH                              SALÁT              

         ZLATÉ PRASÁTKO        MED 

                                                                                 PERNÍK                          ŘÍZEK 

                                                                                 MAŠLE 

TAJENKA : ……………………………….         Autor: Kája Hrubá 

……………………………………………….. 

 

P E R N Í K Ř Z V M B 
T Á L A S Í Í V Ě A E 
Y V Z E V Z Z O N Š T 
K S L E Á A E N E L L 

Č L A E N R K E C E É 
O S T R O M E K V Á M 
L V É N C O S A N T A 

V Í P A E C V P E A Š 
H C R J K D Á R K Y I 
V E A E T Č N A S T B 
Ě N S Ž Y B O D Z O O 

Z N Á Í Ě A Č N B Ý S 
D M T Š N Ň N Y Á N N 
A E K E Á K Í O Í V V 
Ý D O K S Y R H O K ! 
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Jednou jsem šla se svou kamarádkou Klárou do lesa. Chtěly jsme se projít, a potom jít stanovat na velkou 

mýtinu. Když už bylo šest hodin večer, šly jsem směrem k mýtině. Když jsme došly na mýtinu a utábořily 

se, v noci mě probudily tajemné zvuky. Rozsvítila jsem si baterku a posvítila na  stěnu stanu. Viděla jsem 

vysoký stín.  Hned jsem vzbudila Kláru, chtěly jsme rozepnout stan a než by si nás ta postava  všimla, 

utéct. Sáhly jsme na zip od stanu. Chtěla jsem stan otevřít, ale nešlo to, zip se zasekl . Najednou se k nám 

blížila ta postava .  Vzápětí  stan prorazil nůž. Byly jsme v pasti. Nevěděla jsem, co mám dělat. Už ta 

postava byla ve stanu. Podle postavy jsme poznaly, že je to muž.  Ten muž napřáhl ruku s nožem a trefil 

Kláru do ramene.  Obě jsme chtěly utéct, a tak jsme se vrhly do díry v plachtě stanu. Rychle jsme vyběhly 

ven a utíkaly, co nám nohy stačily. Ten muž běžel za námi a už nás skoro dohnal, ale my už jsme byly u 

vesničky a přelezly  jsme plot na zahradu jednoho pána. Na té zahradě měli psa, který nás znal, a tak 

jsme se zachránily.  

Autor: Áďa Šafářová 
 
 

 
Náš tým časopisu 

Vladimír Los          Kristýna Diblíková 
Ondřej Hrubý         Adéla Hanáková 
Jiří Krahula          Tereza Hvižďová 
Nico Paškov          Adéla Šafářová 
Veronika Jílková         Karolína Hrubá 
Nikola Kvapilová         Zuzana Urbanová 
Martina Horká         Viktorie Dlouhá 

 
 

Mgr. Pavla Hrubá 

 
 

Přejeme Vám krásné a veselé vánoční svátky a do nového 
roku 2016 hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a pohody. 

 

TÝM ŠKOLNÍHO ČASOPISU 


