
10. číslo

Školní časopis pro 1. stupeň

ZŠ Rychvald Školní 1600

Milí čtenáři, máme pro vás další číslo. 

Všem přispěvatelům děkujeme za příspěvky a budeme se těšit na příští číslo.

Přejeme všem veselé Vánoce a šťastný rok 2022. Danča a Ivka



Redakční rada
Vážení čtenáři a čtenářky, rozhodli jsme se založit redakční radu z 
řad dobrovolníků napříč 3.-5.ročníky. Pro tyto účely jsme založili 
učebnu GOOGLE CLASSROOM, kde spolu komunikujeme a sdílíme 
veškeré informace, příspěvky, články, fotografie apod. Pokud byste 
se k nám chtěli připojit, kontaktujte nás prostřednictvím našich 
e-mailů:
lindakova@zsrychvald.cz
trckova@zsrychvald.cz

mailto:lindakova@zsrychvald.cz
mailto:trckova@zsrychvald.cz
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Den vzniku ČSR v 5.B

V letošním roce jsme si 28.10. připomněli 103 let od vzniku 
samostatné ČSR.

V tento den má celá naše republika státní svátek a my, děti, ještě 
tolik očekávané podzimní prázdniny. Proto jsme si historii vzniku 
naší samostatnosti připomněli až začátkem listopadu, Navíc v 
předmětu Člověk a jeho svět probíráme 1. sv. válku. Během dne 
jsme v matematice počítali kolik českých legionářů se zapojilo do 
bojů proti Rakousku – Uhersku a Německu. Vypočítali jsme, jaký 
příděl masa na den měli v té době vojáci, kolik let měl při vzniku 
ČSR T.G. Masaryk. V ČJ zase nás čekala práce s textem o 28. 
říjnu. Celý den byl zakončen filmem Apokalypsa, který pojednává 
o příčinách vzniku 1.sv. války, jejím průběhu a vítězství státu 
Dohody.

Žáci 5.B + Jana Pechová

2. Ohlédnutí za minulostí



3. Recept
200 g hladké mouky ( doma používáme špaldovou)
500 g vanilkového sojového mléka ( třeba značka Alpro)
2 vejce
špetka soli
špetka mleté vanilky ( nemusí být)
kokosový olej ( může být i normální stolní olej)

Postup:
Vše smícháme dohromady a rozmixujeme, nebo vyšleháme ručně 
metličkou do hladkého těsta.
Potom si nachystáme pánvičku, kterou lehce vytřeme olejem, nebo 
máslem.
Opékáme z obou stran dozlatova.
Hotové palačinky podáváme třeba s javorovým sirupem, s nutelou, 
tvarohem, nebo jen tak bez ničeho.

Dobrou chuť Thea Sikorová



4. Komiksy

Julie K. 4.C



Klára Š., Roman K. 4.C
Matěj B., Lukáš G. 



Sebastian B. 4.C



Svatý Martin
Kvíz:

1)Kdo byl Sv. Martin

A)Římský voják, později poustevník a biskup

B)Vévoda a šlechtic

C)Hokejový hráč

2)Martin přijíždí na koni:

A)Černém

B)Bílém

C)Vraném

3)Jaké je tradiční svatomartinské jídlo:

A)Kapr

B)Husa

C)Kuře

4)Kdy se slaví Martin?

A)11.12    B)11.11.  C)17.11. 1 A, 2 B, 3 B, 4 B

1.C

1.A



Mikuláš

Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš,

přišel s čertem na koláč.

Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš,

přinesl nám zimní čas.



7. VÁNOCE 
Vánoční zvyky v USA a u nás 

Vánoce se neúprosně blíží, tak se podíváme na to, jak se slaví v Americe a u nás. 

Ještě než nastanou opravdové Vánoce, slaví Američané Den díkůvzdání. Stejně jako u nás i v Americe se rodiny scházejí a 
zpívají koledy. Všechny obchody jsou vyzdobeny a světla září na každém kroku. Různá barevná osvětlení zdobí také domky 
Američanů a v televizi se vysílají hlavně vánoční pořady, filmy a pohádky. Tradičním pokrmem je krocan s nádivkou. 
24. prosince děti věší punčochy na krb, aby jim v noci Santa Claus přinesl dárky. Ty si děti rozbalují až 25. prosince brzy ráno. 
Říká se, že Santa Claus přijíždí na svých saních, které táhne 8 sobů a s dárky se spouští komínem. 

U nás je to jinak. Místo díkůvzdání slavíme Mikuláše. Také před Vánocemi, všude kam se podíváme, vládne krásná nálada. Lidé 
zdobí a osvětlují své domy a v obchodech nás provází vánoční hudba. 
Asi týden před Vánocemi kupujeme Vánoční stromek, který celá rodina zdobí. 24. prosince se schází celá rodina u 
štědrovečerního stolu. Našim tradičním pokrmem je smažený kapr s bramborovým salátem. Po večeři děti vyhlížejí Ježíška a 
proto někteří chodí s rodiči ven a koukají na nebe, jestli ho neuvidí. Když se, po chvilce, vrátí tak pod Vánočním stromkem bývají 
dárky. 

Napsal: Šimon Venglář, 5. A



8. Vánoční ozdoby



9. Křížovky

1. 1. Roční období

2. Bydlí v iglú

3. 3. Lesní porost

4. 4. Užitečný hmyz

5. Chlad

6. 6. Padá ze stromu

7. 7. Malá loď

8. 8. Obojživelník

9. 9. Co se zdobí na Vánoce

10.
10. Včelí produkt

11.
11. Domácí zvíře podobné zajíci

Thea Sikorová, 
4.C

David
 M

iks
a, 

4.C



Hledejte zvířata ve čtyřsměrce a ze zbylých 
písmen složte tajenku: 

  Z   H   U   S   A  

  P   Á   V   I   L  

  T   E   C   V   O  

  Á   M   K   O   S  

  K   A   P   R   A  

Přichází bílá….  

Už končí barevný ....  

     1. mužské jméno 
29.6.

 

    2. dopravní prostředek na šlapací 
pohon

    3. symbol 
Halloweenu

 

    4. lidský smysl ( 
oči)

 

     5. padá ze stromu na 
podzim

 

     6. větší obydlené 
území

 

Matouš Heřman, 4. B



10. Rozhovor s paní učitelkou Anetou Stáňovou

1. Paní učitelko, jak dlouho už učíte?

21  let a 8 let jsem chodila do této školy jako žákyně.

2. Který předmět nejraději učíte?

Tělesnou výchovu a asi Český jazyk.

3. Za chvíli budou Vánoce, co máte o vánocích nejraději? Jaké tradice 

dodržujete?

Nejraději mám, když je rodina spolu. 

4. Poslední dobou jsou moderní Vánoce trávit někde na horách jezdíte na hory 

nebo máte ráda Vánoce doma?

Nejraději trávím vánoce doma.

5. Pečete cukroví? jaké máte nejradši? Máte na čedrovečerní kapra nebo něco 

jiného?

Na štědrý večer mám kapra a cukroví se snažím vyhýbat, trošku ho dostanu 

od maminky.

6. Máte ráda nějaké zimní sporty a které?

Kdysi jsem lyžovala, bruslila a dnes dávám přednost vánočním procházkám.
ám. 

Děkuji pani učitelko za rozhovor David Miksa 4. C



11. Básničky

Alice Heroková, 3. A



Máme rádi ovoce 
ovoce rádi máme,
vitamíny v něm dostáváme,
cvičení nás baví,
a jsme pořád zdraví.

Julie Peterková, 5.A
Alice Heroková, 3. A



12. Zima - fotografie

Thea Sikorová, 4.C
Patricie Žišková, 1.C

Kristýna Molinger, 1.C

Matěj Tysoň. 1.C

Lukáš Kostecki, 1.C

David Dolíška, 1. C



Míša Zemánková, 4. C13. Tvorba našich žáků

Vánoční výstavka



14. Krmítko





16. Zvířata se ukládají do zimního spánku

Ježek obecný
Přes zimu spí a jeho tělesná teplota 
poklesne na pouhých 5 stupňů 
celsia,a tělesné funkce se zcela 
zpomalí. Aby úspěšně přezimoval, 
musí v říjnu vážit nejméně 400g.

Veverka obecná
Někteří z vás si myslí, že veverky v 
zimu spí. Ale nespí,  v silných mrazech 
omezí venkovní aktivity a z hnízda 
vylezou, jen když hledají potravu.

Krtek obecný
Zimní spánek přežívá ve své noře. 
Přes léto si najde tolik potravy - červy, 
žížaly a larvy, aby přežil celou zimu. 
Krtek je k životu v temném podzemí 
dokonale přizpůsoben, je mistr v  
hrabání dlouhých tunelů. Jejich síť se 
rozprostírá pod listnatými lesy ,poli, 
pastvinamy i zahradami.

Klára Šmuková





17. Řešení hádanek
ŘEŠENÍ HÁDANEK Z 
PŘEDCHOZÍHO ČÍSLA:

ZE STŘECHY VISÍ NANUKY PRO 
HOLKY I PRO KLUKY, 
ALE JEN, KDYŽ KLESÁ RTUŤ. 
OCHUTNEJTE! DOBROU CHUŤ!

CELÝ BÍLÝ, CELÝ ZTUHLÝ, 
NOS MÁ Z MRKVE, OČI Z UHLÍ. 
HLEDÍ SMUTNĚ DO KRAJE, 
VÍ, ŽE ZJARA ROZTAJE. 

Alice Heroková, 3.A



18. Zimní sporty
Máte rádi zimní sporty?

Který máte nejraději a 

proč? Znáte nějaké úspěšné

české sportovce? 

Napište nám své příběhy 

do dalšího čísla. 


