
  

 

Milí čtenáři, 

vítáme Vás u posledního čísla 
v tomto roce. 

 

Máme pro Vás koledy, vtipy, 
křížovky, hádanky a mnoho 
dalšího. 

Také přinášíme rozhovor        
z redakce. 

 

Pokud budete chtít přispět ně-
jakým svým článkem, můžete 
nám ho poslat na:       

E-mail: halkovacek-
blahova@post.cz 

 

Přejeme příjemné čtení. 

Bláhová Kristýna  

 

Poděkování: 

p. uč. Urbanové,                     
p. uč. Čížkovi 

                 Náš tým: 

 

     (Šéf)Redaktorka  

     Bláhová Kristýna 

 

 

 

 Redaktorka 

 Tesařová Terezie 

 

 

 

 

  Redaktorka 

  Šedivá  Tereza 

 

 

 

 

  

                           Redaktorka 

                           Prokopcová Eliška 

 

    Grafická úprava: Kristýna Bláhová 

Hálkováček 
Číslo 3 /2015 

2 

 

Fotbalové turnaje 

 Malá kopaná  

Termín: 22. 9. pro žáky               
6.—9. tříd 

Umístění: 7.— 9. místo 

 Coca Cola cup 

Termín:  1. 10. pro žáky              
6.— 9. tříd 

Umístění: 2. místo 

 Sálová kopaná 

Termín: 20. 10. pro žáky            
8. a 9. tříd  

Umístění: 2. místo 

Také se konala 22. 10.              
pro 6. a 7. třídy 

Umístění: 1. místo 

Panu učiteli Jůzlovi jsme polo-
žili otázku: 

Jste spokojen s umístěním na-
šich žáků? 

Jsem spíše nespokojen. Bohužel 
letos měla ZŠ Hradská silnější 
tým ve starších žácích (8. a 
9.třídy), ale rýsuje se tu silný 
ročník 6. a 7. třídy a za rok to 
Hradské vrátíme i s úroky. :-) 

A na závěr uvádíme oblíbené hrá-
če p. uč. z naší školy: 

Žáček Jakub, Koten Patrik, Krej-
car Vojtěch, Melmuka Kryštof, 
Kameš Matěj, Vidovič 

Kameš Matěj, Jiřík Pavel, Popel-
ka Michal, Veselý Vít, Maršík 
Daniel. 

Autor: Prokopcová Eliška 

 

Příběh prasete Šimona 

Jednou za mnou přišel děda, že 
se musím jít na něco podívat. 
Poslechla jsem. Když jsme došli 
k malé ohrádce, poprvé jsem ho 
uviděla. Uvnitř bylo malé divoké 
prasátko. Děda mi říkal, jak 
k němu přišli a následně se mně 
děda zeptal, jak se bude jmeno-
vat. Chvíli jsem přemýšlela, ale 
nakonec jsem se rozhodla, že to 
bude Šimon. Jak Šimon postup-
ně rostl, už se nevešel             
do ohrádky, a tak musel pryč. 
Po pár dnech přijel pán, který 
má bachyni (samice od prasete) 
a že by mohl Šimon mít nějaké  
sourozence. Všichni jsme Sou-
hlasili a Šimon jel pryč. Chvíli mi 
trvalo, než jsem si odvykla, pro-
tože vždycky, když jsem šla ko-
lem, Šimon si vesele chrochtal. 
Nakonec jsem si ale zvykla. 

Autor: Tesařová Terezie 
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Svět (ne)dokonalé blondýny  
 Vá noce se blí ž í , á ták jsem vyrážilá se svou blonďátou kámá-

rá dkou do lesá ná ne jáky  ten Vá noc ní  stromec ek. Ví c ják dve  hodi-

ny jsme be hály po lese, ležly ros tí m, prole žály s kolkámi stromku , 

áž  jsme ná sebe nárážily á já  se žeptálá: ,,Ták co, má s  ne co?‘‘ ,,Nic. 

Jsem jenom celá  promoc ená . A ty?‘‘ opá c ilá. ,,Ták co teď budeme 

de lát?‘‘ žnejiste lá jsem. ,,Nepu jdeme ho tedá hledát bež oždob?‘‘  

dostálá skve ly  ná pád moje kámárá dká á my jsme se potom po rož-

pác ity ch deseti minutá ch vydály k domovu. 

Autor: Blá hová  Kristy ná 

Víte…Nevíte 

-Mona Lisa nemá obočí. V době renesance bylo velmi módní si ho 

holit! 

-Google je ve skutečnosti název čísla s milionem nul. 

- nula je jediné číslo, které nemůže být vyjádřeno římskými číslice-

mi. 

-na kilo medu musí včely sesbírat nektar z více jak čtyř milionů 

květů. 

-banánovník se nemůže sám reprodukovat – zásah opylování je na 

člověku. 

-jahody jsou jediné ovoce, jehož semena rostou na povrchu plodu. 

-avokádo je největší kalorickou bombou - 167 kalorií na sto gramů. 

-zlato je jediný kov, který nekoroduje, i když by bylo zakopáno v 

zemi tisíc let. 

Autor: Bláhová Kristýna 
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Florbal- okresní kolo 

 24. listopadu se konalo okresní kolo ve florbalu. Naše druž-
stvo starších dívek se na turnaj hodně těšilo a chtělo předvést, že 
hrát umí. Po velmi náročných soubojích  skončilo na krásném dru-
hém místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!!!  

Složení: Barča Marešová, Barča Zrzavá, Lenka Hrdličková, Líba 
Brambůrková, Míša Kubíková, Adéla Daňhelová, Terka Šedivá, Ter-
ka Tesařová a Marie Rezlerová. 

Autor: p. uč. Svobodová Iva 

 

Jazykolamy 
Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vep-
ře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře pře-
pepříte, tak si toho přepepřeného vepře 
sám sníte.   
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Koledy  
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Kdo naděluje dárky dětem v jiných zemích: 

 Každoročně děti na celém svět píší svá přání „vánočním bytostem“, 
které jsou ve všech zemích mužského pohlaví, přestože s naším Je-
žíškem nemají nic společného. V jiných zemích se děti radují z dár-
ků, které jim nosí různé bytosti: 

 Santa Claus—USAS, irsko, některé asijské země 

 Sinterklaas—Holansko (5. prosince) 

 skřítek Misen—Norsko 

 přihrblý trpasličí dědeček Jultombe—Švédsko 

 Father Christmas—Velká Británie (25. prosince) 

 otec Pere Noël—Francie, francouzsky hovořící země Afriky 

 Papa Noel—Španělsko a většina latinskoamerických zemí 

 Los Reyes Magos (tři králové) - některé latinskoamerické země 

 Niňo Dios—Kolumbie 

 Weinachsmann—Německo, Rakousko 

 Tun Čche Lao-žen (starý vánoční muž) - křesťanská Čína 

 Hoteišó (bůžek) - Japonsko 

 Děda Mráz—Rusko 

 Svjatoj Nikolaj—Zakarpatská Ukrajina, Srbsko 

 vávnoční dědaBožičnjak—Chorvatsko 

 Jezus—Chorvatsko 

 Děda Koleda—Bulharsko 
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Vánoční rozhovor:                                     
1. Co si představíš, když se 

řekne Vánoce? 

2. Co si přeješ pod stromeček? 

3. Co sis jako malý/á  přál/a 
nikdy se ti to nesplnilo? 

4. Co sis přál/a jako malá/lý a 
splnilo se ti to třeba po del-
ší době? 

5. Jaký dárek chystáš svým 
blízkým k Vánocům? 

6. Co si přeješ do nového roku? 

7. Máš už nějaké předsevzetí? 

8. Co plánuješ na svátky? 

9. Co bys popřál/a Hálkováčku? 
10 Na jakou pohádku se určitě 

podíváš? 

 

(Šéf)redaktorka Bláhová 
Kristýna: 

1. Vůně vánočního stromku a cukro-
ví, v televizi pohádky a přírodu za-
sypanou spoustou sněhu. 

2.Plesové šaty a lodičky. Už mám 
vybrané. :-) 

3. Vždycky jsem chtěla miminko na 
baterky 

4. Štěně.  

5. Kosmetiku z Avonu. 

6. Určitě štěstí, zdraví a výhru        
na mistrovství republiky v luko-
střelbě. 

7. Naučit se perfektně střílet     
z luku. 

8. Koukat na starší pohádky. 

9. Mnoho čísel a skvělé čtenáře. 

10. S čerty nejsou žerty. Tu mi-
luji. 

Redaktorka Tesařová    
Terezie: 

1. Dárky, prázdniny!!! 
2. Jako fanynka Hunger games 
bych si přála náhrdelník s repro-
drozdem, což je znak Hunger 
games 
3. Svůj vlastní pokojík 
4. Tablet, jednoznačně tablet! 
5. Dárky nakupuje ježíšek 
6. Aby nebyla 3. světová 
7. Ne, já si ho nedávám 

8. Budu spát 
9. Hodně úspěchů, čtenářů atd.                                      
10. Tři bratři 
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Vánoce 
Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Vánocům 
předchází doba adventní a slouží jako příprava na slavnost. 
 Vánoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. První 
záznamy o slavení křesťanských Vánoc pocházejí ze 4. století n. l. 
z Říma. 
 V Česku a dalších zemích s převládající římskokatolickou tradi-
cí začíná oslava Vánoc na Štědrý den, 24. prosince. Ve 20. a 21. stole-
tí jsou Vánoce v mnoha zemích vnímány převážně jako svátky pokoje, 
rodiny a lásky, který lidé slaví společně bez ohledu na své náboženské 
přesvědčení. 
Historie:  
 Vánoce křesťané začali slavit v třetím až čtvrtém století. Nej-
starší památkou, která je dosvědčuje, je Filokalův chronograf z roku 
354, kdy již bylo slavení Vánoc zřejmě nějakou dobu zavedené.        
Od slavení svátku bylo krátce upuštěno poté, co Řehoř z Nazianzu od-
stoupil z úřadu patriarchy konstantinopolského v roce 381, ale bylo 
znovu zavedeno Janem Zlatoústým asi v roce 400. 
Vánoční stromek: 
 Vánoční strom je někým považován za křesťany převzatou po-
hanskou tradici, pocházející z rituálu zimního slunovratu, jenž zahr-
noval použití stálezelených větví, s ohledem na pohanské uctívání 
stromu. 
Betlém: 
  Betlémy byly vytvářeny v Římě od 10. století. Byly propagová-
ny svatým Františkem z Assisi od roku 1223 a rychle se šířily po celé 
Evropě. Typy dekorací vyvinuté v rámci křesťanské symboliky se 
podle místních tradic a zdrojů mohou lišit. 
Prskavka: 
  Prskavka je druh zábavní pyrotechniky. Používají se v ČR bě-
hem oslavy Vánoc jako ozdoba.  
Rozdávání dárků: 
 Dárky jsou jedním z hlavních atributů moderních Vánoc. Váno-
ce jsou proto pro maloobchodníky a podniky po celém světě jedním 
z nejziskovějších období roku. Předávání darů byl běžný zvyk při řím-
ské slavnosti Saturnálií, starobylém svátku, který se konal na konci  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1bavn%C3%AD_pyrotechnika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Saturn%C3%A1lie
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Vánoční vtipy 

 

„Naše dcera se právě stala dospělou!” oznamuje otec před Vá-
nocemi mámě. 
„Proboha, jak se to stalo?” 
„Otevřela šatník a vyhlásila, že si nemá na Silvestra co obléct!” 

 

„Děti, přece jenom bude k večeři ten kapr!” oznamuje na Váno-
ce maminka. „Ale vždyť ho snad šel tatínek pustit do rybníka, 
ne?” zamračí se Filípek. Maminka vysvětluje, jak se to událo: 
„Tatínek šel kapra skutečně pustit do rybníka, ale když ho tam 
házel, nevšiml si, že je zamrzlý a chudáka kapra zabil!” 

 

„Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?” ptá se Pepík táty. 
„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?” 
„No, že celej den stojí nějakej chlápek u domovních dveří a chce 
třetí splátku.” 

 

„Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak 
proč jsem ho neviděl?” stěžuje si o Štědrém večeru Filípek. „To 
víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to ukra-
dou!” 

prosince. Tím se mohly inspirovat vánoční zvyky. Tradice, podle které 
si lidé na Vánoce dávají dárky, je spojena s postavou Svatého Mikulá-
še (ale i jinými postavami). Je tomu tak podle některých zdrojů na pa-
mátku toho, že tři mudrcové z Východu přinesli novorozenému Ježíšo-
vi k jeslím jako dary zlato, kadidlo a myrhu. 

Autor: Šedivá Tereza 
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„Slyšel jsem, že v Třeboni byla surově potlačena demonstrace proti 
vánočním svátkům.” 
„A kdo tam, prosím tě, demonstroval?” 
„Kapři.” 

 

Jenda píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, mám malé kapesné, a proto mi 
přines pod stromeček bubínek, trumpetku a pistoli na vodu. Dědeček 
mi dá peníze, abych nebubnoval, starší sestra, abych netroubil, a náš 
Mourek, abych ho nepoléval vodou.” 

 

O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: "Hele, nemáš dneska 
na půl dne čas?" 
Kamarád se diví: ,,Zrovna dnes, a proč?" 
"No já jen že mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel....." 

 

Povídají si Američan, Rus a Čech. Američan povídá: „Vidíte to červe-
ný Ferrari?” 
Ostatní: „Hmm, dobrý.” 
„No, tak takový jsem dostal k Vánocům.” 
Rus povídá: „A vidíte to zelený Porsche?” 
Ostatní: „Taky dobrý.” 
Rus: „Tak takový jsem pro změnu dostal k Vánocům já.” 
A Čech: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?” 
Ostatní: „Nádhera!” 
„Tak takový barvy jsem dostal manžestráky.” 

Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu a druhého velkého optimis-
tu. Na Vánoce chtějí rodiče děti vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí ob-
chod s hračkami a optimistovi dovezou do pokoje kopu koňského 
hnoje. Zazvoní na zvonec a děti běží do pokoje podívat se na dárky. 
Z pokoje pesimisty se ozývá pláč. "Tolik dárků, všichni mi budou závi-
dět, hračky se budou kazit a tolik baterek do nich." Z pokoje optimisty 
se ozývá smích. Když přijdou do pokoje, optimista se přehrabuje v 
hnoji a říká: "Tolik hnoje, to tu musí být někde koník!" 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
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O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: "Pepíčku, zapal vánoční 
stromeček." 
Za chvíli přijde Pepíček a říká: "A svíčky taky?“ 

 

Baví se tři ženy, co daly manželům k Vánocům. 
   „Koupila jsem manželovi věc, co udělá stovku za 10 sekund - 
je to Honda.” 
   „Já mu koupila věc, co udělá stovku za 5 sekund - je to 
Porsche!” 
   Třetí je trumfuje: „Já mu koupila věc, co udělá 200 za sekundu 
- je to osobní váha!” 

 

„Strýčku, víš jaký vlak má největší zpoždění?“ 

„Nevim.“ 

„Ten, co jsi mi slíbil loni k vánocům.“ 
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Vánoční cukroví 
 
Sněhové pečivo 
Ingredience: 
3 bílky 
70g cukru krystal 
120g moučkového cukru 
 
Postup přípravy: 
 Bílky vyšleháme do tuhého sněhu a postupně přisypává-
me cukr krystal, šleháme, dokud se úplně nerozpustí. Poté 
jemně vmícháme cukr moučka. Hmotu naplníme do cukrářské-
ho pytlíku a na plech stříkáme různé tvary. Sušíme v troubě 
cca 90 minut. Zdobíme dle fantazie.  

 

Vanilkové rohlíčky z lískových oříšků 
Ingredience: 

100g mletých lískových oříšků 

300g hladké mouky 

2 lžíce moučkového cukru 

1 hera 

2 žloutky 

 

Postup přípravy: 
 Ze surovin vytvoříme těsto, necháme odpočinout v led-
nici, pokud nemáme v úmyslu je hned dělat, můžeme dát do 
mrazáku. Rohlíčky můžeme dělat klasicky, nebo strojkem. 
Obalujeme v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cuk-
rem.  
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Krásné Vánoce prožité v kruhu rodinném, 
krásný nový rok a hodně štěstí, zdraví a úspě-
chů přeje celý tým Hálkováčku. 
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