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Ahoj holky a kluci, 
zdravíme vás všechny v adventním čase. Je tu nový Školáček, ve kterém se, 

mimo jiné, vracíme k velkému výročí, které si letos připomínáme – že už je to sto 
let od vzniku Československa.

 Takže tu najdete zprávy o tom, jak jsme ten projektový den prožili, můžete 
si taky přečíst o módě, která se v té době nosila, o autech, která tehdy jezdi-
la. Taky zjistíte, proč je lípa náš národní strom, můžete si ověřit své znalosti 
o státních symbolech. Nenechte si ujít zajímavý rozhovor, ve kterém nám na 
zvídavé otázky odpověděl režisér seriálu První republika Biser Arichtev.

Samozřejmě nechybí ani zprávy o tom, co se na naší škole od září událo, a na-
jdete tu zase i recept na něco dobrého a oblíbené vtipy.

Všem čtenářům přejeme krásné Vánoce plné radosti.

Redakční rada Školáčka

ÚVODNÍKÚVODNÍK

Prvňáčci zazpívali na Ježíškových dílnách
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Na podzim jsme těsně po sobě oslavili výročí dvou významných 

událostí: 100 let od vzniku našeho svrchovaného státu a 29 let od sa-

metové revoluce, kdy v naší republice padl komunistický režim.

A protože „historia magistra vitae“ (historie je učitelkou života), je třeba si tyto události 

připomínat a předávat je i mladším generacím – našim dětem a žákům. Nezažili totiž dobu 

první republiky, kdy muži zdravili ženy sundáním klobouku a slovy „má úcta“, nebo kdy děti 

svým rodičům vykaly. Nezažili ani dobu komunistického režimu, kdy se v obchodech stála 

fronta třeba na mandarinky, nebylo možné bez povolení úřadů volně cestovat do západní 

Evropy (natož dále), nebyly mobilní telefony a internet (přesto se tenkrát na lidech absence 

dvou posledně jmenovaných věcí nijak negativně neprojevila ).

„Pravda vítězí“ jsou slova naše prvního prezidenta. Stejné heslo je dodnes na vlajce pre-

zidenta České republiky. První polistopadový prezident Václav Havel pak výrok rozšířil na 

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“.

Pravdu dlouho před nimi zmiňoval i dal-

ší velký Čech, Jan Hus: "Hledej pravdu, slyš 

pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv 

pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do 

smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, 

od ďábla i od smrti… Nejmilejší, žijte po-

dle poznané pravdy, která vítězí nade vším 

a mocná je až navěky."

I v naší škole vedeme žáky k pravdě a lásce. 

Chraňme si tedy pravdu, chraňme si lásku. 

A mysleme na to v blížícím se čase Vánoc! 

Zastavme se, nespěchejme, nepodléhejme 

nákupnímu konzumu a předvánočnímu 

shonu… Buďme s našimi nejbližšími, pro-

jevujme jim svou lásku. Pomáhejme těm, 

kteří se nemají tak dobře jako my. Obdaro-

vávejme ty, kterým chceme udělat radost. 

Pamatujme, že dárek nemusí být drahý, ale 

od srdce a s láskou věnovaný… 

Přeji vám všem poklidné a radostné Vá-

noce!

Martin Maňas

Významná výročí ČR aneb o pravdě 
a lásce

SLOVO ŘEDITELE ŠKOLYSLOVO ŘEDITELE ŠKOLY ŠKOLNÍ ZPRÁVIČKYŠKOLNÍ ZPRÁVIČKY

I letos se v září konal sběr starého papíru, do kterého se zapojilo hodně kluků a holek, 

což je super. Ale přece se našli tací (styďte se), kteří nedonesli ani půl kila.  Tentokrát 
jsme nasbírali celkem 13 a půl tuny. Na 1. stupni vyhrála 3. A s krásnými 1 321,5 kg a na 
2. stupni  byla nejlepší 9. B - nasbírali 2 049,2 kg.

Podzimní sběr papíru

Naši nej…
Šubrt Marián  9. B 600 kg
Novák Petr  7. B 600 kg
Hubačková Pavla  3. A 445 kg

Bohunská Lenka  7. A 330 kg
Komosná Viktorie 3. A 310 kg
Trecha Robert  9. B 300 kg

Rozhovor s naším nejlepším sběračem, 
Mariánem Šubrtem

Jak dlouho ti trvá nasbírat tolik papíru?
Marián: Trvá mi to asi půl roku.

Kde tolik toho papíru skladuješ?
Marián: Kde sběr skladuje babička a děda 
z Hodonína, je samo záhadou. Prostě, kde 
je volné místo, tam se papír dává, dokud se 
místo nezaplní.

Jak tolik papíru dopravíte s bráchou do 
školy?
Marián: Dopravujeme ho spíše já s dědou. 
Brácha si usměvavě leží s mobilem v ruce 

a pak se jen raduje z 1. místa. 

Kde vlastně tolik papíru bereš? Protože 2 tuny je opravdu velké množství.

Marián: Tajný recept. 

připravila Barbora Tlachová, 9. B

Juřicová Karolína  9. B 250 kg
Veselá Silvie  9. B 250 kg
Benešová Gabriela 4. B        222,8 kg
Hanzalík Jiří  3. B 203 kg
Lunda Radim  9. B 200 kg
Bartošová Simona 7. B 200 kg
Hlavničková Eliška 7. B 200 kg
Valová Tereza  7. B 200 kg
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Přespolák

Soutěž „Tajemno“

Anglické divadlo

Přespolák, neboli přespolní běh, se usku-

tečnil 26. září v Hodoníně. 

Celkově se zúčastnilo 270 žáků ze 14 škol. 

Za naši školu jelo 19 žáků, z nichž se nejlépe 

umístnili:

Patrik Damborský – 2. místo 

Štěpán Rebenda – 3. místo

Kristýna Kuchařová – 3. místo

Jako družstvo se mladší kluci umístili na 

3. místě. Starší kluci skončili 2., jediný bod 

jim chyběl na první místo. 

Gratulujeme.

Terezie Zelinková, 7. B

Páťáci

Ve středu 17. října jsme začínali netradičně 

v 7:05 na autobusové zastávce. Měli jsme na-

vštívit anglické divadlo v kulturním domě 

v Hodoníně. 

Zhlédli jsme částečně zpívanou pohádku, 

která se jmenovala O hloupém medvědo-

vi. V představení vystupovali liška, med-

věd a Angličan. Divadlo bylo o muži, který 

se seznámil s liškou, kterou chtěl sníst. Ale 

Osmáci

Také žáci osmých tříd se vydali do Hodo-

nína na divadelní představení v angličtině. 

Jmenovalo se JACK AND JOE. V příběhu 

o dvojčatech Jacka a Joea se z neškodné ži-

votní situace dvou bratrů rozjel nečekaně 

Velkých úspěchů dosáhli naši žáci a žákyně 

v soutěži s názvem Tajemno, kterou vyhlásila 

Městská knihovna Hodonín. Gratulujeme!

Jak to dopadlo:

Literární soutěžLiterární soutěž
Kategorie B – 6. – 9. tř. ZŠ
1. místo – „Blízká setkání 3. druhu“ – David 

Vala, ZŠ Dolní Bojanovice  (text si můžete 

přečíst v rubrice Ze slohových sešitů)

2. místo – „Volba“ – Šárka Bílíková, ZŠ Dol-

ní Bojanovice  (text bude otištěn v příštím 

čísle Školáčka)

Cena knihovnic – „Tajemno“ – Ondřej 

Petrjánoš, ZŠ Dolní Bojanovice

Výtvarná soutěžVýtvarná soutěž
Kategorie E –1. – 2. tř. ZŠ 
1. místo – „Mumie světa“ – Bruno Fatěna, 

ZŠ Dolní Bojanovice

Kategorie G – 5. – 6. tř. ZŠ
1. místo – „Rozbité tajemno“ – Karolína 

Tomčalová, ZŠ Dolní Bojanovice

Kategorie H – 7. – 9. tř. ZŠ
1. místo –  „Dobro vs. zlo“ – Barbora Práto-

vá, ZŠ Dolní Bojanovice

liška byla vychytralá a řekla Angličanovi, že 

mu pošle jako pomocníka medvěda. Mezi-

tím liška navedla medvěda, že by si mohl 

pochutnat na Angličanovi, protože medvěd 

měl po zimě velký hlad a zhubl. Tento zá-

měr ale lišce  nevyšel. Nějaký čas Angličan 

s medvědem spolu hospodařili a spřátelili se. 

Představení bylo srozumitelné a moc se 

nám to líbilo.

Klára Blahová a Nela Makuderová, 5. B

složitý příběh nabitý akcí, ve kterém šlo do-

konce o záchranu života. Představení cha-

rakterizující život v USA nás  vtáhlo do děje. 

Divadlo připravilo Divadelní centrum ze 

Zlína. Byl to pro nás zajímavý zážitek.

Magdalena Bartálová, 8. A

Kategorie J – kolektiv 
1. místo – „Zrcadlo“ – Terezie Frolcová 

a Martina Fukalíková, ZŠ Dolní Bojanovice

2. místo- „Procházka při měsíčku“ – Leona 

Möseová a Anna Feráková, ZŠ Dolní Boja-

novice

Kategorie L – 6. – 9. třída ZŠ
1. místo – „Tajemná televize“ – Vojtěch Ba-

láš a Jan Blažek, ZŠ Dolní Bojanovice

redakční rada
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Jak jsme slavili 100 let ČSR

Projekt Naše obec u třeťáků

Na naší škole se v pátek 26. října 2018 

konal projektový den na oslavu 100 let od 

vzniku Československa. Celá škola se růz-

nými aktivitami zapojila do tohoto projektu. 

Vyučující si pro nás do předmětů připravili 

zajímavé programy. Na začátku čtvrté hodi-

ny zazněla hymna, pak promluvil pan ředi-

tel a potom se celá škola sešla v tělocvičně. 

Dostali jsme papíry v barvách vlajky České 

Třeťáci se s chutí pustili do projektu o naší 

krásné dědině. Byli na Obecním úřadě, 

v kostele, na Slovácké chalupě a na myslivně. 

Spolu s rodiči a za pomoci babiček a dědeč-

ků sepsali pověsti o Dolních Bojanovicích 

nebo vyprávění o tom, jaké to tu bylo za sta-

rých časů. Namalovali moc pěkné obrázky, 

doplnili to texty a moc se jim to povedlo.

republiky. Seřadili jsme se a z vrchu nás vy-

fotili.

Také ve výtvarné výchově jsme se zapojili 

do této akce. Kreslili jsme třeba portréty T. 

G. Masaryka,  naši vlajku, mapu Českoslo-

venské republiky atp. Výkresy teď máme na 

chodbách jako slavnostní výzdobu.

Iveta Zemanová, 8. A

Otiskujeme zajímavé pověsti, které se tý-

kají Bojanovic a okolí – 1. část si můžete pře-

číst hned, pokračování bude příště. 

PŘÍBĚH NAŠÍ RODINY – Eliška Bílíková

Na konci 2. světové války při osvobozo-

vání Dolních Bojanovic měli němečtí vojáci 

pozorovatelnu na kostelní věži. Ta byla pro-
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Školní volby

Florbalové turnajeFlorbalové turnaje

Dne 2. 11. se konaly školní volby. Žáci 

2. stupně a učitelé mohli přijít volit do učeb-

ny angličtiny. Svůj hlas mohli dát jedné 

z osmi stran nebo si vybrat z různých stran 

šest kandidátů. Všechny strany měly předem 

vyvěšený volební program a samozřejmě se 

snažily získat co nejvíc voličů.

A jak to dopadlo? Velice těsně – o jeden 

hlas! zvítězila strana Vyvolení. 

Děkujeme všem voličům, kteří nás pod-

pořili.

Terezie Zelinková, Alžběta Martínková, 7. B

Podzim je především časem fl orbalových 

turnajů. Nejlépe se umístily dívky z 1. stup-

ně, které jako nejlepší tým okresu postoupily 

do kraje v Čeps cupu. Gratulujeme a držíme 

pěsti, ať se holkám podaří dosáhnout toho 

nejlepšího výsledku. 

Hoši stejné kategorie do semifi nálových 

bojů nepostoupili, ale umístili se v lepší po-

lovině škol okresu. Dívky 6. a 7. tříd vybojo-

valy 3. místo v okrese a hoši se umístili na 2. 

místě v okrsku. 

Hochům 8. a 9. tříd jen o krůček unikl 

postup do kraje, ale i 2. místo v okrese je 

velkým úspěchem. Starší dívky turnaj ještě 

čeká, 13. prosince jim budeme fandit u nás 

v tělocvičně. Všem reprezentantům děkuje-

me za vzornou a úspěšnou reprezentaci ško-

ly a gratulujeme!

Marian Dvořák

pojena s dělostřeleckou baterií umístněnou 

na horním konci. Čekali na příchod Rudé 

armády. Můj prastařeček Jan Řezáč a pan 

farář byli schovaní v sakristii. A přestřihli 

dráty k vysílačce. Takže Němci nemohli dát 

povel k palbě. Když viděli nepřítele postupo-

vat a nemohli vystřelit, tak utekli.

STOH SENA – Barbora Súkopová

Při bombardování naší obce v roce 1945 

se celá naše rodina i se sousedy ukrývala 

v našem sklepě na brambory. Děti odbíhaly 

na dvůr a do zahrady hrát si na stoh se se-

nem. Sledovaly přitom, jak dopadají bomby 

u Moravanského kříže a mávaly na letadla. 

Za to, že nebyli všichni schovaní, dostali od 

tatínka na zadek. Můj děda Petr Bílek na 

tento zážitek vzpomíná dodnes.

PŘÍBĚH Z VÁLKY – Adéla Halabrinová

Já vám povím příběh, který se stal na kon-

ci druhé světové války 1945.

Byl nálet na Hodonín a všichni lidé 

i z Bojanovic se museli jít schovat do sklepů. 

V úkrytu museli být až 14 dní. 

Velké překvapení čekalo, když se moji 

praprarodiče vrátili do domu, kde teď byd-

líme my. Ten dům byl tenkrát úplně nový. 

Když přišli dovnitř, dům byl celý červený, ale 

nevěděli z čeho, až si všimli, že stropem pro-

letěla bomba, která ale naštěstí nevybuchla 

– jak potom zjistili, byla vadná.

Praděda se bál, že je časovaná, a tak ji sám 

rychle vykopal, co bylo hluboko zaryté na 

chodbě do zemi. 

Prastařenka se rychle schovala za rožek, 

prý aby ji to nezabilo, kdyby vybuchla. Če-

kala totiž děťátko a to děťátko byla moje ba-

bička.

Bombu se podařilo vytáhnout a praděde-

ček neváhal a bombu v náručí odnesl za hři-

ště, kde se odpalovala nevybuchlá munice. 

Moc dostal vynadané, prý že bomba mohla 

vybuchnout. Za hřištěm ji pyrotechnici od-

pálili.

A prý to byla obrovská šupa!
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Jak jsme poznávali Karla Čapka
V pátek 9. 11.  se žáci 2. stupně zúčastni-

li divadla o seznamování s Karlem Čapkem 

a jeho knihami. Divadelníci přijeli z Hrad-

ce Králové. Bylo zajímavé, že herci byli jen 

dva a dokázali publikum zaujmout i pobavit. 

Zahráli nám např. příběh z knihy Povídky 

z jedné kapsy, pak ukázku z Čapkovy diva-

delní hry Bílá nemoc a další z her vyprávě-

la o Adamu Stvořiteli, který zničil celý svět 

a jako trest dostal od Boha úkol vytvořit svět 

nový.

Hry se snažili převést do moderní doby 

a zapojovali do nich i žáky. Celé představení 

se nám líbilo a doufáme, že k nám zase ně-

kdy přijedou.

Terezie Frolcová a Eva Bohůnová, 9. A

Hvězdárna a VIDA centrum
Ve středu 21. 11. jsme jeli se spolužáky do 

Hvězdárny a VIDA centra. Jeli jsme až do 

Brna a hodně dlouho. Nejdřív jsme přijeli 

do Hvězdárny. Před představením jsme měli 

ještě chvíli čas, tak si někteří šli koupit ně-

jaké suvenýry. Potom nás jeden pán zavedl 

do velkého sálu, kde byla sklapovací sedadla. 

Nad námi jsme měli velkou kopuli, na které 

se promítal vesmír. Ten pán nám ukazoval 

různá souhvězdí. Potom nám pustil fi lm 

Cesta za miliardou hvězd. Film byl velice 

pěkný.

Po představení jsme přejeli do VIDA cen-

tra. Jako vchod tam byly otáčející se dveře, 

které se nám všem moc líbily. Když jsme 

vstoupili dovnitř, dostali jsme zvláštní pa-

pírky, na kterých byl kód, a přes něj jsme se 

mohli dostat pětkrát tam a zpátky. Ve „VIDA 

zóně“ bylo hodně atrakcí a různých pokusů 

– prostě úžasné!!! Bylo tam také občerstvení.

Ve VIDĚ jsme se hodně pobavili. Ale už 

jsme museli odjet. Celý výlet se nám moc 

líbil a nejlepší bylo, že pán z Hvězdárny byl 

Bojanovčák! 
Viktorie Klubusová a Alžběta Straková, 5. B

Ježíškovy dílny
Tato velmi oblíbená akce se konala v so-

botu 2. prosince a ti, kteří přišli (a bylo jich 

opravdu hodně,) si mohli vyrobit třeba sví-

cen ze skleničky, záložku do knížky, přá-

níčko pomocí zmizíku… Velký zájem byl 

o zdobení perníčků nebo pečení vánočního 

cukroví. V jídelně si návštěvníci mohli kou-

pit krásné věci – například andělíčky, různé 

ozdoby, polštářky…Mohli se tu taky osvěžit 

a pochutnat si na drobném pohoštění. Ne-

chyběla ani výstava žákovských výrobků, 

byly tu vidět fakt krásné věci. Prvňáčci nám 

zazpívali koledy a recitovali básničky se zim-

ní tématikou. Vystoupení se jim moc poved-

lo a sklidili zasloužený potlesk.

Velké poděkování patří paním učitelkám, 

které vše připravily, i všem ochotným po-

mocníkům. 

redakční rada
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Odkud jsou tví rodiče? Máš sourozence?
Máma je z Česka (Dolních Bojanovic) a táta 
ze Slovenska. Mám sestru Lucku, která ne-
mohla přijet kvůli maturitě a máma s ní 
zůstala doma. Lucka taky jednou tuto školu 
navštěvovala. 

Co tě u nás překvapilo a je u nás jiné, než 
u vás:
Ve škole máte vše čisté, i proto, že na rozdíl 
od nás nosíte přezůvky. Taky nenosíte uni-

formu, která je u nás drahá. Jednou za rok 
máme den, kdy si zapla  me za to, že přijde-
me oblečení normálně.

Jak   u nás chutnalo?
Oooo ….. Nejlepší jídlo. Všechno bylo dob-
ré. Obědy byly lepší než svačinky, protože 
jsem dostal více jídla. 

Jak se   líbila naše děvčata? 
Ééééé … (chvíle  cha) éééééé… hezčí než 
v Austrálii.
 
Naučil ses u nás něco nového?
Němčinu 

Jak máte rozdělenu školu? A co školní do-
cházka?
Do školy chodíme od 5   let, to je něco jako 
předškolní třída. Do 6. třídy je škola základní 
a 7.–12. třída je střední zakončená zkouška-
mi (maturitou). Základní i střední škola je 
rozdělená na „sportovní domy“ rozlišené 
barvami, např. já jsem v zeleném. Domy 
mezi sebou soutěží ve sportech a získávají 
body. Pokud někdo nechce, soutěžit nemu-
sí, ale přijde oblečený v barvě domu a bude 
povzbuzovat. Můj tým vyhrál. 

Co se učíte za druhý jazyk?
Jedna polovina francouzš  nu, druhá polo-
vina japonš  nu. Já se učím francouzš  nu, 
abych se nemusel učit novou abecedu.

První měsíc školy jste si mohli všimnout jednoho kluka, který s námi do školy už necho-
dí…. jmenuje se Adam Zembjak a je z Austrálie (Sydney). Možná vás zajímá, proč tu byl…. 
Přiletěl s tátou za prarodiči, za mnou (sestřenkou) a mou rodinou. Tak jsem mu položila 
pár otázek, s kterými mi pomohl zbytek redakce.

Odkud pocházíte a kde bydlíte?
Pocházím z Hluku, což je město poblíž Uher-
ského Hradiště ve Zlínském kraji, ale už dru-
hým rokem bydlím v Hodoníně.

Na naší škole působíte prvním rokem. Uči-
la jste již někde jinde? Jak se vám tu líbí?
Základní škola v Dolních Bojanovicích není 
mým prvním působištěm. V předchozích le-
tech jsem učila i na střední škole. Velmi se 
mi zde líbí.

Rozhovor s p. uč. 
Michaelou Šimčíkovou

Učíte zde matema  ku a zeměpis. Chtěla 
jste být učitelkou už jako malá? A když 
jste se pro tohle povolání rozhodla, byly 
tyto předměty jasná volba?
Učit jsem chtěla už od malička. Měla jsem 
jasno v matema  ce a váhala jsem mezi bio-
logií a zeměpisem.

Co Vás na Vašem povolaní nejvíce baví?
Předávání znalos   dětem, které o ně mají 
zájem.

Jaké máte koníčky?
Četba knížek, hlavně detek  vek a poznává-
ní nových míst.

Chutná Vám v naší školní jídelně? 
Prozradíte nám Vaše oblíbené jídlo?
V naší školní jídelně mi moc chutná. Nejra-
ději mám těstoviny na jakýkoliv způsob.

Máte nějaké mo  o, kterým se řídíte?
Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se 
oni chovali k tobě.

Co byste vzkázala žákům, které učíte? 
Učte se, protože se učíte pro sebe.

připravila Iveta Zemánková, 8. A

ZEPTALI JSME SE ZA VÁSZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Od září učí na naší škole matema  ku a zeměpis p. uč. Michaela Šimčíková. Abychom ji 
trochu víc poznali, položili jsme jí několik otázek:
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ZE SLOHOVÝCH SEŠITŮZE SLOHOVÝCH SEŠITŮ

Rodina Smithů, žijící uprostřed lesa poblíž 
Hodonína, často vypráví o tom, že ve ves-
míru nejsme sami. Údajně byli na Silvestra 
uneseni Mimozemšťany. I když to vypadá 
jako lež, náš tým se rozhodl to vyšetřit. Po-
dle „odborníků“ na mimozemšťany je únos 
na Silvestra nejpravděpodobnější.  Světlo, 
které UFO vyzařuje prý připomíná ohňo-
stroje. Proč to ale dělají? Ví o tom vláda? 
Je to pravda?  To vše jsme se rozhodli zjis  t. 

Patnáct minut před půlnocí jsme tedy 
zamířili k domu Smithových. Poté, co jsme 
vešli dovnitř, pan Smith zabarikádoval dve-
ře, zatáhnul závěsy, zapálil oheň a přinesl si 
brokovnici. Potom pronesl: 

„Znova se těmi parchanty unést nene-
chám!“ 

O půlnoci se rozzářilo podivné světlo. 
„Jsou tady!“  vykřikl pan Smith, „Popad-

něte něco, čím se ubráníte!“ 
Dům se začal otřásat, něco se začalo do-

bývat dovnitř. Schovali jsme se ve sklepě. 
Probili se dovnitř.

Připravili jsme si zbraně. Poté se dveře 
do sklepa otevřely. Zvenku vyzařovalo bílé 
světlo a šedá vyzáblá postava s velkýma 
černýma očima se začala přibližovat k nám. 
Byli jsme tak po  chu, že jediná věc, která 
byla slyšet, byly kroky toho mimozemšťana. 
Byli jsme vyděšení. Vtom se ozval výstřel. 
Monstrum leželo na zemi, v louži něčeho 
zeleného, pravděpodobně krve. Pan Smith 

Přinášíme další příběh přihlášený do soutěže na téma Tajemno, které vyhlásila Městská 
knihovna Hodonín. Je to práce Davida Valy z 8.A, který získal 2. místo – gratulujeme.

zakřičel: 
„Ještě někdo“!
A pak se to stalo. UFO se pomalu sneslo 

k Zemi. Vyšli jsme před dům. Začali vystu-
povat ze své lodi. Bylo jich nejmíň dvacet. 
Byli mezi nimi takoví, kteří vypadali jako 
my. Ale nebyli to lidé. A pak nám to došlo. 
Mimozemšťané unášejí lidi a pak se za ně 
vydávají. Musí mít nějakou schopnost, něco 
jako chameleon. Dívali se na nás svýma vel-
kýma černýma očima. Najednou celé místo 
ozářilo bílé světlo a já jsem omdlel. Slyšel 
jsem výstřely, výkřiky a podivné zvuky. Po-
dařilo se mi otevřít oči. Ty věci mě i ostatní 
odtahovaly do UFA. Chtěl jsem zakřičet, ale 
nevydal jsem ani hlásku. Byl jsem paralyzo-
vaný. Neměl jsem nic, čím bych se mohl brá-
nit. A i kdybych zbraň měl, byla by mi k ni-
čemu, nemohl jsem se hýbat. Pomalu jsme 
se přibližovali k UFU, byl jsem vyděšený. 

Blízká setkání 3. druhu

Kdy vám začíná a končí vyučování?
Začíná v 8:50. Svačinková přestávka trvá 20 
min. Přestávka na oběd 60 min. Oběd mu-
síme mít vlastní, nebo si koupit v kantýně 
hamburger. Celé vyučování končí v 15:10. 

Jak vypadají vaše třídy?
Podobně. Nemáme posunovací tabuli. 
Máme je ale digitální na dotek perem. Ne-
máme jednu stálou, my jsme opravdu na 
každé hodině jinde.

Kolik je vás v ročníku?
Okolo 400 a to někoho nemohli do školy 
vzít.

Kdy vám začíná a končí školní rok?
Začínáme v únoru a končíme v polovině 
prosince. Pak jsou letní prázdniny. Každé tři 
měsíce máme dva týdny volno. 

Kde je lepší systém?
V ČR. Lepší systém i morálka.

Kde se   víc líbí v ČR nebo AUS?
V ČR – určitě . Všichni se v Bojanovicích zna-
jí. Je to jako velká familka. 

Co bys vzkázal našim žákům?
Děkuji, že jste mě mezi sebe přijali, a těším 
se, až vás zase uvidím. 

Terezie Zelinková, 7. B

Soutěž Bible a my
Ve vědomostní soutěži Bible a my se 
podařilo zvítězit ve školním i okresním 
kole třem našim zástupcům – Pavlíně 
Tomčalové (5. B), Alžbětě Mar  nkové 
(7. B) a Víťovi Mar  nkovi (9. B). Gra-
tulujeme a přejeme hodně štěs   v ce-
lostátním kole, které bude v březnu 
2019.
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Uran 16. 11. 2018
Posíláme pozdrav z planety Uran. Je tu velká zima, protože jsme daleko od Slunce. Máme 

tady další tři kamarády. Tadeáše, Ondru a Moniku. Tadeáš je velmi malý. Ondra zlobí Moni-
ku. A Monika mu nadává. Jednou jsme uletěli až na Jupiter. Tam jsme si udělali koulovačku 
se žlutými mimozemšťany. Byli to mimoni. Kolem letěla včelka Mája. Začala si zpívat svoji 
vlastní píseň. Když jsme se vrá  li na Uran, viděli jsme tam Elsu s Olafem. Je to tady super. 
Vrá  me se za týden. Máme vás rádi.

(Noemi Sládková a Tomáš Ilčík)

5. března 8102 Moskva
Milý Dagigu a Gagigu,

posílám vám dopis z Moskvy. Je to tady super, ale jsou tu nepříjemní lidé (teroris  ). By-
dlím s Lucinkou. Na oběd jsme měli tzv. fi sh and chips. Toto je hymna – Snad taky budou si 
hodně zpívat a tančit na stolech, jako my, za sto let. Už se mi stýská, chci se vrá  t k vám! Ale 
naučil jsem se rusky … (ťink tonk tank tenk) – mám se rád jako nikdy před  m. Mám plán, 
že v noci odle  m na koště   do naší Galaxie. Už se moc na vás těším. Odepište mi prosím. 

      Za  m ahoj, Magik
(Stela Knotová, Jiří Tlach)

Lysá nad Labem 16. 11. 2018
Milý Magdure,

na planetě Zemi se mi moc líbí. Mám tady kamarádku Lucinku. Je moc hodná a někdy 
i moc náladová. Místo naších kvě  n mají kvě  ny jen květ a nemají oči. S Lucinkou jsme 
navš  vili Karlovy Vary a ochutnali zdravé prameny. Bydlím u ní doma, v jejím pokojíku. 
Nejvíce se mi za  m líbil výlet do muzea Tomáše Garigua Masaryka. To byl prej první Česko-
slovenský prezident. V muzeu to bylo zajímavé. Pozdravuj moji rodinu a kamarády. Moc tě 
prosím odepiš. Příště   napíšu víc.

       Tvůj Magik
(Eliška Čapková, Lukáš Koubek)

Vesmír 1. 8. 3001
Čau Bratříčku,

chtěl jsem zavolat přes skype, ale neměl jsem wifi . Tak jsem   poslal dopis. Chystám se 
vyletět do vesmíru, teleportoval jsem se tam. Bavilo mě to. Ale začal jsem se blížit k černé 
díře (už se mi to jednou stalo, ale ve spíži jsem měl benzín). Zjis  l jsem, že mi funguje GPS 
a že mi na pomoc le   kosmická loď. Přisála mě obrovským magnetem. Té také došel benzín 
a a dojela pro mě loď ze star wars a poté nás zajali. (Byl tam zajat i Armstrong a celá NASA). 
Ahoj, pozdravuj rodiče, snad se odtud dostanu. 

       Magik
(Nela Podrazilová, Tomáš Zelinka)

Najednou jsem omdlel. Probudil jsem se na 
jakémsi lůžku. Byl jsem připoutaný. Světlo 
mě oslepovalo, ale oči jsem nezavíral. Svět-
lo sláblo, mohl jsem se rozhlížet.

Viděl jsem podivné nástroje, něco jako 
skalpely. Najednou se kolem mě objevili. 
Byli šedí, měli velké černé oči. Děsili mě. Vy-
padalo to, že mě chtějí operovat. Pak jsem 
si ale na něco vzpomněl. Lidé, kteří tvrdí že 
byli uneseni si často stěžují na boles   hlavy. 
Ti mimozemšťani mi chtěli do mozky vložit 
čip, skrz který mě budou sledovat. Ale ne-
vymazali mi paměť. Věděli, že mi to nikdo 
nebude věřit. Zbytek si nepamatuji. 

Najednou jsem se probudil na své tvrdé 
posteli ve svém bytě. Bolela mě hlava, ne-
mohl jsem si nic vybavit. Jedno vím ale jistě: 
Nezdálo se mi to. Vím, že mě sledují.

O měsíc později…
Ty boles   jsou nesnesitelné! Léky neza-

bírají!  Je to nekonečné! Neustále je vidím! 
Myslím, že se ze mě stává blázen. Potřebuji 
odbornou pomoc a to hned. 

O 5 let později…

Záznam Doktora Marka Huff a
John sem přišel před pě   lety. Říkal, že 

ho unesli mimozemšťani. Také si stěžoval na 

bolest hlavy, na kterou prý nezabírají léky. 
Často je vidí, má z nich strach. My ovšem 
nic nevidíme. Trpí silnými halucinacemi. 
Snaží se vykopat skrýš pod postelí pomocí 
kladívka, které ukradl. Každý Silvestr si pro 
něj údajně chodí mimozemšťani. Podle ře-
ditele téhle léčebny je to blázen a není mu 
pomoci. John často mluví o rodině Smithů, 
která je ale pět let nezvěstná a pravděpo-
dobně mrtvá. Podle něj jsou Smithovi v ně-
jakém UFU. Myslím, že bude zázrak, když se 
nám ho podaří vyléčit.

Poslední zpráva o Johnovi
Poslední dobou byl John agresivní. Začal 

úplně šílet. Na těle se mu objevila záhadná 
vyrážka. Často si nás plete s mimozemšťany, 
pár doktorů málem uškr  l. Museli jsme ho 
zavřít do pokoje s nejvyšší ostrahou. Počká-
me, co se bude dít dál. Je to blázen.

Johnovo Zmizení
Když jsme se ráno šli na Johna podívat, 

byl pryč. Žádné stopy po skrýši. Nikdo nevě-
děl, kam se John poděl.

Jako by prostě zmizel z tohoto vesmíru.

David Vala, 8.A

Dopisy od kouzelníka Magika, který provází čtvrťáckou češ  nou, pro jeho kamarády.

Milí kamarádi, 
posílám vám pozdrav z vesmíru nedaleko černé díry.  Jsem u černé díry, protože jsem 

spletl kouzlo. Volal jsem NASe, ale nebyl signál. Protože nebyl signál, musel jsem jim poslat 
dopis. Už pro mě le  , jsou asi 1 000 000 km ode mě. Nemám skafandr, takže si musím vy-
čarovat vzduch. Těším se, až pro mě dole  , protože budu moct normálně dýchat. Uvidíme 
se tak za 50 let. Pozdravujte ode mě mou rodinu. 

       Váš Magik
(Vojtěch Svoboda a Jáchym Šo  l)

Kouzelník Magik
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HÁDANKY A KVÍZYHÁDANKY A KVÍZY

ZE SVĚTA PŘÍRODYZE SVĚTA PŘÍRODY

Napadlo vás někdy, proč je lípa český národní strom?
Lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný s  n symbolem ochrany, pomoci 

a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií zbaví člověka chmurných 
myšlenek.

Lípa patřila mezi jeden ze dvou stromů, které indoevropské kmeny od nepamě   uc  valy. 
Asi nebudeme daleko od pravdy, když připus  me, že volba padla na lípu právě proto, že 
naše předky udivovala svou mohutnos   a dlouhověkos  . 

Druhým takovým stromem byl dub. Dohromady s lípou tvořily silnou významovou dvo-
jici. Dub v ní zastával roli mužského prvku, lípa ženského. Tuto symboliku přijali za svou v 
pozdějších dobách Slované, Baltové a Italikové. 

V době národního obrození ale doznala symbolika stromů významných změn. Ve stře-
doevropském kontextu byl dub stále více spojován s německým národem, za  mco lípa se 
slovanským. 

Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848, kde se lípa stala stromem 
Slovanů i ofi ciálně. Od té doby ji za svůj národní strom považují i Češi.

Michaela Červenková, 7.A

Státní 
pečeť

Státní 
vlajka

Vlajka 
prezidenta 
republiky

Státní 
znak

Malý státní 
znak Trikolora

Sydney 333 333
Milý Medvídku Pů,

posílám   pozdrav z Čertového kopyta. Našel jsem 33 333 hřibů, 3 333 babek, 333 li-
šek, 33 muchomůrek zelených a 3 muchomůrky červené. A k tomu 333 kg medu. Chtěl 
bych, abych mohl navš  vit operu v Sydney, kde ty bydlíš. A musím   něco tajného sdělit: 
já popravcndě pocházím z Merkuru. Těším se, že za mnou někdy (  m myslím nikdy) přile  š 
(protože se tam škvařím). 

A posílám   špekáčka! 
       Tvůj Magik

(Monika Červenková a Ondřej Polínek)

MALÍ SPISOVATELÉ A BÁSNÍCIMALÍ SPISOVATELÉ A BÁSNÍCI

Podzim
Marie Košutková – 3. A

Už je tomu tak,

podzim přijde zas.

Listí padá ze stromů,

draci patří k nebi.

Děti mají jablíčka,

v noře vidí zajíčka.

Ježek nese lístky,

pro svůj domek blízký.

Podzim
Linda Červenková – 3. A

Na podzim pouštíme draky

a listí padá taky.

Veverky oříšky si sbírají

a na zimu se chystají.

Vlaštovky, čápi a jiřičky

za letu zdraví rybičky.

Letí na jih, těší se tam moc

a žáby volají na pomoc.

Přáníčko
Adéla Halabrinová – 3. B

Moje milá tetičko,

napíšu ti přáníčko.

To přáníčko je kouzelné

od Adélky napsané.

Přeju ti, ať zdraví máš

a dál radost rozdáváš.

Babička
Karla Šimková  – 3. B

Navštívím babičku,

řeknu jí básničku:

máš nemocnou nohu,

s úklidem ti pomohu.

Jsi naše hodná babička

dáváš nám vajíčka.

Motýlek
Markéta Blahová – 3. B

Letí, letí motýlek,

křidélka má bílé.

Letí do dáli na růžový květ.

Až uvidí celý svět,

poletí zas zpět,

budeme se těšit z jeho chvíle 

milé

i z jeho krásných křidýlek.

Podzim
Terezie Strážnická – 3.A

Malý dráček vzlétl vzhůru,

by nám snesl radosti fůru.

Že je podzim, nepoznáme

slunce svítí stále dále.

Listí padá ze stromů,

do všech koutů, do sadů.

Až nám zima zaklepe,

bude padat sníh,

budem jezdit na saních.

Polévka
Kateřina Bartová – 3. B

Pepa pepří polévku.

Opepřil ji moc,

musel zavolat o pomoc.

Pomoc mu moc nepomohla.

Opepřil ji ještě víc

a vyletěl na Měsíc.

Fotbal je zábava
Kristián Janeček – 3. B

Fotbal to je zábava,

je to přece dobrá hra.

Kdo na fotbal nechodí, 

ten je trdlo praštěný.
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STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

Tento rok automobilka slaví 100 let od chvíle, 
kdy se jejich zakladatelé dali dohromady, 
a hlavně sto let od doby, kdy vyrobili první 
automobil.

Začali jízdními koly
Spolu s obchodním partnerem Laurinem 
začal Klement vyrábět jízdní kola 
a motocykly. Od počátku 20. stole   se 
pokoušeli vyrábět také automobil. Výsledek 
nesl jméno Voiture  e,  francouzsky něco 
jako "vozítko".

Během války se Škoda přeorientovala 
na výrobu dílů do leteckých motorů, 
náprav pro tanky, nábojnice a jiný vojenský 
materiál. Po válce v říjnu 1945 prezident 
Beneš Škodu znárodnil. Zadáním plánovačů 
bylo vyvinout nové, lidové osobní auto.

V roce 1954 se veřejnos   poprvé 
ukázal model Spartak. O pět let později se 
Spartak modernizoval a přejmenoval na 
známou Octavii (oktáva je osmička). Další 
byl sportovní kabriolet Felicia měl svým 
jménem evokovat štěs  , felicitas.

MB s motorem vzadu
V roce 1964 – po dese   letech práce – přišla 
na svět Škoda 1000 MB, vůz zcela nové 
konstrukce s motorem vzadu a s pohonem 
zadní nápravy. K němu také Škoda dostala 
novou továrnu. V Boleslavi se tehdy 
vyrábělo už skoro sto  síc aut ročně v počtu 
13  síc lidí.

David Blažek, 7.A

Před 100 lety Škoda vyrobila první vůz

STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY

Ženy se chtějí líbit v každé době. Jinak tomu 
nebylo ani v době První republiky. Rozhod-
li jsme se vám ukázat několik zajímavých 
kousků z šatníku prvorepublikové dámy.

Dlouhé sukně
Délka sukně žen musela být ve výše posta-
vených rodinách alespoň pod kolena. Bylo 
tak vidět, že jsou ženy ze slušných rodin.

Čepce a klobouky
Ženy si je nechaly vyrábět, aby jim ladily ke 
kabátům, a tak dámy vypadaly upraveně 
a elegantně.

Kabelky
Kabelka byla nezbytnou čás   šatníku každé 
dámy. Měly jich několik, aby se hodily na ur-
čité příležitos  . Za První republiky byla vel-
mi oblíbená hranatá psaníčka, výrazně zdo-
bená geometrickými mo  vy. Ženy je nosily 
především pod paží. Malé kabelky s malými 
uchy se vyráběly z krokodýlí kůže, sametu či 

Móda v době první republiky

různých měkkých kůží. Většinou byly laděny 
ke střevícům, které rády nosily.

Šaty
Šaty byly úplným základem dámského, ale 
i dívčího šatníku. Ženy si je často nechávaly 
přešívat, aby vypadaly jako nové. Krejčí jim 
na ně přišívali např. límečky, pásky nebo 
ves  čky.

Náhrdelníky
Náhrdelníky se v té době samozřejmě nosi-
ly také, a to dlouhé perlové, méně zdobné, 
a někdy omotané víc u krku.

Alžběta Mar  nková, 7. B
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se posunula v čase natolik, 
že už na mnoha místech po-
vozy nahradily nákladní auta 
a ulice se začaly plnit. Část 
děje jsme zasadili i do pro-
středí automobilových závo-
dů. Opřeli jsme se o jméno 
Elišky Junkové, slavné české 
závodnice. Musím říct, že nás 
to natáčení s auty moc bavilo. 

Stává se, že se herci při 
natáčení začnou smát 
a musíte několikrát natočit 
jednu scénu?
Stává se to. Je to zábava, když 
se někdo pekelně soustředí 
a splete text a on si to vůbec 
neuvědomí. Ale všichni okolo 
se začnou smát. Pak mu do-
jde, že řekl nějakou hloupost 
nebo že otočil význam scén-

Co se na prvním stupni 
dozvíme z prověrek
Názvy písní: 
Prší, prší, lenceleje
O kolovrítku ces  čka, nebo 
Okolo gritku ces  čka

V hymně se zpívá:
… bory skučí po skalinách…
… bory šuhumí po skalinách…
… bory lezou po skalinách…

Kostel v Dolních Bojanovicích 
je zasvěcen Otci Petrovi.
Prahou protéká řeka Mněš-
ťanka.
Zvířecí rodina: husa, houser 
a housenka.

ky. Sem tam něco spadne 
nebo někdo zapomene text. 
I to k tomu patří. 

Baví dě   hrát v tomto 
seriálu? Nebojí se? Jak jste 
je vybíral?
Dě   se vždycky na začátku 
trochu bojí. Ale během něko-
lika hodin se rozkoukají a pak 
jsou k nezastavení. Pobíhají 
okolo, zajímají se o kamery, 
techniku a rozptylujou štáb. 
Někdy dělají hluk a musíme 
je u  šovat. Ale všechny na-
táčení nakonec baví a rádi na 
něj vzpomínají. Snažíme se 
s dětmi pracovat rychle, aby 
natáčení vydržely. Je to pře-
ce jenom náročné. Naučit se 
texty a akce. 

„Proč sis nalepil do žákovské   
moji fotku?“ ptá se otec syna.
„Ale, paní učitelka říkala, že 
by ráda viděla toho mudrce, 
který mi pomáhá s domácími 
úkoly...“

Hodina dějepisu:
„Co se stalo 7. dubna 1348?“ 
ptá se učitelka při zkoušení.
„Byla založena Univerzita Kar-
lova.“
„A co se stalo v roce 1357?“
„Slavili deváté výročí založe-
ní.“

Matka telefonuje učitelce: 
„Prosím vás, nedávejte dě-
tem úlohy z matema  ky, 
ve kterých stojí láhev piva 

Jak dlouho trvá sestříhání 
jednoho dílu?
To je různé, ale průměrně 
trvá dokončení jednoho dílu 
asi měsíc. Sestříhat, ozvučit, 
ohudebnit, udělat triky v po-
čítači, nastavit barevnost… 
Střižna je také místo, kde ješ-
tě máme šanci ovlivnit výsle-
dek. Zkrá  t nebo prodloužit 
akce. Je to hodně krea  vní 
práce a musím říct, že všech-
ny mé spolupracovníky stále 
baví. 

Děkujeme za rozhovor a pře-
jeme hodně spokojených di-
váků.

rozhovor připravila
Klára Maršálková, 7. B

1,80 Kč. Manžel nemohl celou 
noc usnout.“

Je třída v obřím akváriu a paní 
učitelka se ptá, z jakého oce-
ánu jsou ty ryby uvnitř. Je vy-
volán Pepíček, ale stále mlčí. 
A paní učitelka: „Správně je to 
Tichý oceán!“

Pan učitel vysvětluje žákům: 
„Tak dě  , co se stane, když se 
zvířátku narodí miminko? No 
přece kráva se okraví, kočka 
se oko  ... Co bys řekla třeba 
ty, Maruško?”
Holčička povídá: „Slepička se 
oslepičí.”
„Výborně!” pochválí ji kantor.
Přihlásí se Pepíček a říká: 

VTIPY A ZÁBAVAVTIPY A ZÁBAVA

OSOBNOSTIOSOBNOSTI

Co vás inspirovalo natočit 
tento seriál?
První republika začíná po 
první světové válce v době 
budování nového státu. Je 
to hodně atrak  vní nejen vi-
zuálně, ale je v tom hodně 
nostalgie, hodně zajímavých 
osudů. Říkali jsme si, že toho 
musíme využít. Tak vznikl pří-
běh rodiny Valentů a jejich 
dávného tajemství. Detek  v-
ní linka s překvapivým kon-
cem a postupným rozkrývá-
ním tajemství nás samotné 
hodně bavila. A ukázalo se, že 
i diváky. Spolu s producenty 
a scénáristy jsme také hodně 
zabývali  m, jak seriál podat 
divákům co nejatrak  vněji. 

Jak jste vybíral místa 
k natáčení?
Vybírat místa pro natáčení 

dobového seriálu je velmi ná-
ročné. Postupnou moderniza-
cí měst a vesnic takových míst 
ubývá. Naši spolupracovníci 
musí pečlivě hledat a vybírat. 
Často musíme vykrývat sou-
časné prvky a nahrazovat je 
těmi, které odpovídají staré 
době. Někdy to řešíme počí-
tačovou retuší. 

Jak dlouho se 1 díl seriálu 
točí?
Jeden díl natáčíme asi 8 dnů. 
Ale předchází tomu náročné 
přípravy. Celý seriál připraví-
me do realizace asi během 4 
měsíců. Ale hodně věcí se řeší 
i v průběhu natáčení. Je to in-
tenzivní proces.

Kostýmy v seriálu jsou 
pěkné, kdo je šije a jak ši   
jednoho kostýmu trvá?

Na ši   kostýmů se podílí ate-
lier švadlen, které šijí kostýmy 
pro divadlo a fi lm. Návrhy vy-
cházejí z dílny Michaely Ho-
řejší. Hledá zajímavé modely 
z daného období a přizpůso-
buje je našemu vkusu a sty-
lizaci. Je to krásný krea  vní 
proces a hodně záleží na dob-
rém vzdělání, zkušenos   a vy-
tříbeném vkusu výtvarnice. 
A to Michaela rozhodně má.

Podle čeho vybíráte herce?
Hodně záleží na tom, jak je 
napsaná postava. A taky na 
tom, jaké jiné postavy s ní 
v ději přicházejí do kontak-
tu. Je to skoro jako alchymie 
správně vybrat partu, které 
to dohromady “ladí”. Snažím 
se hodně vycházet z klíčových 
situací. Chci, aby energie 
herce naplnila mé představy 
o energii hrdiny, kterého spo-
lu vytváříme. Na režijní práci 
je to jedna z nejtěžších věcí. 
Správné obsazení je kolikrát 
klíčem k úspěšné realizaci 
scénáře a taky chci, aby si po-
stava našla cestu k divákům.

Kde berete starodávná auta?
V první sérii aut mnoho ne-
bylo. Byla to doba, kdy se 
více jezdilo na kolech, koních, 
povozy, vlakem… Druhá série 

Rozhovor s Biserem Arichtevem
režisérem oblíbeného seriálu První republika
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Barbora Prátová, 9. tř.

Terezie Frolcová, Martina Fukalíková, 9. tř. Leona Möseová, Anna Feráková, 8. tř.

DÍLA NAŠICH ŽÁKŮ
„Prosím, a žralok se ožral!”
„Aničko, píše se po R vždy tvr-
dé Y?“
„Ne. Například ve slově rohlík 
se po R píše O!“

„Pepíčku, přiznej se, že jsi roz-
bil tu vázu! Kdo se to  ž při-
zná, polovina se mu odpus  !“
„Mami, a můžu se přiznat 

dvakrát?“
„Proč jsi přišel tak pozdě do 
školy,“ ptá se paní učitelka 
Pepíka.
„Já jsem vyšel pozdě z domu.“
„A proč jsi tedy nevyšel dřív?“
„Ono už bylo pozdě vyjít dří-
ve,“ konstatuje Pepík.

Přiběhne Pepíček k mamince 
a brečí. 
„Co se   stalo?“
„Ta  nek se praš  l kladívkem 
do prstu.
„A proč pláčeš ty?“
„No, já jsem se původně 
smál…“

redakční rada

RECEPTYRECEPTY

Ingredience na 1 porci
špetka soli
250 ml mléka
11 dkg cukru krupice
11 dkg másla
1 vanilkový cukr
3 žloutky
25 g droždí
500 g polohrubé mouky
Podle chuti přidáme rozinky či 
mandle

Prababiččino tajemství:
V době 1. i 2. světové války byl 
všude velký hlad a lidé často 
neměli co jíst. Často se tedy 
stávalo, že na oběd či na večeři 
děti dostávali jen prázdné talíře. 
Tento recept je hojně zkoušený 
dodnes.

Postup
Promícháme žloutky, cukr, rozpuštěné máslo a přidáme mou-

ku, kvásek a vlažné mléko, vanilkový cukr a mícháme tak dlouho, 
až se nám začnou tvořit bublinky. Poté přidáme nasekané mandle 
a rozinky a zpracujeme.

Těsto necháme vykynout na teplém místě.
Poté těsto zpracujeme na bochánek a uděláme ve středu kříž. 

Necháme znovu kynout na plechu a poté potřeme rozšlehaným 
vejcem a posypeme mandlemi.

Mazanec pečeme asi 20 minut na 180 °C a potom 25 minut na 
120 °C.

Barbora Tlachová, 9. B

Mazanec
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