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Úvodník 

 

OdÊ chvíle,Ê kdyÊ vyšloÊ prvníÊ čísloÊ letošníhoÊ školníhoÊ roku,Ê byloÊ jasné,Ê žeÊ
mílovýmiÊ krokyÊ směřujemeÊ keÊ konciÊ rokuÊ kalendářního.Ê TenÊ jeÊ provázenÊ
těmiÊnejkrásnějšímiÊsvátkyÊvÊroce,ÊVánocemi.ÊZároveňÊjeÊtoÊdoba,ÊkdyÊlidéÊ
balancujíÊuplynulýÊrok,Êpřemýšlí,ÊcoÊseÊjimÊpovedloÊaÊcoÊbyÊmohliÊdoÊdalšíhoÊ
rokuÊzlepšit. 

IÊ protoÊ seÊ vÊ tomtoÊ čísleÊ objevíÊ textÊ zaměřenýÊ naÊ dodržováníÊ pravidelÊ veÊ
škole.ÊKonecÊ rokuÊ jeÊ jedinečnouÊpříležitos ,ÊabychomÊseÊvšichniÊzamysleliÊ
nadÊ m,Ê jakÊ byÊ mohlÊ vypadatÊ rokÊ příš .Ê Ano,Ê jsouÊ věci,Ê kteréÊ ovlivnitÊ
nemůžeme,Ê aleÊ jsouÊ iÊ ty,Ê kteréÊ ovlivnitÊ lze.Ê IÊ zÊ tohoÊ důvoduÊmajíÊ lidéÊ veÊ
zvykuÊdávatÊsiÊnovoročníÊpředsevze . 

AžÊ siÊ pročtemeÊ čísloÊ věnovanéÊ časuÊ adventnímuÊ aÊ Vánocům,Ê budemeÊ
pomaluÊ zapalovatÊ posledníÊ svíčkuÊ naÊ adventnímÊ věnci.Ê PakÊ užÊ budeÊ jenÊ
krůčekÊkÊzávěruÊroku.ÊPokudÊseÊrozhodnemeÊbilancovatÊuplynulýÊrokÊaÊdoÊ
novéhoÊrokuÊbudemeÊvstupovatÊsÊpředsevze mi,ÊmějmeÊnaÊpamě ÊnejenÊ
osobníÊštěs ÊaÊspokojenost,ÊaleÊzohledněmeÊiÊostatní… 

 

AÊtakÊnezbýváÊnežÊvámÊvšemÊpopřát:ÊužijteÊsiÊvánočníÊčísloÊčasopisuÊPětka,Ê
společnéÊ chvíleÊ sÊ rodinouÊ uÊ štědrovečerníhoÊ stoluÊ aÊ uÊ stromečku,Ê doÊ
novéhoÊ rokuÊ vstupteÊ pravouÊ nohou,Ê abyÊ rokÊ nadcházejícíÊ přineslÊ lepšíÊ
chvíleÊnežÊtenÊsoučasný.Ê:) 

 

JitkaÊSedláčkováÊaÊtvůrciÊčasopisuÊPětka 
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SlovoÊpaníÊředitelky... 

 TakÊužÊjsouÊtuÊzase…ÊVánoce.ÊKaždýÊrokÊseÊnaÊněÊtěšímeÊ(alespoňÊvětšinaÊ
z nás).ÊCoÊproÊnásÊznamenají?ÊZkusteÊsiÊnaÊtutoÊotázkuÊodpovědět.ÊJasněÊ–ÊvolnéÊ
dny,ÊprázdninyÊjsouÊmocÊfajn.ÊProÊdě ÊiÊproÊučitele.ÊAleÊrukuÊnaÊsrdceÊ–ÊtoÊneníÊnaÊ
VánocíchÊ toÊhlavní,Ê viďte?ÊNěkdoÊmožnáÊodpoví,Ê žeÊ seÊ těšíÊnaÊdárky.ÊChápuÊ to.Ê
Tak,Ê jakoÊ siÊ k narozeninámÊ přejemeÊ zdraví,Ê jeÊ takovýmÊ tradičnímÊ přánímÊ
k VánocůmÊ„hodněÊdárkůÊpodÊ stromečkem“.ÊKdyžÊ vidímÊplnáÊobchodníÊ centra,Ê
reklamyÊ naÊ každémÊ rohuÊ aÊ neustáléÊ„supervýhodné“ÊnabídkyÊ takřkaÊ čehokoliv,Ê
říkámÊ si:Ê „BudemeÊ šťastnější,Ê kdyžÊ dostanemeÊ nejnovějšíÊ typÊmobilu,Ê značkovéÊ
oblečeníÊčiÊjinéÊmateriálníÊdárky?“ÊJáÊjsemÊpřesvědčená,ÊžeÊnikoliv.ÊNavícÊ–ÊdrahéÊ
dárkyÊjsouÊnovodobýmÊvýmyslem.ÊDříveÊbyliÊ lidéÊmnohemÊskromnějšíÊaÊspokojiliÊ
seÊs málem.ÊAÊtakéÊbyliÊvěřícíÊaÊvnímaliÊvíceÊhlavníÊvýznamÊVánocÊ–ÊoslavuÊnaroze-
níÊJežíšeÊKrista.Ê 

 KdyžÊužÊmluvímÊoÊpřání,ÊvíceÊseÊmiÊlíbíÊtoÊklasickéÊ„šťastnéÊaÊveselé“.ÊPřálaÊ
bychÊsi,ÊabyÊvšichniÊlidéÊmohliÊzažívatÊ(aÊnejenÊoÊVánocích)ÊpohoduÊveÊsvéÊrodině,Ê
abychomÊbyliÊobklopeniÊsvýmiÊblízkými,ÊudělaliÊsiÊnaÊsebeÊčas,ÊaÊuÊslavnostněÊpro-
střenéhoÊstoluÊsiÊtřebaÊjenÊtakÊpovídali.ÊVánoceÊbyÊmělyÊbýtÊtakovouÊchvilkouÊza-
myšlení,ÊzastaveníÊv tomÊšíleněÊle címÊčase.ÊMěliÊbychomÊběhemÊnichÊvíceÊmys-
letÊnaÊdruhéÊnežÊnaÊsebe.ÊSchválněÊ–ÊdodržujeteÊdomaÊzvykÊjednohoÊvolnéhoÊmís-
taÊ proÊ případnéhoÊ hosta?Ê JáÊ osobněÊ přiÊ každémÊ adventuÊ hodněÊmyslímÊ naÊ ty,Ê
kteříÊnemajíÊtakovéÊštěs ÊaÊnemajíÊkolemÊsebeÊláskyplnouÊrodinu,ÊjsouÊnemocníÊ
neboÊzažívajíÊjinéÊtěžkéÊchvíle.ÊProtoÊtakéÊhodněÊpřispívámÊdoÊrůznýchÊcharita v-
níchÊ sbírekÊ neboÊ kupujiÊ SkutečnéÊ dárky.Ê TakéÊ protoÊ jsemÊ ráda,Ê žeÊ jsmeÊ seÊ
v letošnímÊroceÊrozhodliÊpojmoutÊtrochuÊjinakÊiÊnášÊtradičníÊškolníÊjarmarkÊaÊmís-
toÊsoutěženíÊoÊto,ÊkdoÊvíceÊvydělá,ÊpomociÊpotřebným.ÊVracímeÊseÊ mÊk významuÊ
aÊsymboliceÊVánoc.ÊV neposledníÊřaděÊtakéÊmyslímÊnaÊmnohoÊdě Êz celéhoÊsvěta,Ê
kteréÊsiÊpřejíÊjediné.ÊTo,ÊcoÊjeÊproÊnásÊsamozřejméÊ–Êmír.ÊPatříÊmeziÊněÊiÊvašiÊukra-
jinš Êspolužáci.ÊPřejmeÊsiÊhoÊspoluÊs nimi. 

 TakÊšťastnéÊaÊveselé,ÊmojiÊmilí,ÊaÊtakéÊradostné. 

VašeÊředitelkaÊMarcelaÊPavlíková 



 

6 

 

 

 

 

 

aÊjejíÊhistorickéÊokénko... 

Dny,ÊkteréÊužÊproběhly: 

2.ÊlistopadÊ-ÊPamátkaÊzesnulých,ÊtéžÊDušičky 

TentoÊdenÊvzpomínámeÊnaÊvšechnyÊnašeÊznámé,ÊpříbuznéÊneboÊkamarády,ÊkteříÊ
jižÊnejsouÊnaÊtomtoÊsvětěÊsÊnámi.Ê 

PokládámeÊvěnceÊaÊsvíčkyÊnaÊhrobyÊaÊvzpomínámeÊnaÊně. 

17.ÊlistopadÊ-ÊSametováÊrevoluce 

VládaÊkomunistůÊpostupněÊsláblaÊaÊstávalaÊseÊvíceÊdemokra ckou.ÊNe-
divmeÊse,ÊžeÊtoÊtuÊužÊjednouÊbylo,ÊaÊprotoÊkÊnámÊsemÊvtrhliÊRusové,ÊabyÊ
tentoÊkomunis ckýÊrežimÊvrá liÊdoÊzajetéÊkoleje.Ê 

VÊ roceÊ 1989Ê toÊbyloÊ něcoÊ jiného,Ê událost,Ê kteráÊ seÊ očekávala.ÊMnohoÊ
studentůÊ seÊ sešloÊ naÊ Albertově,Ê kdeÊ šelÊ velkýÊ průvodÊ lidí.Ê Studen Ê šliÊ
směremÊ kÊ VáclavskémuÊ náměs ,Ê přesÊ NárodníÊ tříduÊ (zdeÊ visíÊ pomníkÊ
SametovéÊ revoluce).ÊNaÊVáclavskémÊnáměs ÊpočkaliÊ lidéÊnaÊpříchodÊaÊ
proslovÊVáclavaÊHavla,ÊnašehoÊprvníhoÊdemokra ckéhoÊprezidenta.ÊPoÊ
proslovuÊzaznělaÊpíseňÊMartyÊKubišovéÊ„ModlitbaÊproÊMartu“.Ê 

Komunis ckýÊrežimÊbylÊporaženÊaÊvládyÊseÊujalÊVáclavÊHavelÊseÊsvouÊde-
mokracií.ÊDíkyÊstudentům. 

SymbolemÊtétoÊrevoluceÊseÊstaloÊřinčeníÊklíčů.ÊÊRevoluciÊseÊzačaloÊříkatÊ
Sametová,ÊprotožeÊproběhlaÊbezÊkrveproli . 
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aÊjejíÊhistorickéÊokénko... 

Dny,ÊkteréÊnásÊčekají: 

1.ÊledenÊ-ÊNovýÊrok 

PrvníhoÊlednaÊslavímeÊnejenÊvstupÊdoÊnovéhoÊroku,ÊaleÊzároveňÊjednoÊzÊvýročíÊ
samostatnéÊČeskéÊrepubliky. 

1.ÊlednaÊ1993ÊseÊČeskoslovenskoÊrozděliloÊnaÊsamostatnéÊČeskoÊaÊSlovensko,Ê
s hlavamiÊstátůÊVáclavemÊKlausemÊaÊVladimíremÊMečiarem. 

RozděleníÊČeskaÊaÊSlovenskaÊneproběhloÊtohoÊrokuÊpoprvé,ÊjižÊseÊtakÊstaloÊvÊro-
ceÊ1939,ÊdenÊpředÊnacis ckouÊokupacíÊČechÊaÊMoravy.ÊSlováciÊvyhlásiliÊsamo-
statnostÊaÊdoÊkonceÊ2.ÊsvětovéÊválceÊžiliÊveÊvlastnímÊstátě. 

6.ÊledenÊ-ÊTřiÊkrálové 

KaždýmÊrokemÊsiÊpřipomínámeÊnarozeníÊ JežíškaÊvÊBetlémě,ÊaleÊneměliÊ
bychomÊopomenoutÊsvátekÊTříÊkrálů,ÊkteříÊJežíškoviÊpřinesliÊdary. 

JmenovaliÊseÊKašpar,ÊMelicharÊaÊBaltazar.Ê 

VÊnašíÊdoběÊchodíÊzaÊkráleÊpřevlečenéÊdě ÊaÊkoledujíÊodÊdomuÊkÊdomu.Ê
TakéÊseÊdnesÊmůžemeÊsetkatÊsÊtříkrálovouÊsbírkou,ÊkdeÊseÊvybírajíÊpení-
zeÊnaÊdobrouÊvěc.Ê 

NovýÊrokÊxÊnovýÊrok 

NovýÊrokÊsÊvelkýmÊNÊseÊmyslíÊpouzeÊtentoÊden,ÊtedyÊ1.Êleden. 

PokudÊseÊaleÊnapíšeÊnovýÊrokÊsÊmalýmÊn,ÊmyslíÊseÊ mÊcelýÊnovýÊrok,ÊtedyÊ
proÊnásÊnyníÊrokÊ2023. 

DanÊKřeček,Ê8.B 
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aÊjejíÊhistorickéÊokénko... 

MladáÊBoleslavÊvÊposunuÊčasu 

CoÊ seÊ vámÊvybaví,Ê kdyžÊ seÊ řekneÊMladáÊBoleslav?ÊUrčitěÊ každéhoÊnapadneÊ LaurinÊ
a KlementÊ (ŠkodaÊ auto),Ê sport,Ê kultura,Ê památky,Ê muzea,Ê atd. MyslíteÊ si,Ê žeÊ víteÊ
o MladéÊBoleslaviÊúplněÊvšechno,ÊaleÊopravduÊúplněÊvšechno?ÊToÊseÊdozvíteÊvÊněko-
likaÊkapitoláchÊoÊpřekrásnémÊměstěÊMladáÊBoleslav. 

VÊtétoÊkapitoleÊseÊdozvíteÊněcoÊoÊtom,ÊjakÊvznikloÊhradištěÊaÊkrálovskéÊměsto. 

MladáÊBoleslavÊ ležícíÊ naÊ soutokuÊ řekyÊ JizeryÊ aÊKleniceÊ vzniklaÊ jakoÊmaléÊhradiště.Ê
TakéÊvznikalyÊosadyÊvÊblízkos ÊměstaÊaÊtyÊpakÊspadlyÊpodÊMladoboleslavsko.Ê 

JakÊvznikalyÊosady,Ê takÊseÊ rozrůstaloÊúzemí,ÊkdeÊnámÊzačali vládnoutÊPřemyslovci,Ê
nacházímeÊseÊtedyÊvÊroceÊ950Ên.Êl. 

PřemyslovciÊ aleÊnepřestávaliÊ zakládatÊměsta,ÊMladáÊBoleslavÊbylaÊ založenaÊ kníže-
temÊBoleslavemÊ II.Ê zvanýmÊMladým,Ê protoÊ jménoÊměstaÊ pocházíÊ odÊ slovaÊMladýÊ
BoleslavÊ-ÊMladáÊBoleslav,ÊnedalekoÊodÊnásÊležíÊměstoÊStaráÊBoleslav,ÊStarýÊBoleslavÊ
-ÊStaráÊBoleslav.ÊZajímavos Êje,ÊžeÊseÊtatoÊměstaÊskloňujíÊvÊženskémÊrodě. 

MladoboleslavskýÊhradÊbylÊ nejdříveÊ veÊ slohuÊ go ckém,Ê potéÊ coÊ hradÊ vyhořel,Ê bylÊ
přestavěnÊnaÊrenesančníÊhrad.ÊMladouÊBoleslavÊvystřídaloÊspoustyÊrodů. 

RokuÊ1318ÊpřestalaÊbýtÊMladáÊBoleslavÊknížecímÊmajetkemÊaÊtoÊproto,ÊžeÊjiÊkoupiliÊ
Michalovicové,ÊkteříÊsídliliÊnaÊnedalekéÊMichalovickéÊputně.ÊAÊ mÊzměniliÊarchitek-
turuÊvÊMladéÊBoleslavi. 

SlavnouÊ éruÊmělaÊMladáÊ BoleslavÊ vÊ 16.Ê stole ,Ê bylaÊ to žÊ nejdůležitějšímÊ centremÊ
JednotyÊBratrské.ÊProtoÊzdeÊžiliÊznáméÊosobnos ÊjakoÊJanÊAugustÊ(působilÊjakoÊkněz),Ê
neboÊMikulášÊKlaudiánÊ(vy sklÊprvníÊmapuÊvÊroceÊ1518). 
MladáÊBoleslavÊbylaÊpoměrněÊdlouhouÊdobouÊpoddanskéÊměsto,ÊaleÊneÊnadlouho.Ê
DostalaÊto žÊmožnostÊvykoupitÊseÊzÊpoddanstvíÊzaÊ60Ê sícÊkopÊgrošůÊMíšeňskýchÊčiliÊ
30Ê sícÊkopÊgrošůÊPražských. 
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aÊjejíÊhistorickéÊokénko... 

MladáÊBoleslavÊvÊposunuÊčasu 

PániÊzÊMichalovic 

 

PániÊzÊMichalovicÊbyliÊjedniÊzÊvlastníkůÊMladéÊBoleslavi,ÊbyliÊjednouÊzÊodnožíÊveliké-
hoÊroduÊMarkvar ců,ÊbyliÊspřízněniÊsÊValdštejny,ÊVartemberky,ÊZvíře ckýmiÊaj.  

SvojiÊzříceninuÊpostaviliÊnedalekoÊMladéÊBoleslavi,ÊudivujeÊužÊdlouháÊlétaÊsvouÊna-
hnutouÊvěží,ÊkteráÊjakoÊbyÊseÊkaždouÊchvílíÊmělaÊzří t.ÊJanÊzÊMichalovicÊbylÊzaklada-
telemÊhradu,ÊprýÊbylÊproslulýÊvelkouÊstatečnos ÊaÊobratnos ÊvÊry řskýchÊturnajích. 

RodÊ PánůÊ zÊMichalovicÊ vymřelÊ poÊmečiÊ vÊ roceÊ 1468Ê smr Ê JindřichaÊ zÊMichalovic.Ê
A hradÊMichaloviceÊzpustl. 

HradÊMichaloviceÊ(fotoÊregiontourist.cz) 

VÊ roceÊ 1595Ê seÊ MladáÊ BoleslavÊ stalaÊ svo-
bodnýmÊ městem. ToÊ aleÊ nebyloÊ všechno,Ê
MladáÊ BoleslavÊ seÊ chtělaÊ státÊ královskýmÊ
městem,ÊaÊtakÊseÊiÊstalo.  

RokuÊ1600ÊbylaÊMladáÊBoleslavÊvykoupenaÊaÊprohlášenaÊzaÊkrálovskéÊměsto. 

 IÊsámÊcísařÊRudolfÊII.ÊpodepsalÊprivilegiumÊoÊtom,ÊžeÊMladáÊBoleslavÊbude patřitÊmeziÊ
tře Êstav,ÊaÊtoÊjakoÊměstoÊkrálovské. 

MladáÊBoleslavÊ(fotoÊboleslavsky.denik.cz) 

DanÊKřeček,Ê8.B 
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vÊadventnímÊčase... 

Advent 

AdventÊjeÊobdobíÊčtyřÊnedělÊ(týdnů)ÊpředÊŠtědrýmÊdnem.ÊMáÊtoÊbýtÊobdobíÊklidu,Ê
rozjímání,Êdobročinnos ÊaÊpůstu. 

NázevÊadventÊpocházíÊzÊla nskéhoÊadventusÊ=Êpříchod. 

TypickýÊznakÊadventuÊjeÊadventníÊvěnec,ÊnaÊkterémÊjsouÊvždyÊčtyřiÊsvíčkyÊ-ÊtřiÊfialo-
véÊaÊjednaÊrůžová.ÊKaždouÊadventníÊneděliÊzapalujemeÊjednu.Ê 

KaždáÊsvíčkaÊněcoÊsymbolizuje: 

 1.Ê adventníÊ neděleÊ seÊ nazýváÊ železnáÊ aÊ zapalujeÊ seÊ prvníÊ fialováÊ svíčkaÊ =Ê
 svíceÊproroků.ÊTatoÊsvíčkaÊsymbolizujeÊnaději. 

 2.ÊadventníÊneděleÊseÊnazýváÊbronzováÊneděleÊaÊzapalujeÊseÊfialováÊsvíčka.Ê
 NazýváÊseÊbetlémskéÊsvíceÊaÊsymbolizujeÊmír. 

 3.ÊneděleÊjeÊstříbrnáÊaÊzapalujemeÊjedinouÊrůžovouÊsvíčkuÊ-ÊpastýřskouÊsvíciÊ
 neboliÊsvíčkuÊpřátelství.ÊVÊtentoÊdenÊseÊslavíÊsvátekÊGaudete,ÊkterýÊseÊpojíÊsÊ
 těšenímÊseÊnaÊnarozeníÊJežíše.ÊTakéÊkostelyÊseÊzdobíÊkvě namiÊaÊvšeÊbyÊmě-
 loÊmítÊrůžovouÊbarvuÊ-ÊbarvuÊrados . 

 4.ÊneděleÊjeÊzvánaÊzlatouÊneboÊtakéÊandělskouÊnedělíÊaÊjeÊposlední.ÊVÊtentoÊ
 denÊzapalujemeÊposledníÊfialovouÊsvíčkuÊ-ÊandělskouÊsvíci,ÊkteráÊjeÊsymbo-
 lemÊmíru,ÊpokojeÊaÊlásky. 

Zdroj: https://primanapady.cz/clanek-145169-prvni-adventni-nedele-vanoce-jsou-tu 

Zdroj:Êh ps://svetstromku.cz/svatek-adventu-a-adventni-vence/ 
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vÊadventnímÊčase... 

AdventníÊzvykyÊaÊtradice 

Jmelí 

DalšímÊrozšířenýmÊzvykemÊjeÊjmelí.ÊVětvičkaÊjmelíÊpatříÊkÊvánočníÊvýzdobě,Êzavě-
šujeÊseÊtak,ÊabyÊbyloÊmožnéÊpodÊnímÊprojítÊneboÊseÊpodÊnímÊpolíbit.ÊDvojiciÊmáÊ
polibekÊpodÊjmelímÊpřinéstÊláskuÊpoÊcelýÊdalšíÊrok.ÊPokudÊněkomuÊjmelíÊvěnuje-
te,ÊochráníÊhoÊpředÊnemocemiÊaÊdoÊdomuÊpřineseÊštěs . 
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vÊadventnímÊčase... 

AdventníÊzvykyÊaÊtradice 

ŠtědrovečerníÊvečeře 

NaÊŠtědrýÊdenÊseÊvečerÊusedáÊkeÊslavnostníÊštědrovečerníÊvečeři.ÊSprávněÊbyÊ
seÊmělaÊskládatÊzÊrybíÊpolévkyÊaÊkapraÊsÊbramborovýmÊsalátem.ÊIÊštědrovečer-
níÊvečeřeÊmáÊsváÊpravidlaÊ-Êpros ráÊseÊproÊjednohoÊnavícÊ(kdybyÊpřišelÊnečeka-
nýÊhost)ÊaÊodÊstoluÊseÊnevstává,ÊdokudÊvšichniÊnedojí.ÊToÊaleÊnepla ÊproÊhos-
podyňkuÊ -Ê veÊ většiněÊ rodinÊ toÊbýváÊmaminkaÊ -Ê kteráÊ vstátÊmůže,Ê abyÊmohlaÊ
přinéstÊvšechnoÊjídlo. 

Cukroví 

MeziÊ jednuÊ zÊ nejrozšířenějšíchÊ tradicÊ
VánocÊ patříÊ pečeníÊ cukroví.Ê MeziÊ ne-
joblíbenějšíÊdruhyÊcukrovíÊseÊřadíÊnapří-
kladÊ linecké,Ê vanilkovéÊ rohlíčkyÊ neboÊ
zdobenéÊperníčky. 

Zdroj:Êh ps://www.oetker.cz/cz-cs/nase-recepty 
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vÊadventnímÊčase... 

AdventníÊzvykyÊaÊtradice 
Betlém 

BetlémÊjeÊvyobrazeníÊscényÊnarozeníÊJežíšeÊKrista.ÊUprostředÊjsouÊjesličky,ÊveÊkterýchÊ
ležíÊJežíšek,ÊkolemÊnějÊjeÊMarieÊsÊJosefem,Êosel,Êvůl,ÊpastýřiÊseÊstádemÊovcíÊaÊtřiÊkrálo-
vé.ÊBetlémyÊdnesÊmajíÊmnohoÊpodob,ÊjsouÊvÊživotníÊvelikos ÊnaÊnáměs chÊneboÊmaléÊ
zÊpapíru,Êdřeva,ÊvoskuÊneboÊjinýchÊmateriálůÊumístěnéÊnapříkladÊvÊdomácnostech. 

PouštěníÊlodiček 

PouštěníÊlodičekÊzÊvlašskýchÊořechůÊseÊzapá-
lenouÊsvíčkouÊvÊmíseÊneboÊumyvadleÊsÊvo-
douÊpatříÊmeziÊoblíbenéÊvánočníÊtradice.Ê
DokážeÊodpovědětÊnaÊotázkuÊneboÊpředpo-
vědětÊbudoucnost.ÊDůležitéÊje,ÊabyÊten,ÊcoÊ
otázkuÊpokládá,ÊvyrobilÊlodičkuÊzÊořechuÊ
sámÊaÊsámÊjiÊpus lÊnaÊvodu.ÊPočetÊlodičekÊ
odpovídáÊpočtuÊčlenůÊrodiny.ÊPokudÊseÊně-
jakáÊvzdálí,Êten,ÊjemužÊpříslušnáÊlodičkaÊpat-
ří,ÊseÊvydáÊdoÊsvěta.ÊPokudÊzůstanouÊuÊsebe,Ê
budeÊrodinaÊpohromadě.ÊPokudÊseÊaleÊlodič-
kaÊpřevrhne,ÊpotopíÊneboÊsvíčkaÊzhasne,Ê
můžeÊtoÊznamenatÊsmrt. 

zdroj:h ps://www.seznamzpravy.cz/clanek/vanoce-
tradice-zvyky-82605Ê SašaÊBelasová,Ê8.C 
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peče... 
VánočníÊtrubičky 

Ingredience: 

 Těsto: 

  350ÊgÊhladkéÊmouky 
  150ÊgÊmoučkovéhoÊcukru 
  180ÊgÊmásla 
  70ÊgÊmletýchÊořechů 
  1Êvejce 
  1Êžloutek 
 Krém: 

  3Êvejce 
  120ÊgÊcukruÊkrupice 
  250ÊgÊmásla 
 Poleva: 

  čokoládováÊpolevaÊnaÊvaření 

PostupÊpřípravy: 

1.ÊNaÊváleÊprosejemeÊmouku,ÊpřidámeÊcukr,ÊnaÊkouskyÊnakrájenéÊzměkléÊmáslo,Ê
oříšky,ÊvejceÊaÊžloutek.ÊVšeÊzpracujemeÊnaÊhladkéÊtěsto.  

2.ÊZÊtěstaÊvyválímeÊplátÊaÊrádýlkemÊrozdělímeÊnaÊstejněÊvelkéÊproužky.ÊKaždýÊ
proužekÊnamotámeÊnaÊformičkuÊnaÊtrubičky. 

3.ÊPečemeÊnaÊplechuÊvyloženémÊpečícímÊpapíremÊveÊvyhřátéÊtrouběÊnaÊ160°CÊpři-
bližněÊ10Êminut. 

4.ÊHotovéÊaÊvychladléÊtrubičkyÊopatrněÊsejmemeÊzÊformiček.  

TrubičkyÊzÊobouÊstranÊnamáčímeÊvÊrozehřátéÊčokoládovéÊpolevě.ÊPoÊzaschnu Êčo-
koládyÊplnímeÊkrémem. 

Krém:ÊVeÊvodníÊlázniÊvyšlehámeÊvejceÊspolečněÊsÊcukremÊdoÊpěnyÊaÊpotéÊ
nechámeÊvychladnout.ÊNakonecÊpřidámeÊmásloÊaÊopětÊvyšleháme.Ê 

fotoÊilustra vní,Êzdroj:Êh ps://
www.recepty.cz/recept/trubicky-17138 

SašaÊBelasová,Ê8.C 
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představuje... KamÊnaÊlyže 

UrčitěÊmnohoÊzÊvásÊvÊziměÊneví,ÊkamÊsiÊjetÊzalyžovat.Ê 

VÊtomtoÊčlánkuÊnajdeteÊněkolikÊskvělýchÊ pů,ÊkdeÊlyžovatÊneboÊstrávitÊzimníÊdenÊ
s rodinou!  

ŠpindlerůvÊmlýnÊ(Krkonoše) 

TotoÊmístoÊurčitěÊvětšinaÊzÊvásÊzná.ÊJsouÊtuÊkrás-
néÊdlouhéÊsjezdovkyÊaÊkdyžÊjeÊdobráÊviditelnost,Ê
takÊi krásnéÊvýhledy! 

VÊtomtoÊstřediskuÊsiÊnaÊsvéÊpřijdouÊjakÊzačáteční-
ci,ÊtakÊiÊzkušeníÊlyžaři. 

ModráÊ sjezdovkaÊ naÊ PláníchÊ veÊ SvatémÊ PetruÊ jeÊ vhodnáÊ iÊ proÊ maléÊ dě Ê dí-
ky ÊmírnémuÊsklonuÊaÊdospělíÊoceníÊjejíÊdélkuÊ2700Êm.ÊProÊzdatnějšíÊlyžařeÊjeÊzdeÊ
iÊsjezdovkaÊčervenáÊaÊčerná,ÊnaÊkteréÊseÊkonajíÊiÊzávodyÊsvětovéhoÊpoháru.Ê 

NaÊpro lehlýchÊsvazíchÊseÊnacházíÊsjezdovkyÊzÊhoryÊMedvědínÊaÊvÊdohlednéÊdo-

TanvaldskýÊŠpičákÊ(JizerskéÊhory) 

TanvaldskýÊŠpičákÊpatříÊmeziÊoblíbenáÊstře-
diskaÊ proÊ nás,Ê Boleslaváky.Ê CestaÊ autemÊ
trváÊpřibližněÊ45Êmin.ÊaÊvÊtomtoÊareáluÊna-
jdemeÊnejdelšíÊ sjezdovkyÊ JizerskýchÊhor.Ê JeÊ
vhodnýÊjakÊproÊdě ,ÊtakÊproÊzkušenéÊlyžařeÊ
aÊ iÊ přesÊ nižšíÊ nadmořskouÊ výškuÊ dosahujeÊ

nejdelšíÊsjezdovkaÊdélkyÊtéměřÊ2Êkm.ÊAreálÊplánujeÊdalšíÊrozšířeníÊ-ÊsjezdovkuÊdoÊ
Tanvaldu.ÊDrobnouÊnevýhodouÊjeÊnočníÊ lyžováníÊnaÊvelmiÊkrátkémÊosvětlenémÊ
úsekuÊjednéÊzeÊsjezdovek. 
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představuje... KamÊnaÊlyže 

RokytniceÊnadÊJizerou 

RokytniceÊspoluÊsÊČernouÊhorouÊnabízíÊnejdelšíÊsjezdovkyÊsÊnejvyššímÊpře-
výšenímÊvÊČR.Ê 

DolníÊstaniceÊlanovekÊseÊnacházíÊvÊnadmořskéÊvýšceÊpřibližněÊ800Êm.Ên.Êm.Ê
aÊvrcholÊ LyséÊHoryÊpřesahujeÊ1300Êm.Ên.Êm.ÊZÊ těchtoÊúdajůÊ jeÊzřejmé,Ê žeÊ
lyžařskýÊzážitekÊbudeÊopravduÊvelký.ÊSjezdovkyÊsÊdélkouÊpřesÊ3ÊkmÊseÊroz-
pros rajíÊnaÊjižníchÊsvazíchÊLyséÊhoryÊaÊzaÊdobréhoÊpočasíÊmůžemeÊdohléd-
noutÊažÊkÊMladéÊBoleslavi.Ê 

 ProÊméněÊzkušenéÊ
 lyžařeÊ jeÊ vÊ Rokyt
 niciÊ velkéÊ množ
 stvíÊ menšíchÊ vle
 ků,Ê jeÊ zdeÊ širokáÊ
 nabídkaÊ občer
 stveníÊnaÊhorskýchÊ
 boudách,ÊpřiÊčemžÊ
 nejoblíbenějšíÊ jeÊ
 horskáÊchataÊDvor
 ačky.Ê DáÊ seÊ kÊ níÊ
 pohodlněÊdojetÊnaÊ

lyžíchÊodbočenímÊzeÊsjezdovkyÊaÊnávratÊnaÊsjezdovkuÊjeÊnavícÊvelmiÊdobro-
družnýÊpoÊponěkudÊnáročnějšíÊlesníÊcestě.Ê 

PokudÊseÊnaÊRokytnickéÊsvahyÊpodívámeÊnapř.ÊzÊVysokéhoÊnadÊJizerou,Êna-
skytneÊ seÊnámÊnádhernéÊpanoramaÊKrkonošÊ sÊ typickouÊdominantouÊhoryÊ
Kokrháč,ÊkterýÊjeÊznámějšíÊspíšeÊpodÊnázvemÊKotel. 

AnežkaÊHalešová,Ê8.B 
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žijeÊkulturně... 

1000ÊtváříÊAdiny 

AnežkaÊHalešová,Ê8.B 

DivadelníÊ představeníÊ oÊ známéÊMladoboleslavskéÊ herečceÊ AdiněÊ Mandlové.Ê
NaÊpódiuÊmůžemeÊvidětÊ4ÊherečkyÊpředstavujícíÊurčitéÊobdobíÊAdininaÊživota:Ê
 AdinaÊ-ÊfilmováÊhvězdaÊ(MalvínaÊPachlová) 

 Ti nkaÊ-ÊpraváÊAdinaÊ(SvatavaÊHanzlÊMilková) 

 JarmilaÊ-ÊmaláÊAdinaÊ(TerezaÊBlažková) 

 PearsonováÊ-ÊnejstaršíÊAdinaÊ(RenataÊDrössler) 

KaždáÊzÊnichÊjeÊAdinou,ÊjakáÊvÊurčitémÊvěkuÊaÊčaseÊbyla.ÊNavícÊjednaÊdruhouÊtuÊ
aÊtamÊvnitřnímÊhlasemÊdoplňujeÊneboÊopravuje. 

PublikumÊtakÊpoznáváÊnejenÊpravouÊAdinuÊvÊpodáníÊherecky,ÊpěveckyÊiÊtaneč-
něÊ nadanéÊ SvatavyÊ HanzlÊ Milkovou,Ê aleÊ takéÊ načinčanouÊ filmovouÊ hvězduÊ
(MalvínaÊPachlová)ÊčiÊdívenku,ÊkteráÊvyrostlaÊvÊMladéÊBoleslaviÊ(TerezaÊBlažko-
vá)ÊčiÊdámuÊvÊ letech,ÊkteráÊužÊsiceÊneníÊ touÊslavnouÊherečkou,ÊaleÊdíkyÊBenuÊ
PearsonoviÊpoznalaÊštěs ÊaÊživotníÊpohodu. 

DíkyÊpropracovanémuÊscénáři,ÊobdivuhodnýmÊhereckýmÊvýkonůmÊaÊvynaléza-
véÊrežiiÊřadíÊkri ciÊhruÊoÊživotěÊAdinyÊMandlovéÊmeziÊnejlepšíÊdivadelníÊživoto-
pisnéÊpředstavení.ÊTvůrciÊaÊprotagonistéÊvytvořiliÊdílo,ÊkterémuÊv skliÊpříznač-
nouÊatmosféruÊrůznýchÊobdobíÊhereččinaÊživota,ÊaťÊužÊbylaÊnahořeÊneboÊdole.Ê
I oÊtomÊjeÊpředstaveníÊ1000ÊtváříÊAdiny. 
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žijeÊkulturně... 

PojizerskýÊpohárÊ2022 

AnežkaÊHalešová,Ê8.B 

PojizerskýÊpohárÊjeÊtanečníÊsoutěž,ÊkteráÊseÊkonáÊkaždýÊrokÊvÊDoměÊkulturyÊ
vÊMladéÊBoleslavi.ÊVětšinouÊakceÊprobíháÊveÊsvátekÊ28.Ê10.ÊpoÊcelýÊdenÊodÊ
8:30Ê-Ê20:00.  

MůžeteÊtuÊvidětÊnejlepšíÊtanečníÊpáryÊzÊceléÊrepublikyÊvÊkategoriíchÊjunioři,Ê
mládežÊaÊdospělí. 

DopoledneÊseÊtančíÊstandardníÊtanceÊaÊodpoledneÊla nsko-americkéÊtance. 

MeziÊ“standard”Êpatří:Êvalčík,Êwaltz,Êquickstep,Êtango,Êslowfox. 

MeziÊ“la nu”Êpatří:ÊpasoÊdoble,Êrumba,Êsamba,ÊchaÊcha,Êjive. 

MojeÊ nejoblíbenějšíÊ jsouÊ pasoÊ dobleÊ aÊ quickstep,Ê jsouÊ krásněÊ dynamickéÊ
a veselé.  

 

KaždémuÊvřeleÊdoporučujiÊjítÊseÊpodívatÊnaÊtutoÊskvělouÊsoutěž,ÊkdeÊjeÊvidětÊ
úsilíÊaÊdřinaÊvšechÊtanečníků.ÊJeÊtoÊopravduÊkrásnáÊpodívaná. 
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seÊzamýšlí... 

PravidlaÊveÊškole 

TýmÊčasopisuÊPětka 

 NejenÊ uÊ násÊ veÊ školeÊ jsouÊ stanovenaÊ pravidla,Ê ale…Ê MyslíteÊ si,Ê žeÊ seÊ
pravidlaÊvÊnašíÊškoleÊdodržují? 

 AsiÊ neníÊ dobře,Ê kdyžÊ odpovímÊ spíšeÊ ne,Ê aleÊ jeÊ toÊ pravda.Ê NaÊ našíÊ školeÊ
považujemeÊzaÊjednoÊzÊnejdůležitějšíchÊpravidloÊrespektu,ÊkteréÊmámÊpocit,ÊjeÊproÊ
některéÊtěžkéÊdodržovat.ÊNejenÊveÊvztahuÊžáciÊkÊžákům,ÊaleÊiÊtřebaÊveÊvztahuÊžákaÊ
kÊučiteli.  

 Ano,Ê pravidloÊ úctyÊ žákÊ nedodržujeÊ jenÊ kÊ výšeÊ postavenýmÊ osobámÊ
(pracovníciÊ školy),Ê aleÊ iÊ kÊostatnímÊspolužákům.ÊProtožeÊ jsemÊsiÊ jistá,Ê žeÊuráženíÊ
vzhledu,Êoblečení,Êvěcí,ÊaleÊiÊbraníÊaÊničeníÊvěcíÊostatníchÊneníÊsprávnéÊaÊužÊvůbecÊ
mÊčlověkuÊnevyjádřímeÊúctu.ÊAÊnejenÊprotoÊtoÊmusíÊpřestat. 

 TotoÊaleÊmusíÊpla tÊ všude,Ê keÊ všemÊkohoÊ vÊprostředíÊ školyÊpotkáme.Ê ToÊ
neznamenáÊ jen,Ê žeÊžákÊnebudeÊnarušovatÊ chodÊhodinyÊaÊnebudeÊnaÊvyučujícíhoÊ
drzý.Ê ToÊneznamenáÊ jen,Ê žeÊ kdyžÊprojdeÊ kolemÊ jakéhokoliÊ pracovníkaÊ školy,Ê takÊ
slušněÊ pozdraví.Ê ToÊ neznamenáÊ jen,Ê žeÊ jednáÊ slušně,Ê poprosíÊ aÊ poděkuje.Ê
ZnamenáÊtoÊtaké,ÊžeÊučitelÊžákaÊpožádá,ÊabyÊseÊukáznil.ÊZnamenáÊtoÊtaké,ÊžeÊkdyžÊ
žákÊ pozdraví,Ê pracovníkÊ školyÊ odpoví.Ê ZnamenáÊ toÊ také,Ê žeÊ všichniÊ seÊ řídímeÊ
zásadamiÊslušnéhoÊchování,Êpoprosíme,Êpoděkujeme. 

 AleÊ abyÊ tohleÊ fungovalo,Ê abychomÊ opravduÊmohliÊ všichniÊ kÊ soběÊ jednatÊ
s respektemÊaÊsÊúctou,ÊmusímeÊkaždýÊzačítÊsámÊodÊsebe.ÊAÊtoÊjeÊmožnáÊtaÊnejtěžšíÊ
část. 
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seÊstará... 

PárÊukrajinskýchÊslovíček 

AlinaÊBrivko,Ê7.B 

Vánoce   Різдво    (rizdvo) 

vánočníÊstromeček  РіздвянаÊялинка  (rizdvjanaÊjalynka) 

koleda    Коляда   (kol´ada) 

dárky    Подарунки   (podarunky)   

rodina    Сім'я    (sim'ya) 

Ježíšek    Ісус    (Isus) 

cukrovinky   КондитерськіÊвироби (kondytersʹkiÊvyroby) 

svátek    свята    (svyata) 

písničky   Пісні    (Pisni) 

MikulášÊpřišelÊkÊnám... 
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MikulášÊpřišelÊkÊnám... 
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ZábavnáÊstránka... 
Jazykolam 

ZkusteÊsiÊ říctÊnásledujícíÊ jazykolamÊpět-
krátÊzaÊsebouÊ:) 

PanÊKaplanÊplakalÊvÊkapli. 

ZkusteÊrozluš tÊnásledujícíÊpřesmyčkyÊ 

(slova,ÊkteráÊseÊpřeměníÊnaÊnovéÊaÊjinéÊslovo) 

vzor:ÊKamionÊ-ÊMonika 

PalmaÊ-Ê__________________  HavelÊ-Ê_____________________ 

BenátkyÊ-Ê__________________  TupolevÊ-Ê____________________ 

Rozluš teÊnásledujícíÊrébusyÊsÊčeskýmiÊpojmy?Ê:) 

a ecÊKrálové nice 

Podě labí 

Par ice 

ov 

ov 
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ObrázkováÊpříloha... 

TvorbaÊžákůÊnašíÊškoly 
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