
 

  

 

 

 

 

 

 



Školní časopis ZŠ Batelov  Zima 2021 

Vážení a milí čtenáři, 

zažíváme nyní opravdu neobvyklé období. Zvládli jsme to dosud, zvládneme to 

i nadále, než se lidé v naší zemi obrní proti TOMU, však vy víte KOMU, a to díky 

vakcíně. Hlavně neklesejte na mysli, že se stále s většinou z vás nemůžeme my 

učitelé vidět naživo, považte, jaké by to bylo bez IT. Takže se vlastně vždy 

s každým předmětem učíte také informační gramotnost. A to je dobrá zpráva.  

V tomto čísle se dozvíte několik zajímavostí, střípky ze současného školního 

života, pár vtipů, kvízů i návodů. 

Pěkné počtení přeje Zora Herzová a spolupracovníci 
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VADÍ – NEVADÍ 

V každé třídě jsme udělali na konci prvního pololetí takový malý průzkum. Ptali 

jsme se, co se vám na distanční výuce líbí a co nelíbí. Zde jsou vaše stručné 

názory: 

Nevidíme se se spolužáky. 

Chybí nám naši učitelé. 

Jsme nějak línější. 

Někdy nepochopíme učivo. 

Nemáme žádné zážitky. 

Nedokážeme se sami k něčemu 

donutit. 

Občas nás zlobí technika. 

Máme plno času a nevíme co s ním. 

Nemusíme brzy vstávat. 

Máme méně předmětů v rozvrhu. 

Umíme líp pracovat s počítačem. 
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VÁNOCE 2020 

Škola se nám v prosinci zahalila do 

vánoční dekorace. Mladší žáci si jí 

dostatečně užili včetně třídní besídky. 

Atmosféru můžete vstřebat 

v následující fotogalerii: 

 

 

1. třída 

 

 

5. třída 

 

  

3 

 



Školní časopis ZŠ Batelov  Zima 2021 

AKCE 

Nebylo toho mnoho, ale některé akce 

byly on-line a rozhodně stojí za 

zmínku, neboť se žáci většinou 

účastnili dobrovolně. Zde jsou stručné 

informace:  

Olympiáda v českém jazyce (školní 

kolo pro 9. ročník): 

1. Nela Tauschová, Julie Stoklasová 

2. Eliška Kučerová 

3. Lukáš Svěrák 

 

Dějepisná olympiáda „Labyrintem 

barokního světa“  

Eliška Kučerová  

 

1. místo (školní kolo) 

14.  místo (okresní kolo) 

 

Finanční gramotnost (školní kolo 

pro 9. ročník): 

1. místo Julie Stoklasová 

 

IT- SLOT informatická soutěž 

(celorepublikové kolo):  

18. místo Radka Šebová – 8. roč.  

 

 

Pár ukázkových otázek, které museli 

soutěžící vyřešit: 
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TĚLOCVIK TAK TROCHU JINAK 

Místo TV procházky – to zní nudně, ale 

nakonec trocha adrenalinu byla, a to 

také díky sněhu, který nám napadl: 

 

 

 

 

 

Žák: „Na tělocvik mám všechno kromě tepláků...”Učitel: „Takže nic!” 
 

Bronzová olympionička je sportovkyně z doby bronzové. 
 

Řeckořímský zápas je boj Řeků proti Římanům. 
 

Při hodině tělocviku žáci leží na zádech a napodobují jízdu na kole. „Pavlíku, proč necvičíš s 

ostatními?” „Zrovna jedu z kopce.” 
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HALÓ, TADY DRUŽINA
 

Čas adventu 

 
Zimní radovánky 

 

 

 

 
Krmíme zvířátka 

 

 
Zdobíme, zkrášlujeme 
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Čistíme okolí 

 
Perníčková siesta 

 
Hrajeme hry 

 
 

A tohle jsou naše výrobky   
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RECEPT NA CIBULOVÉ KROUŽKY 

 

Vyzkoušeli jsme a doporučujeme: 

Cibuli má doma každý, takže stačí, 

když si 3 větší kusy oloupete, 

nakrájíte na kolečka o tloušťce 1 cm, a 

ty pak rozdělíte. V míse si připravíte 

těstíčko, ve kterém cibulové kroužky 

namáčíte. Poté hned smažíte v hrnci na 

oleji (na oleji nešetřete) nebo ve 

fritovacím hrnci. Dozlatova usmažené 

kroužky necháte okapat na ubrousku. 

Kroužky jsou výborné s brusinkovou 

omáčkou. Takovéto cibulové chipsy se 

dají konzumovat za tepla i za studena.  

Dobrou chuť 

 

 
 

 

 

Suroviny: 

 

3 středně velké cibule 

 

olej na smažení 

 

Na těstíčko: 

 

6 lžic vlažné vody 

 

1 lžíce solamylu 

(bramborový škrob) 

 

6 lžic hladké mouky 

 

2 vejce  

 

sůl 

 

pepř 
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Čtenářka Denisa doporučuje: 
 

Bára krotí Ameriku 

Krásná kniha o Bářině 

cestě do Ameriky. 

Každý v ní najde něco, 

co se jemu líbí.  

(9/10) 

 

Srdce ze zmrzliny 

Hlavní hrdinka Jude 

má opravdu šílenou 

rodinu. 

Jak to zvládá, se 

dozvíte až knihu 

otevřete. (10/10) 

Srdíčko 

Kniha spíše pro mladší 

žáky. 

Příběh o mladé 

Aničce, která najde 

poníka.  

V sérii je více dílů. 

(8/10) 

Ztřeštěný dům na 

stromě 

Zábavná kniha o dvou 

kamarádech, kteří 

mají zvláštní dům. 

V sérii je více dílů. 

(9/10) 

 

ZIMNÍ PŘESMYČKY 

Dáte je dohromady? 

 

➢ HNÍS 

➢ ESRULB 

➢ ÁŽKÍOBĚVN 

➢ RCHPOAUM 

➢ NĚKUSHÁL 

➢ EDL 

➢ OOBBNVÁÍ 

➢ ČOLKVA 

➢ AIMZ 

➢ EČEPIC 

AUTOR: Simona Polednová 

 

NAJDI UKRYTÁ SLOVA 

Nistevdsněhulákvshvločkabcgdzb

obovánívdzwsánkovánívdzet  

 
jdzsníhgbtkombinézabchdčepicevcu 
 

AUTOR: Michaela Skořepová 
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TAJEMSTVÍ SV. VALENTÝNA 

svátek zamilovaných 

14. února, každý toto 

speciální datum zná jako svátek 

zamilovaných. Ale kde se tato tradice 

vzala? Vždyť Češi mají svůj vlastní 

svátek lásky a to je 1. máj (podle 

slavné básně Karla Hynka Máchy). 

Tento svátek k nám 

přišel z Ameriky a 

tak dlouhou tradici 

nemá. Valentýnky 

se začaly posílat 

teprve v minulém 

století a svátek je 

hojně propagován především 

z komerčních důvodů.  

Legenda říká, 

že tento den začal 

být známý 

jako Den svatého 

Valentýna až díky 

knězi Valentýnovi. 

Claudius II., vládce 

Říma, zakazoval 

svým vojákům, aby se ženili nebo jen 

zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat 

doma u svých rodin a nešli do boje. 

Valentýn vzdoroval vládci a tajně 

oddával mladé páry. Byl zatčen a 

později popraven právě 14. února. A 

tak vznikl romantický svátek, který 

dnes oslavujeme třeba růží nebo 

čokoládou. 

Zdroj: www.originalnisvatba.cz 

VÝR VELKÝ 

Naše škola má ve znaku sovu. U 

nás v Čechách se vyskytuje 7 stálých 

druhů, z nichž největší je výr velký. 

Věděli jste, že měří až ¾ metru? 

Jednoho 

takového 

můžete vidět 

nedaleko a to na 

hradě Roštejně. 

Slovo paní 

kastelánky: 

„U nás na hradě 

plní výr 

diplomatickou 

funkci. Vedle jeho voliéry je umístěna 

nástěnka, kde se lidé dočtou o tom, jak 

se mají zachovat v případě, když 

najdou opuštěné nebo zraněné zvíře. 

Zároveň výr láká do našich 

přírodovědných expozic, představuje 

neobvyklého hradního obyvatele.  

Výr velký je na hradě ubytovaný 

celoročně. Bohužel do volné přírody se 

už nemůže vrátit. Není schopen se 

kvůli svému handicapu sám uživit. 

Vybudovali jsme mu speciální voliéru na 

hradním nádvoří. A mohu říct, že mu to 

u nás svědčí.“ 

Návštěvníci mu mohli sami 

navrhnout jméno. Ze všech návrhů 

správci hradu vybrali jméno Bubák, 

které odkazuje i na latinské označení 

tohoto druhu - Bubo bubo. 

Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/  
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KŘÍŽOVKY 

 

 

 

Pro 1. stupeň 

 

 

Tajenka: pták, kterého v zimě můžete 

vidět v krmítkách 

 

Pro 2. stupeň 

 

 

Tajenka: pták, kterého v zimě můžete 

vidět v krmítkách 

 

HÁDANKY 

 

 

 

Zdroj: 

https://www.kryptograf.cz 

 

https://www.kryptograf.cz/



