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Úvodník 
Milí žáci a učitelé,  

v tomto čísle jsme se stejně jako loňský rok ve stejném čase rozhodli, že 
se zaměříme na advent a Vánoce. S Adamem Tomáškem navštívíme Izrael, 
který je neodmyslitelně spjat s životem i smrtí Ježíše Krista, jenž se právě o 
těchto krásných svátcích narodil. I ten, koho vánoční běsnění nechává 
chladným, najde v našem časopise mnoho zajímavého ke čtení. Dozvíte se třeba, 
kde se vyrábí překrásné vánoční ozdoby, které možná visí právě na vašem 
vánočním stromečku. Čeká na Vás také vánočně laděný rozhovor s paní 
učitelkou Lovászovu, tipy ze školní knihovny, recept na linecké cukroví i 
omalovánka, kterou pro Vás vytvořila Ema Bagiérová. A protože se o Vánocích 
hodně jí, tak Vám přinášíme poučení o potravinářských plísních. Ať víte, čeho 
se vyvarovat. Pěkné počtení v našem vánočním čísle a všechno dobré do nového 
roku 2019 za celou redakci přeje  

Lucie Filipková. 
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Izrael 
Izrael, oficiálně Stát Izrael je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde 

leží při východním pobřeží Středozemního moře. Sousedí s Libanonem, Sýrií, Egyptem a 
Jordánskem. Má rozlohu 21 640 km² a počet obyvatel 8,3 milionů. Izrael samotný považuje 
za své hlavní město Jeruzalém, ale většina států uznává jako 
hlavní město Tel Aviv-Jaffa. Mluví se zde hebrejsky a arabsky. V 
Izraeli se platí novým izraelským šekelem. Izrael má také územní 
problémy s Palestinou, kvůli čemuž tyto země mezi sebou 
několikrát bojovaly. 

Památky 
Mezi nejvíce navštěvované místo patří Jeruzalém. Hlavně kvůli tomu, že zde jsou památky 
všech tří největších náboženstvích. Pro Židy a Křesťany tady je například Zeď Nářků. 
Muslimové můžou navštívit Skalní 
dóm. Důležitým místem v Izraeli je 
také město Betlém, které určitě všichni 
známe, jelikož se zde dle Bible narodil 
Ježíš Kristus, jehož narození se slaví 
dodnes. 

 

Kultura 
Izrael má díky rozmanitosti své populace nesmírně bohatou kulturu. Izrael je jedinou zemí na 
světě, v níž se život a události odvíjejí podle židovského kalendáře. Práce a prázdniny ve 
školách se řídí podle židovských svátků a šabat je oficiálním dnem odpočinku. Na izraelskou 
kulturu měla vliv i početná arabská menšina, a to zejména v oblastech architektury, hudby 
nebo kulinářství. 

Adam Tomášek  

 

 

 

 

 

  



Časopis žáků Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace 

 

Užitečné potravinářské 

plísně 
Minulý rok jsem psal o plísních na potravinách, převážně o jejich škodlivosti. Z plísní se však vyrábí i 

potraviny, takže jsou i užitečné.  
Nejznámějším příkladem využití plísní v potravinářství je výroba plísňových sýrů - Niva a Hermelín. 

Při výrobě Camembertu se používají plísně Penicillium camemberti (nyní též P. candidum), Geotrichum 
candidum a při výrobě Nivy Penicillium roqueforti. Při výrobě Hermelínu zrají bochánky sýru  nejdříve v chladu 
a pak se na ně naočkuje plísňová kultura. U Nivy je to tak, že se velké bochníky budoucího sýru typu nivy 
nejdříve koupou ve vanách solného roztoku. Po vyjmutí se nechají okapat a vyválejí v soli. Pak se do každého 70 
vpichy injekční stříkačkou napíchá plísňová kultura - Penicillium roqueforti, která v sýru vytvoří typické 
modrozelené cestičky.  

Plísně se používají také rovněž i k výrobě fermentovaných masných výrobků s plísní na povrchu 
(Křemešník, Kostelecký uherák, Vopálčan a Čeřínek). Při výrobě těchto výrobků se používá nejčastěji druh 
Penicillium nalgiovense.  

Tradičně mají nejčastější využití plísně hlavně v exotických oblastech, např. při výrobě tempehu, což je 
potravina ze sóji fermentovaná plísněmi, nejčastěji druhem Rhizopus oligosporus. Princip výroby spočívá v tom, 
že listy rostlin, jako je zarděnice, ibišek nebo teka obrovská se přiloží na substrát ze sóji, ten se profermentuje a 
pak se používá k výrobě vlastních fermentovaných potravin. Dalším příkladem exotických potravin, při jejichž 
výrobě se používají plísně, jsou sójová omáčka nebo sufu, při jehož výrobě se používá plíseň Actinomucor 
elegans. K výrobě sójové omáčky se používají plísně rodu kropidlák (Aspergillus), konkrétně A. oryzae a A. 
sojae. Sójová omáčka je slaná, řídká, tmavě hnědá omáčka ze sójových bobů. Používá se hlavně v Číně jako 
dochucovadlo již 2500 let a je tedy typická pro asijskou kuchyni. Se sójovou omáčkou a tempehem se ale 
můžeme setkat i u nás.  

A koneckonců, z plísní můžeme vyrábět i některá vína. Např. při výrobě tokajského a sauternského vína 
se uplatňuje plíseň šedá (Botrytis cinerea). Ve vinařských sklepech se vyskytuje zvláštní plíseň Zasmidium 
cellare vytvářející na zdech sklepa černé chomáčky regulující vlhkost a která žije z alkoholových výparů. 

 Plísně se používají také k výrobě řady látek používaných k výrobě potravin, např. kyselina citrónová, 
která se dnes používá k výrobě řady potravin. Vyrábí se nejčastěji z plísně kropidlák černý (Aspergillus niger). 
Dále vyrábějí některá potravinářská barviva, např. Monascus purpureus vyrábí tzv. Ang-kak. Ten se vyrábí 
fermentaci rýže touto plísní. Tento produkt se využívá v Asii k barvení a ochucování vepřového masa, drůbeže, 
ryb, sýra tofu apod.  

Obr.1.: Nalevo: Penicillium 
roqueforti (průhledná vlákna), barveno bavlníkovou modři, koupené kultury v prášku, kultivováno na 
bramboromrkvovém agaru (PCA), napravo: Penicillium candidum (modrá vlákna), barveno bavlníkovou modří, 
koupené kultury v prášku, kultivováno na bramboromrkvovém agaru (PCA) 
  

Obr.2.: Geotrichum candidum (průhledné vlákna a spóry), 
barveno bavlníkovou modři, koupené kultury v prášku, kultivováno na bramboromrkvovém agaru (PCA) 
        
                                                                                                                                 Matěj Javorek, 9.A 
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Exkurze do Slezské tvorby 

v Opavě 
 

 Akci pořádala třídní učitelka 5. B Kateřina Šindelářová. Konala se 27. listopadu 2018 
v Opavě. Měla dětem ukázat, jak se vyrábí vánoční ozdoby. Zhlédli jsme, jak se baňky všech 
tvarů foukají ze skleněných trubic, jak se postřibřují a finálně zdobí. Děti si poté mohly 
nazdobit svou baňku. Mnohé z nich vypadaly doslova profesionálně. Na výletě nás jako 
pedagogický dozor doprovázela i paní učitelka Lovászová.  

  

 

 

 

 

Nyní názor jedné žačky 5. B: Exkurze se mi moc líbila, přišlo mi to i jako dobrá 
příležitost seznámit se s novým spolužákem.  

Slovo paní učitelky Šindelářové: „Musím pochválit děti, byly velmi šikovné a hodné.  

Jako celá třída 5. B.“ Děkujeme za krásný výlet. 

Slohový útvar zprávu si takto procvičila Karolína Škutová 
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Vánoční rozhovor s paní 

zástupkyní ředitele Yvonne 

Lovászovou 

1. Máte ráda Vánoce? 

Každý rok míň, ale jsem ráda, když se o Vánocích 
sejde celá rodina. 

2. Dodržujete nějaké vánoční zvyky? 

Dodržujeme. Zpíváme koledy, házíme botou, 
odléváme olovo, na stole musí být chléb, aby byl po 
celý rok, peníze, aby se nás držely, od stolu nesmí 
nikdo odejít, dokud nezazvoní Ježíšek, rozkrájíme 
jablíčko – hvězdička, každý si rozlouskne ořech – 
jestli bude zdravý. 

3. Jíte na Vánoce rybu a bramborový salát? 

Určitě. Máme bramborový salát a rybu. Letos to 
bude candát. 

4. Slavíte Vánoce doma, nebo u svých rodičů? 

Vánoce slavím doma s dcerou a svou maminkou a samozřejmě na Štěpána dojde i syn se svou rodinou. 

5. Který dárek z dětství Vám nejvíce utkvěl v paměti? 

Byl to Mladý chemik, svými pokusy jsem málem podpálila byt. 

6. Který druh cukroví máte nejraději? 

Oblíbené cukroví jsou zázvorky, chodím na ně k tetě, ta jediná je peče. 

7. Co si přejete k letošním Vánocům? 

K letošním Vánocům si přeji, abychom se všichni sešli ve zdraví a užili si Vánoce v poklidu bez pohrom (spadlý 
stromek, nějaké úrazy v kuchyni,…). 

8. A co přejte do nového roku naší škole? 

Naší škole přeji samé šikovné žáky, kteří mají zájem o výuku, učitelům a ostatním zaměstnancům spoustu sil do 
dalších měsíců. 

Děkujeme moc za rozhovor a také přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví do nového roku 

Karolína Škutová a Matěj Jan Hrubý 
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Ze školní knihovny 
 

 Na počátku školního roku byla školní knihovna doplněna o řadu nových titulů, takže 
se určitě vyplatí ji navštívit a vybrat si knihu, která nejlépe odpovídá Vašim představám o 
vánoční četbě. My jsme pro toto číslo vybrali klasiku pro mladší žáky a nový titul pro ty o 
něco starší. 

 Vašim malým sourozencům, kteří třeba ještě ani nechodí do školy, o 
Vánocích určitě udělají radost půvabné pohádky o kočičce a pejskovi, které pro 
děti napsal a nakreslil Josef Čapek. V knížce najdete i překrásnou pohádku Jak 
hráli divadlo a na Mikuláše co bylo. I když Mikuláš už dávno byl, příběh pobaví i 
potěší i u vánočního stromečku. 

Žáci I. stupně mají zpravidla v seznamu četby, se kterou by se měli seznámit, Děti 
z Bullerbynu spisovatelky Astrid Lindgrenové. A právě tato kniha obsahuje velmi pěkné 
kapitoly, které Vás přenesou do zasněžené švédské přírody, a dýchne na Vás ta 
pravá vánoční atmosféra. Protože se nejedná o knihu se souvislým příběhem, je 
možné v kapitolách volně přeskakovat a přečíst si třeba části nazvané Veliký 
nečas, Jak slavíme v Bullerbynu Vánoce, Sáňkujeme, Čekáme na Nový rok, 
Lase spadne do jezera aj. Nestárnoucí příběhy potěší a pobaví malé i velké 
čtenáře bez rozdílu věku. A pokud se Vám spisovatelský um Astrid 
Lindgrenové zalíbí, školní knihovna nabízí velké množství titulů této autorky. 
Stačí si jen vybrat a příběhy Pipi Dlouhé Punčochy, loupežnické dcery Ronjy a 
jiné Vám mohou zpříjemnit vánoční prázdniny. 

 

Zachrání doktor Proktor Vánoce je již páté pokračování příběhů o 
stejnojmenném hrdinovi, kterému pomáhají dva školou povinní žáci Líza a 
Bulík, což je opravdu velmi malý zrzavý klučina, co se vzrůstu týče, ale velký 
co do vykonaných činů. Pan Tráne je zase nechutně bohatý otylý pán, který 
podvodem přiměje norského krále, aby jeho společnosti prodal Vánoce. A 
odteď nesmí slavit Vánoce ten, kdo neutratí v jeho obchodních řetězcích 
alespoň deset tisíc. Kdo neuposlechne, toho čeká vězení. Nebyla by to ale Líza, Bulík a 
geniální vynálezce doktor Proktor, kdyby si s tím neporadili a nepřiměli přestárlého a 
vyhořelého vánočního skřítka Stanislava, aby to tak nenechal. Protože Vánoce jsou tady pro 
všechny. Chcete-li se v době Vánoc dobře pobavit, určitě si knihu přečtěte. Autorem knížky je 
současný norský spisovatel Jo Nesbo. 
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Linecké cukroví 
           Vánoce bez lineckého cukroví by nebyly Vánoce. Proto nesmí recept na tuto 
tradiční pochoutku chybět ani v našem předvánočním časopise.  

 

INGREDIENCE:  

250  g másla 

350  g hladké mouka 

120  g moučkového cukru 

3  žloutky 

1  balíček vanilkového cukru 

ořechy na posypání 

marmeláda 

 

POSTUP: 

Pro přípravu těsta na linecké cukroví prosejeme do misky mouku, přidáme cukr, 
promneme tuk a pomocí žloutků zaděláme těsto. Necháme v chladu odpočinout a potom na 
pomoučeném vále vyválíme tenký plát, ze kterého vykrajujeme kolečka a klademe na suchý 
plech. Z poloviny koleček na plechu vypíchneme kovovou trubičkou střed. Tato kolečka 
potřeme vejcem a posypeme rozsekanými ořechovými jádry nebo loupanými mandlemi. 
Linecké cukroví upečeme dorůžova a po vychladnutí slepujeme marmeládou. 

 Dobrou chuť a veselé Vánoce plné sladkého cukroví přeje Vašek Formánek a Lucie Špoková 
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Omalovánka 
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Krásné 

Vánoce a šťastný nový rok 

přeje redakce školního 

časopisu 

Sovička 




Buon Natale e felice anno nuovo. (Itálie) 

Feliz Navidad y próspero año nuevo. (Španělsko) 

Joyeux Noël et bonne année. (Francie) 

 Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. (Polsko) 

Bom Natal e feliz Ano Novo. (Portugalsko) 

Čestit Božić i sretna nova godina, (Chorvatsko) 

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. (Holandsko) 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. (Finsko) 

God jul och gott nytt år. (Švédsko) 

Békés karácsonyt és boldog új évet. (Maďarsko) 
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Přední strana a úvod 

https://pixabay.com/cs/v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-
v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-pohlednice-sn%C4%9Bhul%C3%A1k-
3839153/ http://www.zsukrajinska.cz/fotogalerie/skolni-rok-2018-2019/ 

https://pixabay.com/cs/v-zim%C4%9B-p%C5%99%C3%ADroda-detail-frost-
sn%C3%ADh-3054712/ 

https://pixabay.com/cs/v%C3%A1noce-advent-sko%C5%99ice-2918569/ 

 

Izrael 

https://pixabay.com/cs/o%C3%A1za-pou%C5%A1%C5%A5-svat%C3%AD-

t%C5%99i-kr%C3%A1lov%C3%A9-palmy-1671745/ 

https://pixabay.com/cs/zem%C4%9Bkoule-sv%C4%9Bt-zem%C4%9B-planeta-

2491982/ 

https://pixabay.com/cs/jeruzal%C3%A9m-izrael-star%C3%A9-m%C4%9Bsto-

1712855/ 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael         

 

Závěr 

    https://www.topzine.cz/vesele-vanoce-v-ruznych-jazycich-poprejte-si-stastne-svatky-jako-
polygloti¨ 

https://pixabay.com/cs/sova-postava-d%C5%99evo-v%C3%A1noce-2970841/ 

                

 

 

 

 


