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Milí učitelé a žáci. 

Je tady vánoční vydání časopisu Sovička. V tomto díle se podíváme 
na vánoční zvyky a recepty na cukroví, můžete si přečíst vánoční 
dotazník pro učitele a mnoho dalšího! Doufáme, že se Vám bude i toto 
číslo líbit!  

Za celou redakci krásné Vánoce  

a vše nejlepší do nového roku 

přeje 

Šéfredaktorka Michaela Kryzová 

a celý redakční tým Sovička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CO SI PŘEJÍ 
Jelikož se blíží Vánoce, tak jsme se zeptali prvňáčků, co si přejí k Vánocům. 

 

PRVŇÁCI SI PŘEJÍ: 

 

LEGO Friends 

 

Transformers 

 

Hotweels 

 

Autodráhy 

 

Roboty 

 

Spinosaury 

 

  



Vánoční zvyky 
Každá země má své vlastní vánoční zvyky, některé jsou 

velmi zvláštní. Sami uvidíte. 

 
Španělsko: Španělské Vánoce jsou velmi pestré. Nejvíce nás zaujal zvyk, který 

se nazývá tah šťastných čísel ve Vánoční loterii. Dva dny před Vánoci se 

rozdávají miliardy eur a všichni doufají, že vyhrají cenu tlusťocha (hlavní výhra 

v loterii). 

 

Řecko: Zajímavé je, že mnoho Řeků si místo vánočních stromečků do svých zahrad 

nebo do oken staví malé loďky ozdobené světly. Dárky nedostávají o Vánocích, ale 

v noci ze silvestra na Nový rok. 

 

Itálie: Původně v této krásné zemi děti obdarovávala až 6. ledna čarodějnice Befena, ale 

v posledních letech se to změnilo. Nyní děti dostávají dárky ke své posteli v noci 

na 25. prosince. 

 

Polsko: O štědrém večeru se pojídají jen bezmasá jídla. I u nás sice 

tradičně jíme postní jídla, tj. kapra, ale tak přísný půst nemáme. 

Znáte také nějaké neobvyklé vánoční zvyky z jakékoli země světa? 

Napište nám 

Zdroj- 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_v%C3%A1no%C4%8Dn

%C3%AD_loterie 

https://pixabay.com/cs/photos/?image_type=&cat=&min_width=&min_height=&q=vlajky+ze

m%C3%AD&order=popular  

Lucie Filipková 



Tomášek Boháč 
Možná si nejste jisti, o jakého Tomáška se jedná. Ale pokud sbíráte a nosíte do školy 

víčka od „petek“, tak právě tomuto chlapci jste pomohli. 
Jsou mu skoro 3 roky, bydlí v Ostravě - Porubě. Narodil se předčasně 29. 4. 2013. Má 

bratra Vojtu, kterému je 6 let a chodí už do školy. Tomáškův život nebyl lehký hned od 
narození. Hned ve 2 minutě jeho života ho museli lékaři resuscitovat. Ve 4. dni života opět 
bojoval o život. 23. 7. 2013 byl propuštěn do domácího ošetřování a tím mu začaly pravidelné 
návštěvy lékařů (oční, ušní neurologie, riziková poradna, neurochirurgie, rehabilitace, 
vyšetření BERA, logopedie, protetika). Roku 2015 mu byla diagnostikována Dětská mozková 
obrna (DMO). Plazí se po zemi pouze po pravé ručce, do které uchopí i hračku. Levou stranu 
těla vůbec neovládá, nemůže sedět bez opory a špatně vidí. Přes všechny obtíže je zvídavý, 
poznává zvířátka a napodobuje zvuky  Vývojově je na úrovni 11 měsíčního dítěte. 
Mechanický vozík AvantgardeTeen by mu pomohl usnadnit jeho situaci v pohybu tím, že by 
se mohl sám pohybovat po bytě, venku a zapojil by i levou ruky, kterou nyní jen velmi zřídka 
využívá. Cena toho vozíku činí 60 377 korun. Pojišťovna bohužel Boháčovým na vozík 
nepřispěje a výše jejich příjmu jim nedovoluje částku za invalidní vozík zaplatit. Tomáškovi 
jsme pomohli i my tím, že jsme sbírali víčka a odevzdali je ve škole. Vybralo se přes 449 kg 
víček, to činí kolem 3 000 korun.  Děkujeme všem, rozhodně to není málo. Ale pokud chcete 
pomáhat i dále, noste víčka i v novém roce. Až už Tomášek nebude potřebovat naši pomoc, 
stále je na světě dost dětí, kterým touto činností můžeme pomoci. Vlastně nás to nestojí nic 
víc, než trochu úsilí. 

Hodně žáků Tomášovi napsalo dopis, někteří i nakreslili obrázek. Níže jsou některé 
z nich.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Invalidní vozík AvantgardeTeen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VÁNOČNÍ PLÍSNĚ  

Zde je článek o tom, jak vám mohou plísně znepříjemnit Vánoce. 

 

Venku je zima, mrzne a vy jíte štědrovečerní večeři. Myslíte si,že vás teď nemůže nic ohrozit.Ale jste 
na velkém omylu! Pokud jste alergičtí na plísně, asi vás nepotěším, protože plísně vaše zdraví mohou 
ohrozit i na Vánoce. Domů si je můžete přitáhnout např. z vánočního stromečku, v rozinkách mohou 
být nebezpečné mykotoxiny, dokonce i kapři mohou mít plíseň. 

 

1.Vánoční stromeček jako zdroj plísní 

Vánoční stromeček může ve svých voňavých větvích skrývat něco,co 
možná zhorší právě vaši alergii. 

Doktor Lawrence, uznávaný odborník na alergie, si všiml, že množství 
respiračních onemocnění vrcholí spolu s přípravami na Vánoce. Tehdy poprvé 
pojal podezření, že by pachatelem mohl být stromeček. Aby však mohl takové 
obvinění prokázat, potřeboval dostatek důkazů. Požádal tedy své kolegy o pomoc a 
ti mu poskytli vzorky jehliček a kůry ze svých vánočních stromků. Ukázalo se, že na 23 
vzorcích bylo 53 různých druhů plísní! A až 70 % může vést k tzv. stromečkovému syndromu, uvádí 
server bez-alergie.cz. 

Plísně obsažené na stromku mohou spustit astmatické záchvaty, rýmu a kýchání. K dalším 
projevům patří i bolesti hlavy či tzv. alergická rinitida. Symbol Vánoc v domě může představovat 
dokonce vážné riziko – v dýchacích cestách se vám může usadit a rozrůst plíseň Aspergillus 
(kropidlák). Tomuto stavu se říká aspergilóza. 

Řešení je víc  

Do hry připadají i další zdroje alergenů, např. návštěva příbuzných a známých, domácí 
mazlíčci atd. Jak tedy poznat, že viníkem je stromek? Postavte se na chvíli k němu, a pokud se vaše 
alergické projevy zhorší, máte jasno. A co s tím? 

Doporučuje se stromek postříkat rozprašovačem obsahujícím bělicí roztok, který by měl 
přítomné plísně zabít.Učiňte tak venku, ještě před jeho přenesením domů. 
Pokud vás trápí "jen" kýchání a rýma, použijte nosní spreje s obsahem antihistaminik. 
Jsou-li vaše projevy těžší, zakupte stromek umělý. 

 

2.Pozor na rozinky s ochratoxinem A! 

Je to mykotoxin, tedy jed vznikající látkovou přeměnou mikroskopických hub. Tento 
mykotoxin produkuje několik plísní rodu Aspergillus (kropidlák) a Penicillium (štětičkovec), navíc 
silně alergizujících! Rizika spojné s požíváním ochratoxinu jsou velká. Protože při dlouhodobé 
konzumaci může vyvolat nádory varlat a ledvin. Dále může poškozovat ledviny a játra.Vyskytuje se 
také v kávě, u které vyvolává zhoršení vůně a chuti.Při výběru rozinek doporučuji se dívat na výsledky 
různých testů, které provádí např. dTest. Ostražití buďte i při nákupu arašídů. dTest před 2 nebo 3 roky 
testoval také arašídy na obsah aflatoxinů. Jsou to mykotoxiny (houbové jedy), které produkují plísně 



rodu Aspergillus (kropidlák). Můžou vyvolat rakovinu jater a poškození imunity. Výsledky testu před 
2 až 3 roky dopadly dobře. Ovšem u hrozinek ne. Proto se doporučuji pořádně se podívat na to, jaké 
rozinky/arašídy kupujete. 

 

3. Plísně na kaprech 

I když plísně na kaprech (Mucophilus cyprini, Ichthyochytrium vulgaris, Dermocystidium 
cyprini, Branchiomyces sanguinis, Saprolegnia a Achlya) napadají jen kapry a nebylo 
prokázáno,že by nějak poškozovaly zdraví člověka, tak určitě vám přijde 
nechutné jíst plesnivého kapra. Někteří parazité na rybách ale mohou u vás 
vyvolat zdravotní problémy (takže nebezpeční jsou nejen plísně). Proto 
rozhodně nevybíráme jedince, kteří dýchají u hladiny, mají hnisavou ránu, 
chorobné povlaky, změnu barvy kůže, rozpadlé ploutve a podobně. 
Rovněž nedoporučuji kupovat mrtvé kapry. I když možná existují nějaké 
normy pro prodej ryb, tak se přesto může stát, že mrtvý kapr může být ve vodě 
několik dní a pak ho pokryje nějaká plíseň z řádu Saprolegniales (např.Saprolegnia parasitica). Takový 
kapr může být zdrojem různých parazitů. Proto doporučují si živého nijak nepodezřelého kapra koupit 
a pak ho zabít. Pokud nevíte jak,řiďte se třeba radami na internetu. 

 

Závěrem mi nic nezbývá nic jiného než to, abych vám popřál šťastné Vánoce a šťastný nový rok 2017 
A doufám, že vám ho žádná plíseň nezkazí. 

 

 

Matěj Javorek,7.A 

  



Vánoční dobroty 
Co by to bylo za vánoční speciál, kdyby v něm chyběly recepty na cukroví. Co je to 

cukroví? Cukroví se připravuje na Vánoce a patří k nejrozšířenějším tradicím v mnoha 
zemích. Většina z vánočních cukroví se v česku připravuje ze směsi mouky, cukru, vajec a 
másla, k tomu se podle druhu přidává kakao, čokoláda, vlašské a lískové ořechy, strouhaný 
kokos… K nejznámějším druhy cukroví jsou asi vanilkové rohlíčky a cukroví z lineckého 
těsta. Typickými vůněmi jsou: vanilka, rum, skořice atd. Na pečené cukroví ale může být 
v době vydání našeho časopisu trochu pozdě. 

 Naštěstí k pečeným cukrovím se v česku dělají i nepečené druhy, například VIŠNĚ 
V ČOKOLÁDĚ. Níže je recept. A komu ještě chybí nějaký dárek třeba pro maminku, může to 
pro něj zároveň být i inspirace, jak si ho opatřit v klidu domova. Domácí dobroty jsou stejně 
nejlepší a maminku jistě potěší.  

 

Višně v čokoládě 
Budeme potřebovat: 

100 g kompotované višně   

4 lžíce rumu 

50 g ztužený tuk 

100 g hořké čokolády 

Nastrouhanou čokoládu 

 

Postup: 

Kompotované višně necháme okapat, vypeckujeme je. Zalijeme rumem a necháme do 
druhého dne odležet. Ve vodní lázni rozehřejeme čokoládu a ztužený tuk, přidáme višně i 
s rumem a nastrouhané ořechy. Vypracujeme vláčné těsto, je-li řídké, přidáme ještě 
nastrouhané ořechy. Z těsta tvoříme větší kuličky, které obalujeme v nastrouhané čokoládě 
nebo čokoládové rýži. 

Zdroj- https://www.toprecepty.cz/recept/1800-visne--v-cokolade/ 

  

Martin Blažek 



Tohle by bylo pro toto 
číslo vše . 

Doufáme, že se Vám 
líbilo a budeme se těšit 

zase po Vánocích. 

Veselé Vánoce a 
šťastný nový rok 

  

 

 

 

 



VÁNOČNÍ 

OMALOVÁNKY  
Julie Odstrčilíková a Julie Pálková 


