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ÚVODNÍK 

Prosinec pro mě 

představuje jeden z 

nejkrásnějších měsí-

ců v roce. Období 

adventu je plné svě-

tel, vonícího cukroví 

a nazdobených ulic. 

Sněhová nadílka je 

sice stále vzácnější, 

věřím ale, že se 

alespoň malého 

poprašku dočkáme. 

No a i kdyby ne, 

atmosféra bude po-

řád stejně kouzelná. 

Tak ji běžte nasát 

někam ven, třeba na 

vánoční trhy!  Po-

kud jste prošvihli 

školní zájezd do 

Vídně, tak aspoň na 

ty u nás v Praze. 

Nejsou o nic méně 

hezké. A až se vrátí-

te domů, můžete si 

zase pro změnu užít 

vánoční Kompot - 

ať už ten k jídlu, 

nebo ten, který prá-

vě držíte v ruce. 

Tak šťastné a vese-

lé! 

Eliška Volencová
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VÁNOČNÍ AKCE 

Text: Aneta Kořenková, prima A 

 
Pokud byste v prosinci rádi vyrazili na nějaké akce, tak čtěte 

dál. 

18.12. proběhne na Chvalském zámku soutěž o nejlepší cukroví. Zúčastnit se 

mohou i amatéři. Přihlásit se můžete do 16.12. 

Na Chvalském zámku bude plno výstav např. betlémy řezbáře Josefa Haldy, 

vánoční keramické městečko, pohádková sobota a neděle s vánočními 

tradicemi. Přímo na Štědrý den zde bude živý betlém a 8. 1. proběhne 

uzavření Vánoc na Chvalském zámku. 

V prosinci bude v počernickém divadle i pár vánočních představení a po celý 

prosinec budou v Počernicích probíhat koncerty, jak vánoční, tak i méně 

vánoční.  

A pokud vás nic z této nabídky neláká, můžete vyrazit i do Prahy, kde proběh-

ne spousta akcí, koncertů, výstav atd. Můžete zajít i na vánoční trhy, kterých 

je v Praze celá řada, např. na Václavském náměstí, na Staroměstském náměstí, 

na Tylově náměstí atd. 

Určitě je ale z čeho vybírat. 

HLÁŠKA MĚSÍCE 

Text: Barbora Pěkná, sekunda B 

Před hodinou biologie, když máme ohlášený test, si všichni myslíme, že jsme 

úplně hloupí a že nám učivo vůbec nejde.  

Moje spolužačka nám na to řekla: „Já aspoň vím, jaké je datum, je 28.“  

A my jí odpovídáme: „Ale Míši, je 29. listopadu.“  

A ona nás ujišťuje: „Tak alespoň vím, že je čtvrtek.“ 

Znovu jí opravujeme: „Ne, Míši, je úterý.“ 



Číslo 2, 2016/2017 Strana 4 

MIKULÁŠSKÁ LAŤKA 2. 12. 2016 

Text a foto: Michaela Bláhová a Barbora Pěkná, sekunda B 

 
Účast byla velmi hojná. Nejprve se všichni zapsali. Rozklusali 

se a potom dívky ze sekundy B předcvičovaly při rozcvičce.  

I přes technické problémy na začátku všichni nastoupili a pan profesor Vino-

hradník zahájil soutěž pronesením pravidel a rozdělením do následujících 

kategorií: 

1. prima, sekunda 2. tercie, kvarta 3. vyšší gymnázium 

Samozřejmě se tyto kategorie dělily na dívky a chlapce. 

Všichni si udělali dva až tři zkušební skoky a pak se skákalo „na ostro“. Občas 

to byly skoky velmi těsné. Z našeho pohledu diváků byl závod velmi napínavý 

až do konce. 

 

Výherci jednotlivých kategorií: 

1. dívky: G. Bohatová (2.B)     chlapci: T. Liška (1.A) 

2. dívky: S. Fojtíková (4.B)     chlapci: D. Kousal (4.A) 

3. dívky: V. Kousalová (6.A)     chlapci: M. Polák (7.A)
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 5. 12. 2016 

Text: Michaela Bláhová, sekunda B 

Foto: Helena Mikysková, sekunda B 

 
V pondělí šli všichni čerti vystrašit zlobivé (i hodné) děti a andělé 

rozdávat dárečky hodným dětem a tím pomoci Mikulášovi, který hodné děti 

chválil a se zlobivými dětmi prozatím uzavřel dohodu, že se do příštího roku 

polepší. Kdo ale Mikuláše, anděly a hlavně čerty ztvárnil? No přece my, (dob-

rovolní) studenti z Gymnázia Chodovická! A jak to vůbec probíhalo? Ráno se 

všichni studenti zamaskovali, tak aby je nikdo nepoznal. Hned po maskování 

proběhla zkouška básniček a písniček. A potom jsme mohli vyrazit.  

Nejprve jsme šli do školky, kde se děti moc bály čertů, ale jelikož byly hodné, 

tak jim Mikuláš přinesl nadílku. Dívky z oktávy B měly krásně připravený 

program. Dva maňásky (myšky) a připravený dialog mezi nimi. Potom jsme se 

přesunuli do domova důchodců, kde jsme zazpívali a odrecitovali bez maňás-

ků, ale i přesto se naše vystoupení všem moc líbilo. Nakonec jsme přešli do 

další školky blízko domova důchodců. Vše se tam dělo stejně jako v první 

školce, ale na konci jsme přidali i tanečky a mašinku.  

Potom už nezbývalo nic jiného než jen vrátit se do naší školy, kde jsme také 

chodili po třídách a zpívali. Myslím, že všichni profesoři a profesorky, které 

jsme navštívili, byli velmi nadšení! 
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PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

Text a foto: Petra Miškovičová, kvarta A 

 
Máme za sebou 2. adventní neděli a pečení vánočního cukroví už je v plném 

proudu. Každoroční stálicí jsou v mnoha domácnostech perníčky. Nemusí to 

být ale jen vykrájené tvary, můžete se pokusit o celou perníkovou chaloupku! 

Na perníkové těsto potřebujeme: 650 g 

hladké mouky, 240 g moučkového cukru, 

4 celá vejce, 100 g medu, 50 g tuku (He-

ra), 1 polévkovou lžíci skořice, 1 polév-

kovou lžíci směsi koření do perníku 

(anýz, hřebíček, badyán, fenykl, nové 

koření - prodává se již hotová směs) a 1 

lžičku jedlé sody.  

Nejprve si zvlášť smícháme suché ingre-

dience a do nich přidáme vejce, rozehřátý 

tuk a med. Z takto připraveného těsta 

vyválíme asi 4-5 mm silnou placku a 

podle šablony na obrázku vyřežeme tvary. Ze zbylého těsta vznikne jakýsi 

podstavec pod chaloupku, který by měl být silnější než stěny chaloupky. Mů-

žete ho jen vyválet a nechat nepravidelný, nebo oříznout do určitého tvaru.  

A teď přichází ta nejdůležitější část. Do 

každé stěny chaloupky se musí ještě před 

pečením zespoda zapíchnout dva kousky 

párátka tak, abychom pak hotové díly 

mohli upevnit do podkladu. Dále již při-

pravené kousky pečeme na 180° 8-10 

minut. 

Chaloupku budeme slepovat cukrovou 

polevou, která se dá běžně koupit nebo 

vyrobit doma z vaječného bílku, mouč-

kového cukru a citronové šťávy. 
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Když si vykrájíte jednotlivé díly opravdu podle obrázku a budete trochu ši-

kovní, určitě se vám chaloupka podaří lépe než mně minulý rok!  

ZDRAVÉ MANDLOVÉ VĚNEČKY 

Text: Hugo Stezka, sekunda B 

Vánoce se blíží a měli bychom začít chystat vánoční cukroví.  

Teď se s vámi podělím o jeden z mnoha receptů. Snad vás zaujme. 

Těsto:  

Pohanková mouka 180g 

Třtinový cukr 70g 

Mleté mandle 40g 

Vanilkový cukr 1ks 

Máslo 110g 

Vejce 1ks 

Krém: 

Smetana ke šlehání 100ml 

Třtinový cukr 60g 

Karob (náhražka kakaa) 50g 

Bílá čokoláda půl tabulky 

 

Příprava:  

Mouku, mandle, cukr, vanilkový cukr, máslo, vejce necháme smíchat v ku-

chyňském robotu, pokud nemáte, tak smíchejte v misce. Na plech tubou vy-

tvarujeme věnečky. 

Dáme do trouby na 20 min a na 180 stupňů celsia. 

Mezitím vyšleháme šlehačku, kterou smícháme s cukrem a karobem, poté 

přimícháme rozpuštěnou bílou čokoládu. 

Vezmeme si vždy dva věnečky a mezi ně natřeme krém.  

Ze zbylé poloviny tabulky čokolády uděláme polevu, kterou po-

třeme hotový věneček. 

Nakonec ozdobíme kousky mandlí. 
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ADVENTNÍ ZÁJEZD  

DO VÍDNĚ 

Text a foto: Eliška Volencová, 

kvarta A 

V pátek 25. 11. se konal již tradič-

ní školní adventní zájezd. Po loň-

ské návštěvě německého Pasova 

bylo letos jako cíl výletu zvoleno 

hlavní město našich rakouských 

sousedů – Vídeň.  

Ta je plná skutečně krásných památek, například návštěvu slavné katedrály 

Sv. Štěpána jsme rozhodně nemohli vynechat. Tento architektonický skvost 

jsme obdivovali zvenku i zevnitř. Kromě toho jsme se zastavili také u Hun-

dertwasserhausu, který je pro změnu ukázkou o poznání modernějšího a kon-

troverznějšího stylu. Rozhodně však také stojí za vidění! Prošli jsme se kolem 

Hofburgu a dále hlavní třídou, a tak jsme objevili kouzlo vídeňských ulic, ve 

kterých se ještě před pár desítkami let procházeli i císař s císařovnou. Z okén-

ka autobusu jsme zahlédli další symbol tohoto města – Prater, a pak už nás 

čekala návštěva vánočních trhů nacházejících se v blízkosti další vídeňské 

dominanty – radnice.  

Tam jsme dostali dostatek volného času, abychom si mohli vše prohlédnout, 

náležitě se pokochat a utratit přivezené peníze – ať už za něco na zub, nebo za 

něco z nepřeberného množství suvenýrů a všemožných blbůstek. Nakupování 

není nikdy dost, takže valnou většinu z nás potěšila i návštěva tamního Pri-

marku. Obrovské obchodní centrum nabízející zboží za přijatelné ceny, to 

bylo slušné zakončení celodenního programu. Co mě osobně docela překvapi-

lo, byl fakt, že mnozí prodavači ve stáncích i v samotném Primarku ovládali 

kromě angličtiny a němčiny i naši mateřštinu! Ano, když narazíte na správné 

osoby, i ve Vídni se už domluvíte česky!  
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ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON 

Text: Hugo Stezka, sekunda B 

Příběh je o pilotovi kapitánovi Sullym, který 15. ledna 2009 letěl s Airbusem 

A320 letecké společnosti US Airways na lince New-York do Charlotte v Se-

verní Karolíně. 400 metrů nad zemí vletěl letoun do hejna hus a po chvíli stroji 

vysadily oba motory. Kapitánovi nabízel dispečer 2 newyorská letiště pro 

nouzové přistání. Kapitán se ale rozhodl, že ani na jedno z letišť by nedoletěl, 

proto jeho rozhodnutí bylo přistát na řece Hudson. Tím zachránil 150 cestují-

cích, 4 členy posádky a sebe. Lidé ho brali jako hrdinu, ale vláda si myslela, 

že jeho rozhodnutí nebylo správné. Když byli u soudu, tak se dělala rekon-

strukce letu na leteckém simulátoru. Nakonec se zjistilo, že se kapitán rozhodl 

dobře.  

V hlavních rolích: Tom Hanks, 

Aaron Eckhart, Laura Linney.  

Kamera: Tom Stern.  

Režie: Clint Eastwood   

Natočeno v USA. 

Film jde v českých kinech pouze s 

titulky.  

Film je natočen podle skutečné 

události. 

Film se mi moc líbil a doporučil bych ho zhlédnout. Je pro diváky velmi atrak-

tivní a nemá nudné úseky. 

Film hodnotím 93%. 
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KŘÍŽOVKA 

Autorka křížovky: Gabriela Kačmářová, sekunda B 

 

1. Spousta dětí i dospělých po celém světě si počítání dní do Štědrého 

 dne zpříjemňuje...........kalendářem. 

2. Věci, které si lidé navzájem kupují, aby si udělali radost. 

3. Postavička s mrkví místo nosu a hrncem na hlavě. 

4. Ozdobený jehličnan. 

5. Oblečení, které si v zimě nasadíme na ruce. 

6. Říká se, že když celý Štědrý den nebudeme jíst maso, uvidíme zlaté ...

    1 
         

     2 
     

   

     3 
        

   4 
         

 

5 
        

     

  6 
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ZIMA PÍŠE PŘÍBĚHY 

Text: Barbora Pěkná, sekunda B 

Zima už tluče do oken, 

Máme sníh, tak halo, všichni ven. 

Jo sníh, ten už dávno sní, 

o atmosféře vánoční. 

Vánoce už mají bílý kožíšek, 

vzduchem se k nám blíží Ježíšek. 

Krutá zima, padá sníh, 

děti už dávno jezdí na saních. 

Čepice, bunda, sněhule 

a na čepici dvě velké bambule. 

A až si do sytosti užijeme lyží, 

začnou z děr vylézat hadi a štíři 
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