Super téma
Vánoční vydání

Ahoj,
to jsme zase my, časopis Super Téma. Chtěly bychom Vám říct, co v tomto čísle
bude. Chtěly bychom Vám také poděkovat za splnění soutěží a za fotky, co nám
poslala první třída.

Máme pro Vás novou hru: Úkolem je spočítat tyto vločky,

včetně téhle, a

pak nám nahlásit počet (bude Vás čekat odměna).

Obsah:
● průzkum oblíbenosti školních předmětů
● něco o Vánocích
● rozhovor s atletem a trenérem
● tipy na knihy
● vánoční recepty
● soutěže
● omalovánky, spojovačky, bludiště
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Průzkum oblíbenosti školních předmětů
M, PRV, ČJ, AJ
Předměty Český

Matematika

jazyk

Prvouka

Angličtina

2. tř.

3 děti
7 dětí
ze 12 (2) ze 12 (2)

2 děti
ze 12 (2)

0 dětí
ze 12 (2)

3. tř.

0 dětí
ze 14

12 dětí
ze 14

1 dítě
ze 14

1 dítě
ze 14

4. tř.

1 dítě
ze 12

8 dětí
ze 12

3 děti
ze 12

1 dítě
ze 12

5. tř.

2 děti
5 dětí
ze 13 (1) ze 13 (1)

0 dětí
ze 13 (1)

6 dětí
ze 13 (1)

✽ (x) počet chybějících dětí
Nejoblíbenějším předmětem je matematika.

Vynechaly jsme první třídu, protože do školy chodí teprve chvíli, a také aby si žáci
předměty ještě trošku zažili a nechali projít hlavou.
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VÁNOCE
Jedním z nejznámějších symbolů Vánoc je vánoční stromeček. Připravily jsme si pro
Vás několik zajímavostí.
Staří Germáni a Slované zdobili chvojku, větev nebo špičku jedle, aby uctili své
duchy a bohy. Zdobili je ovocem, především jablky, ale také vejci a stuhami červené
barvy. Větev se zavěšovala na vchodové dveře špičkou dolů, aby se mrtvé duše,
které z lesa v době slunovratu přicházely, nasytily už venku a netoužily jít dovnitř.
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První umělé stromy na světě byly vyrobeny z husího peří. Tyto stromy byly
původem z Německa. Před více než 100 lety bylo naprosto běžné, aby je lidé měli
doma místo klasického vánočního stromečku, který máme dnes.

Nejdražší vánoční stromeček stál 11,5 milionů dolarů. Stromeček měřil přes 13
metrů a byl ozdoben pro návštěvníky luxusního hotelu Emirates Palace v Abú
Dhabí v roce 2010. Ozdoben byl 180 stříbrnými a zlatými koulemi, diamanty, perly,
smaragdy, safíry a dalšími drahými kameny.

.
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ROZHOVOR
s trenérem atletiky Zdeňkem Weberem
1. Jaký sport máš nejraději a proč?
Atletiku, to je přece jasné. Provází mě celým mým životem a stále mě moc
baví.
2. Jaké sporty děláš?
Atletiku, to už víte. Na výkonnostní úrovni hraji ještě bowling, rekreačně
volejbal, ale baví mě většina sportů a pohybových aktivit
vůbec.
3. Jaký nejkurioznější sport si zkusil?
Je bungee jumping sport? Pokud ne, tak asi curling.
4. Kolikrát denně sportuješ?
Jen jednou. Začínám ráno a končím večer. Ale občas je i den, kdy nesportuji
vůbec. Třeba loni v červenci jeden takový byl.
5. Trénuje se ti líp s holkami a nebo kluky?
Nikoho nediskriminuji ani kvůli barvě pleti, ani kvůli vyznání a už vůbec ne
kvůli pohlaví. Ale je pravda, že každé pohlaví má svá specifika v určitém
věku.
6. Jaké máš povolání?
Můj profesní život je velice pestrý. Začínal jsem jako policista a prožil jsem
krásná a zajímavá léta ve služebním poměru. Pak jsem pracoval na Krajském
úřadu Plzeňského kraje a na Západočeské Univerzitě. Posledních několik let
jsem kondiční trenér (tenis, fotbal, házená, střelba, pohyb pro radost)
a k tomu učitel Tělesné výchovy.

7. Od kdy děláš kondičního trenéra?
Ty jo, čas strašně letí. Profesionálně asi 5 let.
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8. Který předmět ve škole jsi měl nejraději?
Český jazyk, Hudební výchovu a Výtvarnou výchovu. Neee, dělám si legraci.
Schválně, co si myslíte? Uhodnete, že to byl tělák?!
9. Které jídlo máš nejraději?
Rád si dám dobrý steak, ale také špagety Aglio olio e peperoncino a v
poslední době miluji koprovku s knedlíkem.
10. Těšíš se na Vánoce?
Ano. A rok od roku se na ně těším víc a víc. Netěším se ale až tak moc na
dárky (i když mi také udělají radost). Užívám si jejich zcela výjimečnou
kouzelnou atmosféru.

závod v přespolním běhu v Bělé nad Radbuzou

fotka z tréninku
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TIPY NA KNIHY

Strašidýlko Stráša
Autor: Alena Mornštajnová
Ilustrátor: Galina Miklínová
Nakladatelství: Albatros
Doporučení: První třída
Krátký obsah:

Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že tohle malé

strašidlo se bojí všeho. Tmy, zvuků, zkrátka všeho. Tak mu nikdo neřekne jinak, než
Stráša. Příběh vypráví o tom, jak se Stráša skamarádí s Matějem, nebo jak se Stráša
s Matějem budou snažit rozluštit různé hádanky.

Karlík a továrna na čokoládu
Autor: Roald Dahl
Ilustrátor: Quentin Blake
Nakladatelství: Knižní klub
Doporučení: Druhá třída
Krátký obsah: Kniha vypráví příběh malého chudého chlapce Karlíka Bucketa, který
žije v malém domečku na okraji velkého města se svými rodiči a čtyřmi prarodiči
upoutanými na lůžko. Karlík je bystrý a dobrosrdečný kluk, který miluje svou rodinu.
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Vánoční překvapení
Autor: Daisy Bellová
Ilustrátor: Nakladatelství: Fragment
Doporučení: Třetí třída
Krátký obsah: Méďa je vzrušením bez sebe. Utekl z domova a čeká ho
dobrodružství! Jenže prvotní nadšení brzy opadne. Když ho unaveného, hladového a
promrzlého najdou Woodsovi, netuší, že tím změní život sobě i jemu. Klára, Ben a
jejich dcerka právě prožívají těžké období. Emily je vážně nemocná a štěně je to
poslední co rodiče chtějí řešit. Jenže Méďa a Emily jim ukáží, jak jim tenhle pes
změní život.

Gump pes, který naučil lidi žít
Autor: Filip Rožek
Ilustrátor: Weronika Grey
Nakladatelství: Kontrast
Doporučení: Čtvrtá třída
Krátký obsah: Srdceryvné vyprávění očima toulavého psa Gumpa. Příběh o cestě
plné překážek a pastí, o lásce, která má sílu dosáhnout až za duhový most, o
neochvějné psí obětavosti položit život za svého páníčka, o naději, kterou nespoutá
ani ten nejpevnější řetěz, ale také o zvířecí moudrosti, která nám lidem otevírá oči.

Další tipy na knížky očekávejte v příštím vydání.
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Recepty na lahodná cukroví

Mandlové rohlíčky
Suroviny:
14 dkg hladké mouky
10 dkg solamylu
20 dkg másla
7 dkg moučkového cukru
10 dkg mletých mandlí

Postup:
Z uvedených surovin vytvoříme těsto, které uložíme na 24 hodin do ledničky. Druhý
den z těsta vytvoříme kuličky. Z nich vytvarujeme tvary rohlíčků. Poté upečeme v
mírné troubě a následně obalíme v moučkovém cukru smíchaným s vanilkou nebo
vanilkovým cukrem.

Linecké cukroví
Suroviny:
75 dkg hladké mouky
50 dkg másla
25 dkg moučkového cukru
citronová kůra
Postup: Ze všech surovin vypracujeme těsto, necháme odležet v chladu. Poté těsto
vyválíme, vykrájíme oblíbený tvar a pečeme na cca 160 °C. Upečené cukroví
slepujeme marmeládou, např. malinovou, rybízovou atd.
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SOUTĚŽE
1. třída - ČÍSELNÝ OBRÁZEK
Spojte číslice podle pořadí a doneste nám obrázek do páté třídy. Za správné vyřešení
dostanete odměnu.
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2. třída - BLUDIŠTĚ
Až bludiště vyřešíte, doneste nám řešení do páté třídy. Za správné řešení
dostanete odměnu.
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3. třída - HLEDEJ ROZDÍLY
Až najdete všechny rozdíly, doneste řešení do páté třídy. Za správné řešení
dostanete odměnu.
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4. třída - VÁNOČNÍ OSMISMĚRKA
Najděte názvy obrázků v osmisměrce a doneste nám řešení do páté třídy. Za
správné řešení dostanete odměnu.
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Přejeme Vám veselé Vánoce
a těšíme se na další díl časopisu
Super Téma!
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