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V prvním čísle si počtete o následujících tématech. Určitě nevynechejte hlavní námět tohoto 
vydání – a tím jsou samozřejmě Vánoce!  
 
Než se pustíte do čtení, rádi bychom zde poděkovali za práci našemu grafikovi JIRKOVI 
HEILANDOVI.  
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Medailonky autorů  
 
Milí čtenáři,  
 
velmi nás těší, že jste se rozhodli prolistovat si náš časopis. První číslo nám dalo zabrat – než 
jsme všechno vymysleli a sepsali, utekly skoro čtyři měsíce! Za těmito stránkami tedy stojí 
nesmírná píle nás všech – a my bychom se vám nyní rádi představili.  
 
paní učitelka Jitka Burdová 
Dopoledne na 2. stupni učím český, anglický a německý jazyk, odpoledne vedu školní časopis 
a dramatický kroužek. Ráda čtu (mým oblíbeným autorem je např. Stephen King) a věnuji se 
pěstování pokojových rostlin. Doma mi společnost dělá kočka Sušenka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
paní učitelka Olga Húsková 
Žáci 2. stupně mne znají z hodin německého jazyka, žáci 6. A z hodin češtiny. Volný čas 
trávím většinou s rodinou, příp. obstaráváním zahrady a domácích zvířat. Pro relaxaci si ráda 
vyjedu na koni na vyjížďku. 
 
 
 
 
Jiří Heiland   
Je mi 12. Chodím do 7. třídy. Ve volném čase hraju PC hry, hokejbal a florbal. Zajímám se o 
technologii a editování videí. Na časopis jsem se přihlásil, protože mě to trochu zajímalo.  
 
 
 
 
Vanessa Kostelecká  
Je mi 11 let a chodím do 6. B. Dělám cheerleading, je to super sport. Vlastně v češtině je to 
roztleskávání, dělám ho čtvrtým rokem. Mám hrozně super kamarády. Moje nejlepší 
kamarádka je Samča. 
 
 
 
 
Sofie Lyvynyuk 
Já jsem Sofie, je mi 10 let a chodím do 4.C. Mám ráda zvířata a ve volném čase ráda kreslím. 
V této škole mám hodně kamarádů. Moje třídní učitelka je Martina  Langpaulová. Baví mě si 
něco vyrábět a malovat. 
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Daniel Rambousek 
Je mi 10 let a chodím 4. A. Ve volném čase hraju 
fotbal a počítačové hry nebo si čtu. Moje 
nejoblíbenější hra je World of Tanks. Mám rád 
bramborové knedlíky s husou (ale bez zelí).  
 
 
 
 
 
 

Martin Škaloud 
Je mi 9 let, chodím do 4.B  a mám rád červenou a bílou barvu. Zajímám se o dinosaury - můj 
nejoblíbenější je allosaurus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artem Tsupra 
Je mi 9 let a také chodím do 4. A. Moje nejoblíbenější jídlo jsou špagety. Ve volném čase rád 
hraju Minecraft a hraju fotbal, mám rád také volejbal. Pocházím z Ukrajiny, kde mám další 
sourozence a psa. Tady se mi líbí škola. 
 
 
 
Honza Zikeš 
Je mi 12 let. Chodím do třídy 7.B. V našem časopise píšu o autech, o žhavých novinkách 
autosalonů, ale i o veteránech a starších typech. Také se starám o zábavu, a to o komiksy a 
křížovky. Ve svém volném čase závodně plavu a zajímám se o auta.   
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Téma vydání: VÁNOČNÍ ČAS  
 
Zase po roce tu máme Vánoce. Adventní čas patří k těm nejkrásnějším dnům v roce – je to 
ale také období náročné: ve škole je spousta testů („Napíšeme si to ještě před Vánoci, ať pak 
máte klid!“) a doma nás čeká generální úklid celého bytu.  
 
Redaktoři našeho časopisu si pro vás připravili spoustu vánočních tipů a nápadů, jak si 
nadcházející Vánoce co nejvíce užít – upečte si naše cukroví, poslechněte si největší vánoční 
hity a v televizi si pusťte pohádku!  
 

DIY: sněžítko 
 
Blíží se Vánoce, a proto bychom vám rádi představili návod na úžasné sněžítko. Budeme 
potřebovat:  

 skleničku 
 vodu 
 lepidlo 
 ozdoby 
 šišku 
 tavnou pistoli 
 stuhu 
 třpytky 
 glycerin  

 
Na víčko od zavařovačky nalepíme tavnou pistolí šišku. Poté do zavařovačky nalijeme vodu, 
nasypeme do ní třpytky a kápneme trošku glycerinu. Poté zavřeme sklenici a dobře utáhneme. 
Nakonec na víčko přilepíme lepidlem stuhu a máme hotovo.  
Tento krásný dárek se hodí pro každou maminku či babičku.  
 

Text připravila externistka: VERONIKA BERGMANNOVÁ, 7. A 
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Vánoce na Ukrajině 
 
Kdy je slavíme?   
Později než v Čechách - 6. ledna 
 
Co jíme ke sváteční večeři na Ukrajině?  
Při přípravě odpovědi na tuto otázku  jsme našli několik shod, ale Artem se rozhodl představit 
jídlo, při kterém se mu začaly sbíhat sliny: 
 
Ukrajinská kuťa - velmi doporučuji ochutnat  
Tradičně se připravuje z tlučené pšenice, makových zrníček, sladu nebo medu a dodatečných 
surovin (oříšky, rozinky apod.). V řadě předpisů se vyskytuje mléko nebo smetana, v 
původních receptech bylo mléko z mletého máku. V současnosti se používají také suroviny, 
které dříve nebyly dostupné nebo byly velmi drahé, jako například kousky pomerančů nebo 
mandle. 
 
A co nějaké zvláštní ukrajinské vánoční zvyky? 
Do půlnoci se nesmí jít spát, dívat na televizi, ani na telefon, čeká se na příchod Nikolaje, který 
nosí dárky. Dárky se ale rozbalují až ráno. 
Celé rodiny chodí na vánoční koledu, zpívají koledy, za které dostávají sladkosti, ovoce, 
drobné peníze. 
 

Text připravil: ARTEM TSUPRA 
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10 TOP CHRISTMAS HITS 
 
Nasaďte si sluchátka, pusťte appku a zaposlouchejte se 
do tradičních vánočních hitovek!  

 
 
Klasické koledy  

 Rolničky, rolničky 
 Narodil se Kristus pán  
 Vánocích nikdo nesmí být sám 
 Veselé vánoční hody  
 Tichá noc   

 
Vánoční hity 

 Wham! - Last Christmas  
 Ewa Farna - Vánoce na míru  
 Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You 
 Ariana Grande - Santa Tell Me  
 Václav Neckář - Půlnoční 

Dárky? No stress!  
 
Ještě nemáte, čím potěšit své milované? Pátrali jsme za vás a zjistili, co se u vás najde pod 
stromečkem – sami jste totiž naprášili, co komu pořídíte!  
 
Míša, 8.A: Pobyt v lázních mamince a 
babičce.  
 
Kája, 7.A: Nějaké oblečení sestře a matce 
kosmetiku.  
 
Gabča, družina: Kosmetiku mamce.  
 
Ondřej, 7.C: To, co najdu. 

 
Tonda, 9.B: Ponožky.  
 
Matyas, 4.B: Obal na airpods pro bráchu a 
pro mamku knihu 1000 přání.  
 
Štěpán, 4.B: Šaty mamce.  
 
Nikola, 4.B: Vařečku mamce.  

 
A následující věci nám v redakci přišly také jako fajn dárečky!  
 

máma nové šaty nebo náramek a přáníčko 

táta boty nebo tričko, lístek na fotbal 

sestra sponka nebo panenka 

brácha autíčko, puzzle, lego, lístek na fotbal 

babička vlna, svetr 

dědeček ponožky, papuče 

zvíře zvířecí jídlo nebo hračka (míček, kost, překážkový běh po křečka...) 

 
Text připravili: SOFIE LYVYNYUK 

 MARTIN ŠKALOUD 
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Adventní pečení 
 
Vánoční roláda 
Budete potřebovat:  

 200 g piškotů - rozdrcených  
 150 g moučkového cukru 
 3 lžíce kakaa 
 1 šálek vychladlé kávy 

 

Na náplň dále:  
 125 g másla  
 1 žloutek 
 50 g moučkového cukru 
 strouhaný kokos 

 
Postup:  
Smíchejte piškoty, cukr a kakao. Přilejte pomalu kávu a 
míchejte, až vznikne těsto. V další míse vyšlehejte 
máslo, žloutek a cukr, až vznikne pěna.  
Na potravinářskou folii vylijte těsto a rozprostřete ho. 
Potřete těsto cukrovou pěnou a vše stočte do rolády. 
Obalte v kokosu a dejte přes noc do lednice.  
Druhý den můžete roládu nakrájet.   
 
 
 
 
 

Linecké  
Budete potřebovat:  
 350 g rýžové mouky 
 250 g másla 
 120 g moučkového cukru 
 1 vejce 
 1 lžičku strouhané citronovékůry 
 marmeládu 
 
 

 
Postup:  
Smíchejte mouku, máslo, cukr, citronovou kůru, vejce a míchejte, dokud vám nevznikne těsto. 
Poté jej nechte odležet a druhý den vyválejte těsto v placku a vykrájejte z něj různé tvary. 
Troubu předehřejte na 170 °C a můžete péct!  
 
 

Recepty připravily a ozkoušely: SOFIE LYVYNYUK a 
VANESSA KOSTELECKÁ, 6. B 
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Novoroční předsevzetí  
 
Po Vánocích přichází doba změn – každý do nového roku vchází s nadějí, že ho čeká úspěšný 
rok plný radostí. Mnohdy se tomu snažíme napomoci sami a dáváme si různá novoroční 
předsevzetí. Někdy je ale problém své sliby vyplnit. Jaká předsevzetí si tedy uložit, abychom 
se jich drželi?  
 

 Novoroční předsevzetí by mělo být reálné (tedy takové, jaké je možné splnit).  
 Musí to být něco, co sami chcete.  
 Řekněte o svém plánu jiným lidem – svědomí vás pak nenechá se na to vykašlat.  
 Zaznamenávejte si své pokroky a občas se odměňte za píli a vůli.  

 
A co jsme si dali za cíle my v redakci?  
 
Sofie: Mít lepší známky z češtiny.  
Martin: Chodit dřív spát.  
Daniel: Více se soustředit při výuce.  
 
Předsevzetí si ukládají samozřejmě i 
dospělí (např. nekouřit) – podpořte 
své rodiče a prozraďte jim výše 
uvedené tipy, jak vydržet!  
 
 
 
 
 

Text napsal: DANIEL RAMBOUSEK 

Lednové radovánky 
 
Hned 1. ledna se koná tradiční novoroční výstupu na Ještěd.  
 
Fotbal se v lednu nehraje, ale můžete jít fandit hokejistům – třeba v pátek 10. ledna 2020 od 
18.00.  
 
Jako každou sobotu i 11. ledna můžete zajít do Plazy Liberec na Sváťovo divadlo. Tentokrát 
se hraje Zlatovláska. Vstup dobrovolný.  
 
V Kině Varšava se můžete těšit na cestopisnou přednášku Asijské srdce: Tádžikistán a Pamír. 
Bude se konat 21. ledna 2020 od 18:00. Vstupné 120 Kč.  
 

Text napsal: DANIEL RAMBOUSEK 
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Česká legenda slaví 60 let 
 
Kdo by neznal Škodu Octavia – je to snad nejúspěšnější model automobilky Škoda. A právě 
letos uběhlo 60 let od doby, kdy z výrobní linky sjela první Škoda Octavia. Málokdo asi ví, že 
název Octavia pochází z latiny a znamená „osmá“, protože Octavia byla osmým modelem 
automobilky Škoda po druhé světové válce. Podívejme se tedy, jak šel čas s Octavií. 
 
 
Škoda Octavia 
První Octavia, která se vyráběla v letech 1959–1964 a byla posledním typem 
mladoboleslavské automobilky s motorem uloženým vpředu. Používala stejný motor jako její 
předchůdce Spartak, a to čtyřválec o výkonu 40 koní (dále jen k), od Spartaku se však lišila 
pozměněnou přední maskou a palubní deskou. Prodávaly se i výkonově jiné verze. V té době 
Octavia stála asi 39 500,- Kč. Další karosářskou verzí byla užitková Škoda Octavia combi, 
vyráběná v letech 1961–1971, používala silnější motor, a to o výkonu 51 k. Byla velmi oblíbená 
pro velký a praktický zavazadelník. Zajímavostí je, že zadní dveře měla pouze na jedné straně, 
a sice na pravé. 

 
 
Škoda Octavia 1. generace 
Byla druhou typovou řadou automobilky Škoda (po Felicii), již pod koncernem Volkswagen. 
Vyráběla se v letech 1996–2004. Používala koncernové motory o výkonu 50–132 kilowattů 
(dále jen kW). Octavia combi se vyráběla i s pohonem všech kol. Nabízela se také sportovně 
střižená verze RS s upraveným nárazníkem. Tato Octavia byla tak oblíbená, že se po ukončení 
výroby montovala až do roku 2010 pod názvem Octavia Tour. 
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Škoda Octavia 2. generace 
Vyráběla se v letech 2004–2012. Používala motory o výkonu 77–147 kW. Podobné motory 
používala i Octavia combi, u které přibyla i verze Scout s pohonem všech kol, se zvýšeným a 
ochráněněným podvozkem a oplastovanou karoserií, která měla překonat i lehčí terén. 
Nechyběla ani verze RS se silným motorem a upraveným nárazníkem. V roce 2009 došlo 
k úpravám přední a zadní masky a dalších drobností. 
 

 
Škoda Octavia 3. generace 
Vyrábí se od roku 2012 do současnosti. Používá motory o výkonu 63–162 kW. Některé motory 
byly později nahrazeny jinými, např. základní čtyřválec byl nahrazen malým tříválcem. U verze 
combi se opět vyráběla  verze Scout s pohonem všech kol, oplastováním karoserie a o 15 mm 
zvýšeným podvozkem. Po úpravách v roce 2017 dostala současnou „čtyřokou“ podobu. S tou 
se letos na podzim vyráběla zlevněná a dobře vybavená Octavia Tour, protože 3. generace 
Octavie letos končí. Škodovka „tourkami“ také pobízela zákazníky, aby si dopřáli nový vůz a 
oslavili tak narozeniny Octavie. 
 

 
Škoda Octavia 4. generace 
A je to tady! Octavia završila rok svých narozenin novou, čtvrtou generací. Představila se 
11. listopadu letošního roku v Praze.  Rozměrově se od předchůdce moc neliší, ale designem 
(vzhledem) však hodně. Má ostré a aerodynamické tvary karoserie, připomíná více SuperB 
než Octavii. Používá motory o výkonu od 81 do 180 kW. Dá se koupit i s pohonem na zemní 
plyn (CNG) a nově i jako hybrid. Verze RS a scout se přidají až v příštím roce. Už od základní 
výbavy používá LED světlomety. Zevnitř se Octavia změnila úplně. Středem palubní desky je 
velký dotykový displej, na kterém ovládáte skoro všechny funkce vozu. Novinkou je i 
dvouramenný volant, přepracované sedačky atd. Kufr se o pár litrů také zvětšil.   

 Text připravil: HONZA ZIKEŠ 
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Erasmus+ 
  
V rámci dvouletého projektu Erasmus+, který pro žáky ZŠ Barvířská dlouhodobě připravuje 
paní učitelka Marková, naši školu navštívili žáci ze Slovinska, Itálie a Polska, v doprovodu 
svých učitelů zde strávili jeden říjnový týden nabitý nejrůznějšími aktivitami. Nechyběla 
prohlídka Liberce a jeho okolí, návštěva zámku Sychrov i nedalekého Českého ráje ani 
jednodenní výlet do Prahy. Hostitelé měli příležitost potrénovat angličtinu v běžných životních 
situacích a rozšířit si znalosti o jednotlivých zemích, což jsou hlavní cíle těchto projektů. 
 
Aby z toho nevyšli zkrátka ani naši čtenáři, připravil Martin Škaloud krátké rozhovory s několika 
účastníky z Polska. Do you understand? 
 
M: Where are you from?  
Dominika: From Warsaw, Poland. 
 
M: How old are you?  
Dominika: 12 
 
M: What do you like? 
Dominika: Music,volleyball.  
 
M: Do you like Liberec?     
Dominika: It is pretty.  
 
 
 
 
 
 
M: Where are you from?  
Filip: From Warsaw.  
 
M: How old are you?  
Filip: 14.  
 
M: What do you like?  
Filip: Piano and art.  
  
M: Do you like Liberec?  
Filip: Yes, the view from the tower was 
nice.    

M: Where are you from?  
Olga: Warsaw.  
 
M: How old are you?  
Olga: 13.  
 
M: What do you like?  
Olga: Dance, swimming.  
 
M: Do you like Liberec?  
Olga: Yes. The buildings are nice.  
 
 
 
 
 
 
M: Where are you from?  
Kaja: Poland.  
 
M: How old are you?  
Kaja: 13.  
 
M: What do you like?  
Kaja: Music, swimming.  
 
M: Do you like Liberec?  
Kaja: Yes, I like it very much. 

   
   

Rozhovory připravil: MARTIN ŠKALOUD 
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A jaké jsou vaše znalosti o zemích, jejichž zástupce čeští žáci spolupracující na projektu 
Erasmus+ v době od 13. do 19. října 2019 hostili? 
 
 

A) Koloseum  
B) Varšava 
C) Šikmá věž 

D) polská abeceda 
E) Predjamský hrad 
F) Bledské jezero 

 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

e)  
 

f) 
 

 

1)  
 

 

2)  
 

3)  

 
I. Itálie II. Slovinsko III. Polsko 
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Koutek zábavy 
 

Máš-li, hochu, dívko, dlouhé stání, 
zkoukni tyto strany bez čekání. 

Spousta zábavy tě čeká, 
třeba i křížovka krátká. 

Autorem sekce je HONZA ZIKEŠ, 
tak šup, honem, ať to neprošvihneš! 

 
Vyluštěte si křížovku o zvířatech. Tak zapojte mozkové závity a do toho! 
 

 
 

  

Vodorovně 

Svisle 
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Komiks: Strejda Pupulino 
 
Několikrát do roka k nám přijíždí tatínkův bratr z Itálie - Strejda Pupulino. No, a jako každý rok 
k nám přijel i na Vánoce. Štědrý den jsme strávili v teple domova, ale druhý den jsme se vydali 
za babičkou… 
 
Jenže babička bydlela vysoko v horách a v zimě tam nevedla žádná silnice, tím pádem 
jsme museli jet na lyžích. A to byl problém… 
 

 
 

Pro nás to bude hračka, ale pro strejdu asi trochu problém… 
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Jenom nazouvání lyží strejdovi trvalo asi půl hodiny… 

 
 
 
Vyrazili jsme dříve než strejda, jeli jsme pomalu a s domněním, že nás strejda dožene. Jenže 
začalo sněžit a silně foukat… 
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Sněžilo a foukalo stále silněji a silněji… 

 
 
Z mlhy už vykukoval babiččin dům, ohlédli jsme se – a strejda nikde. Nejdříve jsme slyšeli křik 
a pak jsme i uviděli strejdu… 
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Po příjezdu k babičce se strejda zavřel do pokoje i s jeho zlomenou lyží. A pořád chtěl nějaký 
med. Asi do čaje… 

 
 
Nedalo nám to a šli jsme se podívat. A co jsme neviděli… 
 

 
 
Ach jo, ten náš strejda! 
 
 

Komiks napsal a nakreslil, jakož i křížovku sestavil: HONZA ZIKEŠ  
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Slovo závěrem 
 
Vážení čtenáři,  
 
děkujeme, že jste strávili chvilku čtením našeho časopisu. Celá redakce by vám tímto ráda 
popřála poklidné prožití vánočních svátků. Užijte si zasloužené prázdniny a načerpejte sílu 
(třeba u pohádek a s podnosem cukroví na klíně)!  
 
Na další číslo se můžete těšit na jaře – pravděpodobně v průběhu dubna. Víme, je to za dlouho 
– ale redakční práce je náročná a my chceme svým čtenářům předložit kvalitní obsah. 
S jistotou můžeme říct, že se máte na co těšit!  
 
Pokud byste se chtěli na obsahu podílet, jste vítáni! Své náměty, tipy a příspěvky (ať už 
obrázky, literární tvorbu či povedené školní – slohové, výtvarné – práce atd.) můžete posílat 
na následující emailovou adresu:  
 
 

bafcasopis@gmail.com 
 
 

Vaše redakce  
 
PS: Koutek zábavy v příštím čísle zaručen!  

 


