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Návod na výrobu barevných pusinek 
Ingredience:   

5 bílků  

20 dkg krupicového cukru   

15 dkg moučkového cukru   

1 vanilkový cukr   

potravinářské barvivo   

  

Postup:  

Z bílků vyšleháme tuhý sníh. Potom po malých 

částech, za stálého šlehání, přidáváme prosetý 

vanilkový a krupicový cukr. Nakonec lehce 

vmícháme moučkový cukr a potravinářské 

barvivo.  

Vzniklou hmotou plníme zdobící sáček 

s ozdobnou trubičkou a na plech 

vyložený pečícím papírem tvoříme stejně velké 

pusinky. Nakonec vložíme do mírně vyhřáté 

trouby a nepečeme, spíš sušíme. Cukroví je 

hotové, až jde lehce sundat z pečícího papíru.  
 
(Patrik Rusín, Kateřina Moravcová, Karolína Škaredová, Jan 

Haubert) 

 

Jídlo ve školní jídelně – dobrota 

nebo hrozba? 
 

Dobrý den, vítejte u prvního rozhovoru školních 

novin v Dolní Čermné. Dnes se zaměříme  

na téma, jak žákům v Dolní Čermné chutná ve 

školní jídelně. Jsem velice zvědavý na názory 

ostatních žáků, kterých se zeptáme. Mně osobně 

ve školní jídelně většinou chutná. Záleží, co je 

zrovna za jídlo. Teď už se přesuneme před 

školní jídelnu a zeptáme se jednotlivých žáků.  

  

Reportér: „Dobrý den, mohl bych se vás 

zeptat, jak vám chutná ve školní jídelně?“  

Kuba: „Dobrý den i vám. Tato otázka je velmi 

složitá, za mě to ujde, jak kdy.“  

Reportér: „Děkuji za odpověď a hezký zbytek 

dne.“  

Kuba: „Vám taky hezký den.“  

Tak už znám názory prvních dotazovaných, 

jdeme se přesunout za někým dalším.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportér: „Dobrý den, mohl bych se 

vás, zeptat jak vám chutná ve školní jídelně?“  

Pepa: „Dobrý den, mně v jídelně nechutná.  

A co je to za otázky?!“  

Reportér: „Tak děkuji. Na shledanou.“  

Pepa: „Čus.“  

No, tohle jsem nečekal. Trochu ostrá odpověď, 

ale to mě nezastaví, protože se jdeme na tuto 

otázku zeptat posledního žáka. 

Reportér: „Dobrý den, mohl bych se vás 

zeptat, jak vám chutná ve školní jídelně?“  

Petr: „Dobrý den, ve školní jídelně mi velmi 

chutná, vaří tam skvěle, až na nějaké výjimky.“  

Reportér: „Děkuji za odpověď a hezký zbytek 

dne.“  

Petr: „Vám taky, hezký zbytek dne.“  

 

Toto byl poslední respondent. Podle odpovědí 

má školní jídelna dobré hodnocení a většině zde 

chutná, ale výjimky se vždy najdou. Toto je vše 

ze školních novin v Dolní Čermné. Příště se 

zase ukážeme s další záludnou otázkou. 

 
(Filip Němeček, Sára Vondrová, Václav Macan, Adam 

Bedrníček, Terezie Junková)  
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Co stálo za popálenými prsty?  
V pondělí 6. prosince byl na naší škole 

uskutečněn projektový den. První tři hodiny 

jsme se normálně učili. Poté jsme šli na oběd a 

po něm nás rozdělili do skupin společně 

s devítkou. Hlavním tématem tohoto dne 

bylo, jak správně třídit odpad, jak neplýtvat 

jídlem a využití starých věcí.  

První stanoviště naší skupinky bylo u paní 

učitelky Faltejskové. Dostali jsme anglický text 

a z něho jsme vybírali, co přírodě škodí a co 

ne. Na stanovišti číslo dva na nás čekala paní 

učitelka Pupíková. Tam jsme vymýšleli, jak ze 

starých věcí vyrobit něco znovu použitelného, 

například z košile kapesník, hadr či tašku. Na 

dalším stanovišti nás přivítala paní 

asistentka Applová a u ní jsme třídili, jaký 

odpad patří do kterého kontejneru. U čtvrtého 

stanoviště na nás čekala paní asistentka 

Boháčová. U ní jsme se zabývali tématem, jak 

neplýtvat jídlem. Zjistili jsme například, že 

když koupíme až moc rohlíků, tak zbytek 

můžeme zamrazit.  

Po šesté vyučovací hodině jsme se přesunuli do 

jazykové učebny, tam na nás čekal pan 

myslivec Faltejsek. Především jsme 

 

 

 

 

 

 

Chlapec, kterému říkají Vánoce              
 

Režie a scénář: Gil Kenan 

 

Příběh vypráví o chlapci, který chce přivést 

naději do země, kde panuje král. Země je velmi 

smutná a král potřebuje naději. Chlapcův otec 

se vydal do Elfmágu města skřítků, kde unesli 

skřítka spolu s jeho bandou. Chlapec, kterému 

říkají Vánoce, se za nimi vydal, zachránil 

skřítka, ale přitom mu umřel otec, který mu 

nakonec pomáhal se záchranou. Chlapec skřítka 

dovedl domů do Elfmágu a spolu se skřítky 

vyráběli dárky, které přivedly naději zpět do 

země. Spolu s králem je roznášeli dětem. 

Pohádka je pro lidi, kteří mají rádi večerní 

rodinný film. Je to pěkně zpracovaná, zčásti 

hraná, zčásti animovaná pohádka. 

 

poslouchali, jak se máme chovat v lese. Celé 

vyprávění stihl pan Faltejsek za jednu 

vyučovací hodinu. Ta poslední aktivita, na 

kterou jsme se těšili nejvíc, byla vyrábění 

vánočního svícínku. Kvůli kterému jsem si 

trochu spálila prsty od tavné pistole. „Bavilo 

mě to víc než normální učení. Navíc jsem 

zjistila i něco nového o třídění odpadu,“ říká 

jedna účastnice.  

 

„Je dobrý, že jsme se o tomhle tématu bavili. 

Možná to někomu dalo do hlavy rozum  

a uvědomil si, že zahazovat 

odpadky jen tak na ulici 

nebo vyhazovat jídlo není 

v pořádku. Jiní lidé by za kus 

chleba dali všechno, co mají a 

my ho necháme zplesnivět,“ 

zhodnotila žákyně.  
(Ema Adamcová, Adéla Lešikarová, 

Michal Pravda, Marie Křemenáková, 

Marie Marešová)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jediné, na co bych upozornil, jsou děti, které 

špatně snášejí smrt v pohádkách. Jinak od 

efektů až po herce, vše bylo skvělé. Je to super 

vánoční pohádka. Líbila se mi část, jak chlapec 

létal na sobu. Moc doporučuji lidem, kteří si 

doma chtějí udělat vánoční atmosféru. 

 
(Petr Vávra, Liliana Rousová, Kateřina Malcová, Marie 
Haubertová, Karolína Šedivá)  


