
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Slovo šéfredaktorů: 

Ahoj, naši milí čtenáři. Je tady další vydání 

časopisu star.com. Blíţí se Vánoce a nový rok a 

náš časopis si pro vás připravil speciální vánoční 

vydání. Najdete tady recepty na vynikající 

cukroví, oblíbený Názorníček, Sport a mnoho 

dalších rubrik. S pozdravem Jan Hůlek a Eduard 

Kuchynka  
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3. Vydání 
Cena: 5 Kč 



 

Auta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aston Martin DB9 Volante 

zrychlení 0-100 km/h za 4.6 s 

maximální rychlost 306 km/h 

výkon 477 k při 5750 ot./min 

 

Nissan GTR 

zrychlení 0-100 km/h za 3.5 s 

maximální rychlost 307 km/h 

výkon 480 k při 6400 ot./min 

 

Lamborghini Gallardo Spider 

zrychlení 0-100 km/h za 4.1 s  

maximální rychlost 314 km/h 

výkon 382 kW při 6100 ot/min 

 

Porsche 911 

 

zrychlení 0-100 km/h za 3,7s 

maximální rychlost 312 km/h 

výkon 500 k 
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Recepty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepečené kuličky s višněmi 

Potřebné ingredience: 

125 g piškotů 

80 g másla 

80 g moučkového cukru 

2 lţíce kakaa 

rum, marmeláda 

+ višně naloţené v rumu 

Postup: 

Piškoty nadrtíme válečkem, pomeleme, nebo 

nějak jinak destruktivně docílíme jejich 

rozmělnění. Přidáme k nim na pokojovou 

teplotu roztopené máslo, nasátý cukr 

smíchaný s kakaem (hořké cukrářské) a 

vloţíme do toho asi lţíci marmelády. 

Nejvhodnější je pikantnější marmeláda, 

například rybízová. 

Poté začněte zpracovávat. Půjde to těţko. 

Alespoň se to dá předpokládat. Od toho máme 

nachystaný rum,  nebo jiný alkohol podle chuti, 

který  po troškách přiléváme, aţ docílíme 

schůdné tuhosti těsta. Můţeme také místo 

alkoholu přidávat marmeládu. 

Směs je dost sladká díky marmeládě a tvárná 

díky ostatním surovinám, takţe pokud ošidíte 

mnoţství másla a cukru, vůbec nic se nestane. 

Pokud naloţené višně nemáte, můţete je 

nahradit rozinkami v rumu, nebo něčím úplně 

jiným. Napadají mě oblíbené mandle, snad 

marcipán, kousek čokolády, nugát…anebo do 

kuliček, které budete zpracovávat, nedávejte 

prostě vůbec nic. 

 

 

 

Linecké cukroví  
 Potřebné ingredience: 

 

400g hladké mouky, 

 250g tuku, 

 120g cukr moučka, 

 2 ţloutky, 

 vanilkový cukr, 

 0,5 kávové lţičky kypřícího prášku,  

kůra a šťáva 0,5 citronu 

 

Postup: 

Suroviny smícháme v těsto, vyválíme a 

vykrájíme obvyklé tvary. Po upečení 

slepíme marmeládou. Můţeme také plnit do 

plýtkých formiček. Po vyklopení taktéţ 

slepíme marmeládou, nebo máslovo - 

pudinkovým krémem a takto slepené 

máčíme v čokoládě. Cukroví pečeme při 

150 stupních. 
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http://www.topzine.cz/magazin/wp-content/uploads/2009/11/kulicky-1.jpg
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Vtipy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pepíček: „Tatínku, dnes jsem 

ušetřil 10 korun!" 

„Jo, a jak?"  

„Běţel jsem celou cestu do školy 

za autobusem." 

„Tak zítra běţ za taxíkem, 

ušetříš dvě stě!" 

Ptá se sousedka Markétky: „Je 

maminka doma?” 

„Ne, není.” 

„A co tvůj tatínek?” 

„Také ne.” 

„A babička také není doma?” 

„Ta je, jak teď má zlomenou 

nohu, tak se ještě nestihla 

schovat.” 

 

Chlubí se Jiříček: „Naše 

maminka jezdí autem 

jako blesk.” 

„Tak rychle?” 

„Ne, ale kaţdou chvíli 

bací do stromu!” 

 

Maminka říká 

Pepíčkovi: „Zapal 

stromeček.“ 

 Za chvíli Pepíček 

přijde a ptá se: 

„Svíčky taky 

maminko?“ 
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Co by si dal/a svým rodičům k Vánocům?  

 

Tomáš Kašík: Počítač a kalendář. 

Jan Hůlek: Nový dům a velkou zahradu. 

 

Nejoblíbenější koleda? 

 

Tobiáš Kuchynka: Rolničky. 

Tereza Šimčíková: Veselé Vánoce. 

 

Kdybys měl vymyslet otázku pro názorníček, jak by zněla? 

 

Anonym: Baví vás to? A co vás baví? 

Dana Tučková: Vaše nejoblíbenější zvíře? 

 

Pracujete v hodinách na interaktivní tabuli? 

 

Eduard Kuchynka: Občas. 
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Tichá noc  

 
Tichá noc, svatá noc 

jala lid v blahý klid. 

Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, 

hvězdy při svitu u jeslí dlí, 

v nichţ malé děťátko spí,  

v nichţ malé děťátko spí. 

 

Tichá noc, svatá noc! 

Co anděl vyprávěl, 

přišed s jasností v pastýřův stan, 

zní jiţ s výsosti s všech země 

stran: 

"Vám je dnes Spasitel dán, 

přišel Kristus Pán." 

 

Tichá noc, svatá noc! 

Jeţíšku na líčku 

boţí láska si s úsměvem hrá, 

zpod zlaté řasy k nám vyzírá, 

ţe nám aţ srdéčko plá, 

vstříc mu vděčně plá. 



 

 

 

   

   VS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neměli jsme šanci vyhrát, uznal Mourinho, jenţ se 

v Realu dočkal kritiky. Takovou situaci ještě 

nezaţil. Od chvíle, kdy José Mourinho v létě 

převzal fotbalisty Realu Madrid, tak jeho svěřenci 

několikrát remizovali, dalších patnáct zápasů 

vyhráli. Prohra na lavičce "Bílého baletu", to byla v 

pondělí pro portugalského kouče nová zkušenost. A 

o to trpčeji na ni bude po výrazném debaklu 0:5 s 

Barcelonou vzpomínat. 

 30. 11. 2010 13:25 BARCELONA 

„Je to nejhorší poráţka mojí kariéry," hlesl po zápase Mourinho a 

pokračoval: „Nikdy jsem ještě neprohrál zápas výsledkem 0:5, ale je pro 

mne snazší to přijmout, protoţe jsme zkrátka neměli šanci vyhrát," 

vyzdvihl kvality vítězné Barcelony. „Pořád zůstáváme jen dva body za 

lídrem ligy, pokračujeme v práci," dodal. 

 

Přestoţe musel v pondělí večer zaţívat na lavičce kruté chvíle, snaţil 

se zůstávat nad věcí a výkon svého týmu nekritizoval. „Jeden tým 

předvedl své maximum, druhý hrál velmi špatně. Ale i kdyţ prohrajete 

o pět gólů, nemůţete začít brečet, je třeba tvrději pracovat. Sezóna 

dneškem ještě neskončila," vzkázal Mourinho. 
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Spojovačky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojte čarou obrázky, které k sobě patří 
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Od Vás čtenářů 

Druháci vítají zimu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sněhuláček panáček, 

má na hlavě plecháček, 

místo očí uhlíky, 

na kabátě knoflíky 

Nemá boty, chodí bos, 

jako bosý kos 

 

 

S. Polzerová 

Sněhuláčku panáčku, 

nosíš černé flíčky, 

já ti to závidím, 

ţe jsou to knoflíčky. 

 
E. Urbánková 
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Narodil se Kristus Pán  
Narodil se Kristus Pán, veselme se, 

z růţe kvítek vykvet nám, radujme se. 

Z ţivota čistého, z rodu královského, 

nám, nám, narodil se! 

 

Jenţ prorokován jest, veselme se, 

ten na svět poslán jest, radujme se. 

Z ţivota čistého, z rodu královského, 

nám, nám, narodil se! 

 

Člověčenství naše, veselme se, 

ráčil vzít Bůh na se, radujme se. 

Z ţivota čistého, z rodu královského, 

nám, nám, narodil se! 

 

Goliáš oloupen, veselme se, 

člověk jest vykoupen, radujme se. 

Z ţivota čistého, z rodu královského, 

nám, nám, narodil se! 



 

 

 

 

 

 

 

Koledy: 
Rolničky 
Sláva, uţ je sníh, jedem na saních,  
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.  

 

Kouká na syna, uši napíná...  

Co to slyší v rolničkách?  

Na co vzpomíná?  

 

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?  

Kašpárek maličký nebo děda Mráz?  

Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?  

Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.  

Zvonky dětských let, rozezvoňte svět!  

Těm, co uţ jsou dospělí, ať je znova pět!  

 

Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka:  

Vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.  

 

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?  

Kašpárek maličký nebo děda Mráz?  

Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?  

Maminčiny písničky, Vánoce a sníh. 

J. Finková 
 

L. Profotová 
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Ţije velryba pod vodou?  Ano Ne  

Těšíš se na Vánoce?   Ano Ne  

Líbí se ti ve škole?   Ano Ne 

Máš domácího mazlíčka?  Ano Ne 

Jsi sportovec?   Ano Ne 

Tancuješ rád/a?   Ano Ne 

Máš rád/a perníčky?   Ano Ne 

L. Matuškovičová 

 

 
 

Narozen: 20. 5. 1982 v Plzni 

Výška a váha: 196 cm, 90 kg 

Stav: ţenatý, manţelka Martina 

Současný klub:FC Chelsea Londýn 

Číslo dresu:1 

Úspěchy:dvojnásobný mistr Premier League 

(2005, 2006), vítěz Ligového poháru  

 a Superpoháru s Chelsea (2005), 3. místo na 

EURO 2004, mistr Evropy do 21 let (2002), 4. 

místo na ME "16" (1999) a ME "18" (2000), účast 

ve čtvrtfinále MS 

F. Zachara 
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Sport 
Mistr Federer porazil Nadala a vstoupil do dějin 
 

 Finalový střet dvou tenisových velikánů byl znovu 

skvělý. Federer s Nadalem předvedli v Londýně show, 

jeţ se vymyká běţným tenisovým bitvám. Předvedli 

hru, která přesahuje hranice jejich sportu. Zkrátka 

tenis z jiné  

 

 

Čech dostal gól z malé domů, Chelsea je druhá 

Fotbalisté Chelsea potřetí za sebou a počtvrté z 

posledních pěti zápasů v anglické lize nevyhráli. 

Obhájce titulu po dnešní remíze 1:1 v Newcastlu přišel 

o vedení v tabulce a klesl o dva body za Manchester 

United. Navíc se na něj dotáhl Arsenal, který je třetí jen vinou horšího skóre.   

E. Repka 

Valentino Rossi  

Je italský profesionální motocyklový závodník a šestinásobný mistr světa královské třídy 

MotoGP ve Velké ceně silničních motocyklů. Obecně je povaţován 

za jednoho z nejlepších motocyklových jezdců všech dob. V roce 

2006 mu jen těsně unikl osmý titul mistra světa a v sezóně 2007 

se před něj dostal Casey Stoner, ovšem v roce 2008 opět ukázal 

svou nadvládu. Rossi je sedmým nejvíce vydělávajícím 

sportovcem světa a druhým, který ţije mimo Ameriku. Odhaduje 

se, ţe jeho roční příjmy dosahují 30 milionů dolarů.  

 

L. Maláník 
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Hitparáda T-music chart 
Top 10 

 

1. Justin Bieber…U Smile 

2. Linkin Park…Waiting For The End 

3. Selena Gomez…A Year Without Rain 

4. Miley Cyrus…Who Owns My heart 

5. Cheryl Cole…Promise This 

6. Pink…Raise Your Glass 

7. Nightwork…Tepláky 

8. My Chemical Romance…Na Na Na 

9. Debbi…Moţná se mi zdáš 

10. Rytmus…Zlatokopky 

Novinky 

 

1. Swedish House Mafia feat. Tinie Tempah …Miami 2 Ibiza 

2. James Blunt…Stay The Night 

3. Will.I.Am…Check It Out 

4. Chinasky…Šatna 

O. Dobrovolný 

Auta 

Škoda Octavia 1969: Maffia Car         
Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Před vámi stojí auto, které 

je starší neţ většina vašich rodičů – Škoda Octavia roku 

1960 s 45k motorem pod kapotou Současný majitel této 

padesátileté babičky přestavěl tento historický oldtimer 

v tzv. custom oldies stylu, přičemţ stará oktávka vypadá, 

jako kdyby právě přijela z nejnovější hry Mafia II. Joţovým 

záměrem nebylo s autem nijak závodit, spíš si uţívat jízdu, 

proto zůstal motor v původním stavu a s původním výkonem 33 kW/45 koní při 4 200 

ot/min. Motorový prostor tak prošel pouze estetickou úpravou, při které byl očištěn od 

zbytečností, jako je akumulátor, topení, kladka ruční brzdy, a nalakován do matné černé 

barvy. Do stejné barvy byl nalakován blok a ostatní části motoru. Zajímavé jsou 

přelisované a pochromované plechové disky ze škody 1000 MB v rozměru 5, 5×14“, 

kterých jsou obuté do pneumatik Toyo s bílými límci Atlas 
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F. Salajka 

http://www.t-music.cz/t-music-chart/?chartselect=N1


 

Redakční rada školního časopisu 

Šéfredaktoři: Jan Hůlek, Eduard Kuchynka 

Názorníček: Petr Zeman, Dana Tučková, Tereza Šimčíková 

Recepty: Vendula Pavková, Kristýna Krobotová 

Sport: David Zachara, Patrik Zachara 

Auta: Tomáš Kašík, Petr Slezák 

Spojovačky: Michal Krejčiřík, Rostislav Nešpor 

Hitparáda: Monika Janů, Pavlína Machalová 

Vtipy: Jan Hubáček, Michal Stodůlka 

 

Jak jsi krásné neviňátko 

 
Jak jsi krásné neviňátko, prostřed bídy 

neboţátko,  

před tebou padáme, dary své skládáme.  

 

Já ti nesu dvě koţičky, by zahřáli tvé 

noţičky,  

já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.  

 

Já ti nesu veselého, beránka ze stáda 

svého,  

s ním si můţeš hráti, libě ţertovati.  

 

A co my ti nuzní dáme, darovati co 

nemáme,  

my ti zadudáme, písně zazpíváme.  

 

Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa 

rozléhají,  

slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.  

 

Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé 

pacholátko!  

S tebou se loučíme, Bohu poroučíme. 

 

 

Děkujeme všem, kteří přispěli do našeho 

školního časopisu!!! 
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