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Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, 
přicházíme k vám se druhým číslem 
našeho Školního bravíčka tohoto škol-
ního roku. Ústředním tématem je Va-
lentýn, láska, přátelství. Každá třída 
vás zve do vymyšleného Valentýnské-
ho obchodního domu, ve kterém mů-
žete navštívit kouzelné obchody. Račte 
vstoupit… pokochat se, „nakupovat“. 
Věříme, že každý z vás si v časopise 
najde alespoň něco, co ho příjemně 
naladí, čemu se zasměje, co se mu za-
líbí. Příjemné chvilky při čtení časopi-
su přeje redakce  

 
PROČ SE SLAVÍ VALENTÝN? KDO BYL 

SVAÝ VALENTÝN? 
 
Na tuto otázku jsme hledali odpověď na internetu… 
 
Svatý Valentýn byl římský kněz, který působil v době císaře 
Claudia II. Claudius měl rozsáhlé válečné plány a sbíral voj-
sko. Jenže zjišťoval, že nejvíce narušuje morálku vojáků a 
jejich ochotu se vrhat do bitev skutečnost, že mají rodiny, 
tedy manželky a děti. Nezřídka mu prchali z tažení právě za 
nimi. Proto vydal nařízení, že až do odvolání se nesmí na 
území Říma oddávat.  Nu a tím, kdo neposlechl byl právě 

onen svatý Valentýn, který oddával mladé páry i přes císařův zákon. 
 Císaři se to samozřejmě nelíbilo a proto nechal svatého Valentýna uvěznit a byl odsouzen  k smrti. 
Trest byl vykonán podle historických pramenů 14. února roku 296.  
 
Proč je to tedy americký svátek? Právě v USA se rozmohl fenomén valentýnek. Malované kartičky s 
vyznáním získaly velkou popularitu. Později přání k Valentýnu doplnily i jiné valentýnské dárky. Více o 
tom, jak se slaví Valentýn v USA a Velké Británii, se dočtete dále. 
 
A co má svatý Valentýn společného s Českem? Málokdo ví, že na na Vyšehradě je uchována jeho lo-
patka, kterou každoročně v den svatého Valentýna vystavují pro veřejnost.  
Mnoho Čechů si klade otázku, zda Valentýna slavit či ne… Nemusíte utrácet peníze za drahé dárky, 
stačí druhému říct, že ho máte rádi, že jste na sebe hodní. Takže za nás—URČITĚ SLAVIT! 

http://www.tapety-wallpapers.cz/albums/zamilovane_tapety/zamilovane_1024x768/normal_www_tapety-wallpapers_cz-zamilovane-0028.jpg
http://www.davesclub.cz/images/48c209c3a6_83392908_o2.gif


Co nás čeká? 
 

ÚNOR 
Zahájení projektu Šablony 
II:  
Doučování z angličtiny 
Tablety při výuce  
 
12. 2.  
Návštěva knihovny 
 
14. 2. Valentýnská pošta 
 
KARNEVAL VE ŠKOLNÍ 
DRUŽINĚ 
 
Beseda pro žáky 2. stupně s 
pracovníky Úřadu práce 
 
Za zvířátky do lesa—žáci 1. 
stupně 

 

BŘEZEN 
12. 3. 
Návštěva knihovny 
 
Beseda s Policií ČR  na té-
ma trestná činnost 
 
18. 3.—ŘEDITELSKÉ 
VOLNO 
 
4. 4.—18. 4. 
Velikonoční výstava v 
Městské knihovně Králíky 
  
4. 4. velikonoční dílna pro 
rodiče 
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KALENDÁŘ 
AKCÍ 

OHLÉDNUTÍ ZA PROSINCOVÝMI AKCEMI  

 

Předvánoční  čas v naší  škole byl  plný akt iv i t . Tvoř i l i  j sme výrob-

ky na vánoční výstavu a vánoční  jarmark, uspořádal i  j sme vá-

noční  dí lnu pro rodiče a prarodiče, kde s i  spolu se svými rato-

lestmi  vyrobi l i  vánoční svícen. Rodiče i  prarodiče se rovněž 

př iš l i  podívat na vánoční  besídku, na které nechyběly koledy, 

tance, básničky, zpěv i  zábavný vánoční  kvíz  s divadelním vy-

stoupením.  
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DŮLEŽITÉ INFORMACE  

ANEB CO VŠECHNO SBÍRÁME  

 
SBÍRÁME VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE!!! 

Malé rozměry – vložte do červené popelnice nebo drátěné klece u vchodových dveří 
Velké rozměry – položit vedle klece. 

SBÍRÁME NEFUNKČNÍ BATERIE, MONOČLÁNKY!!! 
Vložte do zelené popelnice u vchodových dveří (nebo válce) 

SBÍRÁME USUŠENOU POMERANČOVOU A CITRÓNOVOU KŮRU! 
Odevzdávejte I. Nesvadbové 

SBÍRÁME VYFOUKNUTÁ VAJÍČKA! 
Odevzdávejte třídním učitelům. 

 

SBÍRÁME VYSLOUŽILÉ MOBILY! 
Odevzdávejte P. Hanákové. 

 

POZOR! 11. ROČNÍK JEDINEČNÉ 
AKCE!  
Valentýnská pošta 
 Máš někoho rád? Je ti někdo 
sympatický? Miluješ tajně někoho? Chodí 
do naší školy? Máš jedinečnou příležitost 
mu to sdělit. Jak? Do 13. 2. do 13.30 vhazuj své vzkazy, přání, prostě psaníčka do 
srdíčkové schránky (je umístěna v hlavní budově u odpočinkového koutu). Naše redakce 
poštu roznese dne 14. 2. (svátek sv. Valentýna) po velké přestávce.  
PODMÍNKY: 
Dotyčný (á) musí být žákem či zaměstnancem naší školy 
Psaníčko musí být nadepsáno jménem a příjmením 

adresáta 
Psaníčko vhodit do schránky do 13. 2. do 13.30 h 
 Věříme, že akce bude úspěšná alespoň tak, 

jako v minulých letech. 

Nejkrásnější pohled je ten, který 
sdílím s tebou. 
Nejlepší vůně na světě je vůně to-
ho, koho milujete. 
Láska je největší osvěžení v životě. 

http://www.obrazky.cz/detail?q=smajl%C3%ADk&offset=289&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=305&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Dsmajl%25C3%25ADk%26fulltext%26from%3D271%26extendedSearch%3D0&resID=Onqwaf2V291zP921AGNLiWoxDbJAOnxp_eZGJ_vqdBY&imgURL=http%3
http://www.obrazky.cz/detail?q=smajl%C3%ADk&offset=289&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=305&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Dsmajl%25C3%25ADk%26fulltext%26from%3D271%26extendedSearch%3D0&resID=Onqwaf2V291zP921AGNLiWoxDbJAOnxp_eZGJ_vqdBY&imgURL=http%3
https://www.ctht007.com/images/service/8.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/10/22/42/valentines-day-1970449_960_720.png
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SVATÝ VALENTÝN V USA A VELKÉ BRITÁNII 

Tradice oslav sv. Valentýna  

Populární svátek se slaví téměř po celém světě, nejvíce však v USA. Při příležitosti 
oslav lásky se drží různé tradice. Jednou z nich je posílání přáníček v červené barvě 
s medvídky, srdíčky nebo dalšími romantickými motivy, dávají se drahé i levné dáreč-
ky a maličkosti a chodí se na slavnostní večeři.  
Jak se ale slaví sv. Valentýn přímo v Anglii a USA? 

  

Sv. Valentýn v  USA  

V Americe je svátek sv. Valentýna velmi komerční záležitostí. Všichni zamilovaní nakupují a rozesílají valentýnky, 
přání a další dárečky, aby obdarovali své milované. Svátek se však nesoustředí pouze na zamilované dvojice, ale 
i na přátele a celou rodinu i s domácími mazlíčky. Děti nosí bonbony do školy, kde hrají tematické hry, vytváří přá-
níčka a říkají si říkanky, nezapomíná se slavit ani v domově pro seniory. Láska se dává najevo všude. Na tomto svát-
ku si zkrátka obyvatelé USA velmi potrpí, státním svátkem však sv. Valentýn není. 
Je absolutně nepřípustné, abyste v USA na sv. Valentýna zapomněli obdarovat své blízké. Tlak reklamy vám jej stej-
ně připomene. Oceňují se originální a osobní dárky a hlavně překvapení. Mezi ty nejlepší dárky se řadí šperky, par-
fém, kosmetika, pozvání na večeři, velká romantická gesta, sladkosti, květiny nebo spodní 
prádlo. V tento den také můžete projevit city své tajné lásce. Velmi oblíbené jsou v USA 
i Valentine's party, na které s oblibou chodí většinou mladí lidé. Tyto párty bývají 
v různých klubech, ale i doma, kde se sejde skupina přátel či několik párů, které si udělají 
hezký večer, sní večeři, hrají hry a předávají si dárky. 
 

Sv. Valentýn v  Anglii  

I Velká Británie podlehla velkému tlaku oslav sv. Valentýna. Oslavy však probíhají o něco jinak, než je tomu v USA. 
Britové věří, že si v tento den volí holubi i holubice své partnery, které už mají na celý život, stejně tak to dělají 
i labutě. Proto je v Anglii symbolem sv. Valentýna holubice a labuť, které připomínají hodnoty jako věrnost 
a dlouhotrvající svazek. 
Británie má na sv. Valentýna mnoho zajímavých tradic. Mezi jednu z nich patří i brzké vstávání mladých dívek, které 
se pak dívají z okna a první muž, který na ně pohlédne, bude podle tradice jejich vyvolený. Další zvyk je stejný jako 
v USA, a to rozesílání valentýnek. Jistou odlišnost však valentýnky mají - nepodepisují se. Adresát tedy musí hádat, 
kdo mu zamilovanou kartičku poslal. Místo podpisu se jen na obálku kartičky píše zkratka S.W.A.L.K., popř. SWALK 
neboli Sealed With A Loving Kiss.  
Kromě valentýnek si zamilované dvojice dávají podobné dárky jako v Americe. Tím nejčastějším dárkem pro ženy 
jsou květiny, sladkosti a plyšový medvídek. Angličané si také rádi zajdou na hezkou večeři, avšak typická je pro ně 
spíše příprava večeře doma, ke které se pojí i romantická výzdoba stolu se svíčkami, květinami a luxusní značkou 
šampaňského. 
Anglické ulice se na oslavu sv. Valentýna halí do červené barvy, srdíček a dalších ozdob. Obchody mají valentýn-
skou výzdobu a mnohé z nich i speciální valentýnské akce. 
Svatý Valentýn nepostihuje v Anglii pouze zamilované páry, ale i děti. Jednotným zvykem, který se drží ve všech 
částech Anglie, je valentýnské zpívání dětí, kdy děti zpívají různé romantické písničky. Za své vystoupení jsou pak 
odměněny sladkostmi, ovocem nebo i penězi. 
V Anglii se také hojně setkáte s tradičním pečením buchet se švestkami nebo rozinkami pro partnery a 
se skládáním veršů, které je v Anglii zakořeněné díky bohaté literární a umělecké historii a velkým osobnostem 
těchto odvětví 

Zajímavosti spojené se svatým Valentýnem  

 Nejstarší valentýnka pochází z roku 1477 a poslala ji Margery Brewsová svému snoubenci Johnu Pastono-
vi. Nyní je valentýnka uchovávána v londýnské Britské knihovně. 

 V USA je každoročně posláno okolo 200 milionů valentýnek (nepočítaje stovky milionů kartiček, které si vy-
mění děti ve škole). 

 V roce 2013 byla ve Spojených státech průměrná útrata za valentýnské dárečky $131 (dolarů). 
 Nejdelší polibek na světě trval necelých 47 hodin, kdy se jeden thajský pár vydržel líbat přesně 46 hodin, 

24 minut a 9 sekund. 

http://obrazky.superia.cz/1600/valentynka.png
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Ve školní družině nám měsíc prosinec utekl jako voda. Každý den jsme otvírali 
adventní kalendář, kde na nás čekala sladká odměna. První týden proběhla Čer-
tovská besídka, kde se tancovalo a soutěžilo. Nejvíce se nám líbilo schovávání 
přímo v pekle, které jsme si postavili. Další týden na nás čekalo překvapení pod 
stromečkem, kde jsme našli spoustu nových hraček, se kterými si teď neustále 
hrajeme. Poslední týden jsme již tradičně nakupovali ve vánočním obchodě. 
V únoru nás čeká Karneval, na který začínáme vyrábět různé masky. 
 

Ve školní družině nás teď baví malovat. Kdo z vás podle básničky 
namaluje slona a přinese nám ho ukázat do školní družiny, určitě 
získá sladkou odměnu. 
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 VALENTÝNSKÝ OBCHOD SNŮ—LÁSKOLAND  

 
V našem městečku máme veliký obchoďák, který se jmenuje LÁSKOLAND. Lidé tam mohou nakupovat a užívat si 
příjemných chvil po celý rok. Ale největší návštěvnost je právě v měsíci únor, když se slaví svátek všech zamilova-
ných. 
A co všechno v tomto obchoďáku můžete navštívit? 
CUKRÁRNU „SRDÍČKO“, kde se prodávají pralinky Láskominky, srdíčkové dortíky, pusinky a laskonky. V této 
cukrárně si můžete objednat kávu „Přátelství“, „Láska“ nebo „Láscoccino! Také si tu zamilovaní mohou objednat 
kofolu, protože: „Když ji miluješ, není co řešit!“ 
Dále tu je OBCHŮDEK „RADOST“, ve kterém se prodávají řetízky se srdíčky, prstýnky, hodinky, náramky. Může-
te si tu vybrat srdíčkovou svíčku nebo ponožky či šaty se srdíčky. 
Naproti tohoto obchůdku je KVĚTINÁŘSTVÍ „RŮŽIČKA“, kde se prodávají červené růže, tulipány, narcisy, ger-
bery, lilie a slunečnice. Každý muž i žena si tu vyberou tu správnou květinu. 
Vedle květinářství je KOUZELNÝ OBCHOD, který plní tajná přání. Tak například, když si tu koupíte Červené sr-
díčko, potkáte někoho, kdo se stane vaším kamarádem. Nebo při koupi Kouzelné květiny se po přivonění v blízké 
době zamilujete. Pokud si koupíte Modrou svíčku, tak se lidé ve vašem okolí přestanou hádat. Anebo když se roz-
hodnete koupit si Hrníček, ten způsobí veselost a legraci vám či tomu, komu ho dáte. 
V druhém patře obchoďáku je SEZNAMKA, OBŘADNÍ SÍŇ, MASÁŽNÍ SALÓN a RESTAURACE 
„MARTÍNEK“, kde se vaří nejoblíbenější jídla jako je Guláš, Kuře na paprice, Řízek s bramborovou kaší, Těstoviny 
s masem, Šišky s mákem či Krupicová kaše pro zamilované. 
 
Je to moc pěkný obchoďák, byli jsme se tam podívat a koupili si tam srdíčka, která můžete vidět na fotografii. Na 
další fotce můžete vidět ruce plné lásky, které jsme vyrobili pro naše nejbližší. 

 

Odpovědi na ANKETNÍ OTÁZKY:  
Koho mám nejraději a proč? 
Martin - Nejraději mám Pepína, protože je to můj kamarád. 
Sára - Nejraději mám svojí mladší sestřičku Amálku, protože je hodná. 
Lucka - Nejraději mám bráchu Michala, protože ho mám moc ráda. 
 
Jaké je moje nejoblíbenější jídlo? 
Martin – Kuře na paprice s knedlíkem 
Sára – Brambory a řízek 
Lucka – Špagety 
 
Jaké jídlo se u nás doma připravuje jako slavnostní? 
Sára – Bramborový salát, chlebíčky 
Lucka – Smažený řízek 
 

Krásného Valentýna vám přeje Martin, Sára, Lucka, Michal, Andy, Ála, paní učitelka Martina a 
paní asistentky Lucka a Kamila.      

TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ 
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 VALENTÝNSKÝ OBCHOD SNŮ 
 
Blíží se svátek svatého Valentýna a my bychom Vás rádi pozvali do našeho nového nákupního cen-
tra, ve kterém určitě najdete to, čím potěšit své blízké, své nejmilejší. 

 
Jaké obchody jsme pro Vás otevřeli? 

KVĚTINOVÁ ZAHRADA 
Přijďte si k nám pro kytičku třeba pro maminku, pro babičku, pro tetu. 
 

NEJLEPŠÍ ČOKOLÁDOVÝ OBCHOD 
Přijďte si k nám do našeho nejlepšího čokoládového obchodu pro čokolády. Nabízíme: 
Pro zamilované – oříšky + malina 
Čokoládový dar – čokoláda + jahoda + banán 
Čokoládový sen – tato čokoláda má kouzelnou moc, dokáže oživit 
Jahodovo kokosový sen – po jejím ochutnání se vám splní ten největší sen 
Vanilková - když si budete dávat každý den kousek, budete šťastni celý život 
 

VOŇAVÝ RÁJ 
Naše kouzelné voňavky:  
Eleven – když se s ní navoníte, budete vonět po jahodách 
Voňavka pro dívky – když se s touto navoníte, budete vonět kytičkama 
Z lásky – když se navoníte touto voňavkou, budete mít rádi svého kluka, maminku, rodiče 
Voňavka pro děti – když se s ní děti navoníte, budete mít rádi svoji maminku ještě více 
Kouzelná voňavka – po jejím navonění budete mít hezký den nebo i celý rok 
 
HRNÍČKOV 
Prodáváme:  
hrníčky se srdíčkama pro maminku, dědečka, babičku,… 
hrníčky na kávičku pro tatínka, maminku,… 
 

SVÍČKA PRO TEBE 
Máme svíčky například pro maminku, pro babičku, pro 
tetu, pro sestřičku, brášku, které určitě potěší. 
 

BONBONOVÝ RÁJ 
Přijďte si k nám do našeho obchodu s bonbony. Nabízíme 
vám: 
Malinové – po jeho vycumlání budete mít dobrou náladu 
Babánové – budete mít hezký den 
Čokoládové – narodí se vám děťátko, které si moc přejete 
Rybízové – budete šťastní 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 
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NAŠE ANKETA—KOHO MÁM NEJRADĚJI?  
 

Maminku, tatínka a babičku a taky strejdu Míru, tetu Báru. Maminka je na nás hodná, tatínek nás bere na narozeniny 
do kina, babička je na nás též hodná jako maminka. Se strejdou Mírou děláme domácí úkoly a s tetou Bárou taky. 
Taky mám ráda tetu Janu a strejdu Tomáše a jejich Tomáška a Filípka. A dědu a babičku z Hodonína.  

Anička 
Nejraději mám maminku, tatínka a Toma. Maminka se mi moc líbí, je moc krásná, má krásné vlasy. Tatínek a ma-
minka mi pomáhají s úkoly. 

Adam  
Nejraději mám tatínka, maminku, Terezku, babičku, dědu, jsou totiž hodní a milí. Také mám rád tetu, za kterou jez-
díme, líbí se mi její pejsek.  

Davča 
Nejraději mám tatínka a maminku a miminko, ono je moc hezký. Tatínek a maminka mi něco kupují, kupují i mi-
minku dudlíky. Mám rád i strejdu, budí mě, oblíká, vodí do školy, napíše za mě úkoly. Mám taky rád Zuzanku, 
Kristiánka, Zdendu a strejdu Péťu a Filipa. 

Matýsek 
Nejraději mám babičku, tatínka, maminku, dědu, druhou babičku, Natálku, Krystiánka, Zuzanku, Matýska, Péťu, 
Filipa a tety – Sabinu, Nikolu. Babička mi kupuje auta, tatínek i maminka jsou na mě hodní, něco mi kupují. Když  

Zdenda  
Mám rád mamku. 

Míra 

ČÍM UDĚLÁM RADOST RODIČŮM? 
 

Když jim něco vyrobím nebo když uklidíme celý byt     
Zdenda 

Když jim složím básničku nebo když nachystám jídlo, 
vyčistím klec morčatům. Když si uděláme sami úkoly. 
Když doneseme hezkou známku.        

Anička 
Když jim namaluju obrázek, když si uklidíme pokojí-
ček, když umyjeme nádobí    

Matýsek 
Když jim koupím svíčku.     

David 

 
 
 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 
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K Valentýnu patří dobré jídlo—láska totiž prochází žaludkem… Co mají rádi naši žáčci? 
 

 
 

 
 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

 
KAKAOVÉ MUFFINKY od Míry 
1 hrnek polohrubé mouky 
½ hrnku mléka 
½ hrnku cukru 
¼ hrnku oleje 
½ balíčku kypřícího prášku 
1 vajíčko 
2 lžíce kakaa 
1 tabulka mléčné čokolády - nalámat 
 
Vše smíchat a dát do forem. Péct 25 minut při 
180 C. 

TVAROHOVÝ DORT od Adámka 
(kulatá dortová forma) 
160 g másla 
200 g cukru 
2 tvarohy 
1 vanilkový cukr 
Vše utřeme. 
 
½ l mléka 
½ balíčku vanilkového pudingu 
2 lžičky cukru 
Svaříme a vychlazené přidáme do tvarohové směsi. 
 
Na dno dortové formy dáme piškoty, pokapeme rumem, dáme 
polovinu krému, poklademe ovoce nakrájené na kousky 
(broskve, meruňky), naskládáme piškoty, pokapeme rumem a 
dáme zbytek krému. Dáme do ledničky ztuhnout. 

ZÁVIN  od Adámka 
 
300 g hladké mouky 
30 g cukru 
60 g Hery (vlahý tuk) 
1 vejce 
1 prášek do pečiva 
4 lžíce mléka 
Jablka, cukr, skořice 
(moc šťavnatá jablka posypat strouhankou) 
 
Na 1 plech 2 dávky. 
 
Těsto rozválíme na 2 půlky. První vyválíme a dáme na vymazaný a 
vysypaný (prosátou strouhankou) plech. Poklademe strouhanými jabl-
ky, posypeme cukrem, skořicí a překryjeme druhou rozválenou půlkou 

KAFÁČ BUCHTA   od Davči 
 
5 vajec 
1 hrnek cukru krupice 
½ hrnku oleje 
1 vanilkový cukr 
1 hrnek vlažné vody 
2 hrnky pol. mouky 
1 prášek do pečiva 
 
Ušleháme, naplníme korpus a pečeme. 
 
Mezi pečením si rychle připravíme do hrnku silnou kávu. Z ní dáme 3 lžíce, 3 
lžíce kakaa, 3 lžíce cukru, 3 lžíce rumu. Po upečení korpusu ho ještě horký po 
vytažení z trouby stejnoměrně po celé ploše rozpícháme koncem silnější va-
řečky. Do vytvořených důlků lžičkou dáváme připravenou kávu a zbytkem 
ještě pocákáme celý korpus. Až je korpus vychladnutý, potřeme ho 3 ušleha-
nými šlehačkami se ztužovačem. 

 

Oblíbené jídlo Zdendy a Matě-
je jsou řízky. Recept znáte… 

http://www.zenax.cz/budte_originalni_zapecte_svuj_valentynsky_vzkaz_12846.htm
https://media3.tchibo-content.de/newmedia/page/img/5d94484b1f1f1c46/image_01.jpg
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  OBLÍBENÝM DÁRKEM, NEJEN NA VALENTÝNA, BÝVÁ ČOKOLÁDA 
 

VÍTE, JAK VZNIKLA? 
Čokoláda je k dostání v různých tvarech, chutích a konzistencích. Ale odkud přišel její název? 
Prvním krokem byl objev kakaových bobů před více než 3000 lety. Prvními zpracovateli kakaových bobů 
byli Mayové a Aztékové. Vytvořili nápoj obsahující kakao, který nazvali xocolatl (čteno šokolatl). Byl to 
hořký nápoj a s dnešním kakaem není srovnatelný. Tehdy byl tento nápoj vyhrazen pro bohaté občany.  
V 16. století přivezl španělský dobyvatel kakaové boby do Španělska a tím do Evropy. V Evropě byla čo-
koláda obohacena cukrem a medem a rychle se stala velmi oblíbeným nápojem. Trvalo dalších sto let, než 
bylo pro normální občany možné si také vychutnávat horkou čokoládu.  
Mayové nazývali kakaové boby ka-ka-wa, z čehož pochází náš běžný pojem kakao. Původ jména čokoláda 
pochází ze Španělska, zkombinovali název Aztéků „chocol haa“ s názvem Mayu „xocolatl“.  Původní ná-
zev „chocolatl“ se později kvůli výslovnosti změnil na „chocolate“.  
První čokoláda v tuhém stavu byla vyrobena v roce 1847 a je složena z kakaového másla. Nejprve byla 
prodávána pouze v lékárnách, neboť byla považována za lék.  Až teprve v roce 1875 byla přidáním kon-
denzovaného mléka vytvořena dnes nejoblíbenější mléčná čokoláda. 
 
Typy čokolády 
 
Neslazená čokoláda  
    Čistý čokoládový nápoj, též znám jako hořká nebo čokoláda na 
vaření. Je to nesmíšená čokoláda: mletá pražená čokoládová zrna bez 
přísad dávají silnou, hlubokou čokoládovou chuť do všech sladkostí, 
do kterých jsou přidána. I s přidaným cukrem jsou používané jako 
základ vrstvových dortů, koláčků, cukroví, keksů atd. 
 
Hořká čokoláda  
    Čokoláda bez mléka jako přísady, někdy zvaná jako prostá čokoláda.  
 
Couverture  
    Čokoláda obsahující mnoho kakaového másla nejvyšší kvality. Je používaný profesionálními cukráři a 
často prodáván v gurmánských a speciálních potravinových obchodech - Valrhona, Lindt, Coco Barry a 
Esprit des Alpes. Obsahují vysoké procento čokoládového moku - někdy víc než 70 %, kakaového másla 
aspoň 32–39 %, jsou velmi tekuté po rozpuštění a mají výbornou chuť. 
 
Mléčná čokoláda  
    Čokoláda s přídavkem kondenzovaného nebo sušeného mléka.  
 
Bílá čokoláda  
    Cukrářský výrobek založený na kakaovém másle bez pevných kakao-
vých složek. 
 
Ledová čokoláda  
    Čokoláda obsahující nerafinovaný kokosový tuk, který se rozpouští již 
při teplotě 20–23 °C, čímž v ústech způsobuje chladivý efekt. Ledová čokoláda by neměla být uchovávána 
v ledničce, protože pak se chladivý efekt v ústech nedostaví. 
 
Bublinková čokoláda 
    (německy Schaumschokolade, Luftschokolade, anglicky aerated chocolate). Čokoláda, při jejíž výrobě 
se do čokoládové směsi vhání vzduch a chlazení se uskutečňuje v prostředí se sníženým tlakem 
 

 TAK JAKOU SI ROZBALÍME? 
  

TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

https://www.cokomuzeum.cz/cache/img/55/--data--web--hp-boxy-akce-balicky--degustace.clip.x435.y285.r0.q85.nr1.me2.co50.jpg
http://www.obrazky.cz/?q=%C4%8COKOL%C3%81DA&url=http%3A%2F%2Fwww.kaloricke-hodnoty-potravin.cz%2Fw%2Fkaloricke-hodnoty-potravin%2Fcache%2Fcokolada_150x100.jpg&imageId=2eabc58ed8b21271&data=lgLEEHLvyK0ztf7Ob4vRWAhqMXTEMHvhOloV5D6kdL02BCFu0KLYRxj5_H3oyjVgZ
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY BROŽKOVÉ 

RESTAURACE: ZLATÉ SRDCE 
Menu na Sv. Valentýna 

 
Předkrm: Obláčkový sendvič, Srdíčkový závitek 
Polévka: Nebeská polévka s obláčky 
Hlavní chod: Buchtičky zamilovaných 
Salát: Rajský salát s nebeskou zálivkou 
Dezert: Obláčková pusinka 
Pití: Koktejl lásky 

CUKRÁRNA 
 

Čokoláda lásky – probouzí 
lásku 
Větrník síly – větrné síly vás 
víc sblíží 
Pohár laskavosti – více vás 
posílí 
Čokoládové kapučíno – okolí 
si zamiluješ 
Vanilková palačinka – naučí 
tě péct 
Vanilková pusinka – pomůže 
ti dát tu nejkrásnější pusinku 
Čokoládový dort se šlehačkou – s tak intimní chu-
tí na svém jazýčku jste se ještě nikdy nesetkali 
Šmoulí zmrzlina – kup si šmoulí zmrzlinu a získáš 
kouzelná křídla 

SLADKOSTI 
 

Čokoládová srdce 
Lentilková srdíčka 
Čokoládovo-jahodové bonbónky lásky 
Malinové cumelky slasti 
Laskavá oříšková srdíčka 
Medová lízátka pro dva 
Marcipánové pusinky 
Valentýnské písmenkové bonbónky – sestav 
z písmen svá tajná přání 
Horké čokoládky – rozehřejí každé smutné 
srdce 
Červená čokoláda – lepší chuť, lepší nálada 
Líbezné tyčinky – pro nejlepší kamarády 

HRAČKÁŘSTVÍ 

 
Sametový pejsek – největší přítel člověka 

Kočárek hrající ukolébavku 

Kočárky pro mladé zamilované páry 

Natahovací koníci na klíč – odvezou vás, kam 

jen si přejete 

Panenka, která zpívá zamilované písničky 

Traktor John Deere, který ti splní 30 přání 

Heboučký medvídek – povídá pohádky před 

spaním 

Mazlící slon – zlepšuje náladu 

http://www.obrazky.cz/?q=valent%C3%BDn&url=http%3A%2F%2Fwww.oblecmimi.cz%2F159-314-thickbox%2Fplenkovy-dort-valentyn.jpg&imageId=1955e6068e6062cb&data=lgLEEGjLMYBk6qT5YwCi5cfJIFbEMA0HPccLHSktbfoPiDHp-7G7WK8anruQY8BxnTrfyyrmhRxzZ0n-Q9BoHDBG_S_iJc5cWJCoxAJ
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KOHO MÁME RÁDI A PROČ? 

 
Mamku a taťku, protože se o mne starají. Helču a Káju, 
protože si vzájemně pomáháme. 
 Šimon 
 
Maminku, mám ji rád.
 Filip 
 
Helenu, protože mi po-
máhá. Taky maminku, je 
hodná. 
 Nikča 
 
Maminku a tatínka. 
 Zdenda 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY BROŽKOVÉ 

 VOŇAVÝ OBCHOD 
 
Parfémy:  
Polibek maminky 
Amorův šíp – z toho se Vám hlava zatočí 
Růžová vodička – sladká vůně růží 
Zdvojené srdce – a kluci budou po té vůni šílet 
 
Mýdla:  
Zlomené srdce – pro osamělé 
lidi 
Obláčkové srdce 
Srdíčkové mýdlo 
 
Pěna do koupele – kup si vo-
ňavou pěnu a ona tě odnese do kouzelné říše 
Voňavá propiska – budeš umět psát kouzelné věty 
Voňavá svíčka AMORE – voní láskou 

 KLENOTNICTVÍ 
 
Náhrdelník s diamanty – daruj náhrdelník a 
obnoví se láska 
Prstýnek s diamanty – za rok se vdáš za tu 
pravou 
Náramek se smaragdy – a hned se ti objeví 
kouzelná moc 
Náramky se jmény – dej náramek se jménem 
tomu, koho miluješ a on/ona se ti objeví pokaž-
dé, když si na něj/ni vzpomeneš 
Kouzelný prsten – obleč si prsten a vždy, když 
ho otočíš, budeš vypadat jako 
princezna 
Spona do vlasů s červenými 
diamanty – dej sponu do vlasů 
a objeví se láska pro tebe 

 TŘINÁCTÁ KOMNATA— UTAJENÝ ČARODĚJNÝ KRÁMEK 
 

ELIXÍR LÁSKY – Sladká šťáva 
 

Suroviny:  Jablečná šťáva, jahodová dřeň, bazalka, ovocný salát, mouku, sůl, 
rajčatová polévka   
Pracovní postup:   
Jablečnou šťávu, jahodovou dřeň a rajčatovou polévku zahřejeme v hrnci, přidáme 
bazalku, mouku a sůl. Přimícháme ovocný salát. Vše rozmixujeme. 
Jakou má kouzelnou moc? Když tento přesladký elixír  vypijete, váš život bude 

také sladký. Jeho kouzelná moc trvá navěky.  

https://www.obrazky.cz/?q=valent%C3%BDn&url=https%3A%2F%2Fwww.eastcoastriskmanagement.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FChristmas.png&imageId=eaa8807f227e88da&data=lgLEEGfuen3-RV-5YIV7cPsVFJHEMLaaojiwaSG9QgZssqVlMAG2vShzLxgdfIbV50pD5-iuxyC_orpv-53
http://www.obrazky.cz/?q=valent%C3%BDn&url=http%3A%2F%2Fwww.gify.nou.cz%2Fvalentyn_soubory%2Fval5a.gif&imageId=6c9b0022dfeb8237&data=lgLEEO5RolxenCUfoIFsQ82r68XEMH2sKCQmkvLP4x_ZEMtAA_a2-9zaAntfWpTa0a4E5habIBHhl_ThIZgkJpuMQS5nxc5cWJCoxAIEAZPEAk4zxALtQ8QCU
https://www.obrazky.cz/?q=elix%C3%ADr+l%C3%A1sky&url=https%3A%2F%2Fst.depositphotos.com%2F1003967%2F4008%2Fv%2F450%2Fdepositphotos_40086599-stock-illustration-glass-bottle-with-love-potion.jpg&imageId=7703a64d9bec7e93&data=lgLEEMa0PnsQbVYpWkhDqccIV9LEMNr
https://www.obrazky.cz/?q=p%C5%99%C3%A1telstv%C3%AD&url=https%3A%2F%2Fkazdydenscitatem.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fcitaty-pratele-jsou-rodina-kterou-jsme-si-vybrali-605x605.jpg&imageId=75a8072b49b24326&data=lgLEEF6HuuM4azZ1XgUaPg6hbj3EMOZYG9P
http://www.obrazky.cz/?q=rodi%C4%8Dovsk%C3%A1+l%C3%A1ska&url=http%3A%2F%2Fwallpaperspeople.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F1137_camel.jpg&imageId=579456d40eef0fbf&data=lgLEEIICJ9cjk4FtAqM2kvbaF5fEMKqTCJX2DFMl-Dew4yao5-JoFlD1tizgeMqFbxp148zbw_WgUN26YlDUeeeOV
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY BROŽKOVÉ 

 KRÁSNÝ VALENTÝN 
 

MAMINKO, MÁM TĚ MOC RÁDA, 
JSEŠ MOJE MAMINKA MILOVANÁ, 

JEDINÁ, STRAŠNĚ MOC MÁM TĚ RÁDA. 

TVOJE NIKA 
  Valentýnské přání pro maminku 

 
Moje milá maminko, 

Přeji Ti lásku, zdraví, štěstíčko. 
Ať se máte s tátou rádi, 

ať jsme všichni kamarádi. 

Tvůj Péťa 

   Valentýnské přání 
Dneska všichni zamilovaní svátek slaví, 

tak ať se vám, mami, tati, dobře daří, 
hodně štěstí, lásky, klidu 

v tom šíleném světa běhu, 
ať už se jen dobře máte 

a život si užíváte. 

Tvůj Šimon 

NAŠE VALENTÝNSKÁ PŘÁNÍČKA 

 Milá maminko, 
 

přeji  Ti k Valentýnu, abys byla 
zdravá a krásná, jako hvězda jasná! 

 
Milý tatínku, 

 
přeji Ti krásnou maminku, 
abys měl rád děti svoje, 
stejně jak tu maminku. 

Vaše Mirka 

BÁSEŇ K VALENTÝNU 

 Dnes ti přeji 
sny sladké jako z medu, 

tak moc tě miluji, 
že to popsat ani nedovedu. 

 

Začni skládat básně, 
jak na světě je krásně, 

protože ti tak opravdu je, 
vše nejlepší přeje ten,  

co tě miluje. 
 

Krásný Valentýn přeji Ti, 
ať se ti splní tvoje sny, 

ať ti vlny připlují blíž a blíž, 
ať se vyplní tvé sny. 

Sabča 

http://www.kotanec.cz/media/k2/attachments/005_prani_valentyn_laska_animace.gif
http://www.kotanec.cz/media/k2/attachments/012_prani_valentyn_laska_animace.gif
https://flatika.cz/wp-content/uploads/valentyn.jpg
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   OBLÍBENÉ RODINNÉ RECEPTY 
Péťův buřtguláš 

SUROVINY: 750 g brambor, 500 g uzeniny, 2 cibule, 2 lžíce sádla, 2 lžíce červené papriky, koření 

(majoránka, kmín, pepř, …), sůl 

POSTUP 

Oloupeme brambory a nakrájíme na kostičky i uzeninu. Na sádle osmažíme cibuli, přidáme červenou pa-

priku, koření, sůl, brambory, uzeninu. Zalejeme vodou a vaříme doměkka. 

 

Šimonovy špagety s mletým masem 

SUROVINY: 1 cibule, mleté hovězí maso, 1,5 balíčku špaget, rajský protlak, sladká paprika, sůl, pepř, po-

strouhaný sýr, hladká mouka, česnek 

POSTUP 

Do hrnce dáme vařit vodu, kterou osolíme a přidáme trochu oleje. Na pánvi osmažíme cibuli, kterou jsme 

předtím na kostičky nakrájeli. Když cibule zesklovatí, přidáme mleté maso, které zprudka osmažíme. Přidá-

me rajský protlak, sůl, promícháme. Vsypeme lžíci sladké papriky a podlejeme vodou. Pod poklicí dusíme 

doměkka. Přidáme rozmačkaný česnek, podle potřeby zahustíme a opepříme. 

Když začne vařit voda na špagety, vložíme do ní špagety a vaříme do změknutí. Přecedíme. 

Špagety poklademe na talíř a přelijeme je omáčkou s mletým masem a posypeme strouhaným sýrem. 

 

Nikčin hovězí guláš 

SUROVINY: 1 cibule, 1/2 kg hovězího masa, gulášové koření, masox, kmín, červená paprika, mouka. 

POSTUP 

Na oleji osmažíme do hněda nakrájenou cibulku, přidáme gulášové koření, 1 masox, trošku kmínu, červe-

nou papriku, chvilku orestujeme. Přidáme hovězí maso nakrájené na kostky. Podlijeme vývarem nebo vo-

dou a vaříme doměkka. Nakonec zahustíme moukou. Podáváme s knedlíkem. 

 
Sabčin dezert dort 

SUROVINY: Piškoty, banány, jahody, šlehačka, bílý jogurt, čokoláda  

POSTUP 

Vezmeme si nádobu a dáme do ní piškoty, jahody a banány. Polejeme hustým jogurtem a znovu klade-

me vrstvy piškotů a ovoce. Navrch dáme šlehačku a posypeme čokoládou. 

 

Sabčin květák s bramborem 

SUROVINY: Květák, vajíčko, mouka, strouhanka, olej, brambory 

POSTUP 

Očistíme si květák, rozlámeme ho na růžičky a 5 minut ho povaříme ve vodě. Pak 

obalíme v mouce, vajíčku a strouhance. Osmažíme na oleji a podáváme s 

bramborami. 

 

ČÍM UDĚLÁME RADOST NAŠIM BLÍZKÝM? 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY BROŽKOVÉ 

ZDENDA 
Tatínkovi—budu hodný a budu mu pomáhat 
Babičce—kuchařkou, protože ráda vaří 
Bráchovi—budu si s ním hrát 

ŠÍMON 
Mamince—zlepším se ve škole 
Tatínkovi—budu se učit 
Sourozencům—něco jim koupím 
Helče—budu jí pomáhat 

FILIP 
Mamince—novou knížkou o vaření 
Tatínkovi—novým mobilem 
Danovi—tabletem 
Járovi L.—mine craft 

NIKA 
Mamince—čokoládou 
Dědovi—pomůžu 
Babičce—uklidím 
Verče—koupím anděla 
Mirce—pomůžu 

http://obrazky.superia.cz/nahled-maly/srdicko.png


ŠKOLNÍ BRAVÍČKO   stránka  15 

 

   
 TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

 CUKRÁRNA 

Kokosové kuličky s mandličkou 

Sněhové pusinky, růžové pusinky 

Zamilované oříškové stříšky 

Perníková srdce 

Čokoládová očka pro zamilované 

Růžové jahodové špičky 

Řezy sladké jako láska 

Salámová srdce 

Zmrzlina pro zamilované 

Šlehačkové perníky 

Nápojové speciality: 
Punč lásky (na koho se podíváš, ten tě bude milo-

vat) 

Koktejl mládí (vypití zaručí stále mladé a svěží tělo) 

Polibek múzy (nápoj pro básníky – po vypití krásně 

napadnou tě básně) 

 RESTAURACE U ZAMILOVANÉHO MOTÝLA 

 

MENU LEDOVÉ PŘEKVAPENÍ 
Předkrm: Zmrzlinové překvapení 

Polévka: Polévka milující děti 

Hlavní jídlo: Omáčka z růží s vepřovou panenkou a nadýchaný knedlík 

Dezert: Palačinky se zmrzlinou polité čokoládovou bombou 

 

MENU HORA LÁSKY 
Předkrm: Zamilované preclíky 

Polévka: Rudé srdce 

Hlavní jídlo: Růžové špagety s motýlky 

Dezert: Želé srdce 

 OBCHOD SE ŠŤASTNÝMI DÁRKY 

 
Zamilovaná termoska – když se někdo z ní napi-

je čaje, znovu se zamiluje a bude šťastný po 

celý život 

Tričko štěstí – to krásné štěstí nosí štěstí i radost 

Okouzlující medvídek lásky – když s ním bude-

te usínat, tak se vám budou zdát sny o nejkrás-

nější lásce 

Růže radosti – kdo tu růži získá, bude okouzlen 

radostí a štěstím 

Kouzelné boty – odvedou vás za tím pravým, 

se kterým budete šťastní 

Kouzelné brýle – když si je nasadíte, uvidí vás 

ostatní v lepším světle, než jste 

Kapesníček lásky—komu ho dáš do kapsy, ten 

se do tebe zamiluje 

NOVĚ OTEVŘENO !!! 

 

 

VALENTÝNSKÉ NÁPOJE 
 

Sladká ovocná bomba 

Koktejl štěstí 

Horká čokoláda 

Čaj přátelství 

Mléčná píseň 

Mléčné kafe 

Čokoládové mléko 

http://www.obrazky.cz/?q=zamilovan%C3%A9+r%C5%AF%C5%BEe&url=http%3A%2F%2Fwww.kvetinydnes.cz%2Fimgs%2Fproducts%2F_nbsp_%2F1157432-1_Sv__Valentyn_kytice_variant_main_large.jpg&imageId=205eb3cf0e5f2187&data=lgLEEOwicGR5LeEUQEtqBmIA4dzEMC91_rSZAm478E1DHXtuhD
http://nd05.jxs.cz/795/670/c36d529c03_87282847_o2.jpg
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

 OBCHOD S PŘÁNÍČKY 

Vlastní tvorba 

 

Miluji tě víc než sebe, přitahuješ mě jako ptáky 

nebe. 

Nikdy se tě nevzdám, ty jsi ta jediná, 

Jsi jako čokoláda sladká, 

Naše láska nebude vratká… 

 

Máma musí být šťastná, i když je smutná,  

Musí pracovat, i když je unavená… 

Bůh dal dítěti anděla jménem MÁMA. 

 

Jsi krásná růže, vidím lásku tvou, 

Chci s tebou plout, 

Chci jen tebe, lásku mou… 

 

Bůh stvořil lásku, my tvoříme lidi lepšími lidmi…. 

 

Mám tě rád jak drahokamy, 

Posílám pozdrav, moje mami. 

 

Nosilas´ mě v bříšku, 

Vozilas´ mě v kočárku. 

Pamatuješ první zoubek, natlučené kolínko,  

Za každou tu chvilinku, nosím si tě v srdíčku… 

MOJE MILÁ MAMINKO. 

 PARFUMÉRIE VOŇAVÉ POHLAZENÍ 
 

VOŇAVKY: 

Zamilovaná růže – přitahuje muže 

Růžová bomba – nikdo vám neodolá 

Překrásný úsměv – každý v tvém okolí se bude usmí-

vat, smát se 

Bílá růže – do osmi měsíců najdeš toho pravého 

Červenočerný ďábel – nedostaneš se do pekla 

MÝDLA: 

Modré pozlacené nebe – budeš krásný jako nebe 

Zlaté nebe – budeš zlatý – zlatá 

Žluté mýdlo – budeš měnit barvy věcí, co budeš mít 

na sobě 

SVÍČKY: 

Ohnivá svíčka – když ji zapálíš, bude ti teplo u srdce 

Diamantový plamen – objeví se kouzelný prsten 

Andělské pohlazení – voní to, jako když   vás pohla-

dí anděl 

VOŇAVÉ POLŠTÁŘKY 

Polštářek z bylin – budou se nám zdát zamilované 

sny 

Levandulový polštář – přenese nás do francouzské 

Provence 

Usínací medvídek – voní po čokoládě, budou se 

vám zdát sladké sny 

 ZLATNICTVÍ U ZLATÉHO MOSTU 
 

Čím potěšíte svou milou/svého milého na sv. 

Valentýna? 
Náhrdelník z 24 karátového zlata + přívěsek srdíč-

ka ze zlata vykládaný diamanty gratis – zaručí 

dobrý vzhled a vaši milou potěší 

Náramky pro páry KING QUEEN – chirurgická 

ocel s kůží – potěší, dokáže, jak váš protějšek mi-

lujete 

Prstýnky ve tvaru srdíčka – stříbro-bílé zlato veli-

kosti unisex (nastavitelné) – zaručí krásu, na kaž-

dé ruce vynikne díky nastavitelné velikosti 

Náušnice kruhy ze stříbra s prodloužení Valentýn 

edition – zaručí krásu a pohodli 

Piercing do obočí – podporuje líbačku o 20 

sekund a dotyčná/dotyčný bude blahem bez 

sebe 

 KVĚTINÁŘSTVÍ 

 

U nás můžete koupit tu nejkrásnější kytici pro svou 

milou. Co která barva znamená? 

 

Modrá růže – pro štěstí 

Červená růže – pro lásku 

Růžová růže – vyjádření díků, pro přátelství 

Oranžová růže – růže plodnosti 

Fialová růže – nosí hodně lásky 

Žlutá růže – přinese bohatství 

Bílá růže – svatba, sňatek 

Rudá růže – věrnost 

Pugét fialek – svatba vás nemine 

http://www.kyblsrandy.cz/gify-laska-zamilovane-gify-romanticke-gify/
https://modernibytdumabyt.vshcdn.net/obrazek/5a5f688282f4c/apricot-5a5f6a8a779f2_680x440.jpg
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 I V NAŠEM OBCHODNÍM DOMĚ MÁME 13. KOMNATU  

VAŘÍ SE ZDE KOUZELNÉ ELIXÍRY… CHCETE NĚJAKÝ NAMÍCHAT?  
 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

 MILANŮV ELIXÍR LÁSKY NESMRTELNÉHO 

ČLOVĚKA 

 
SUROVINY: 
Růže, 3 kapky lidské krve, šalvěj, vraní oko - 6 
lístků, 1 malý citrusový stromek, lidská žíla, má-
tová voda 
POSTUP: 
Do mátové vody nakapeme kapky krve, přidá-
me růže, šalvěj, lístky z vraního oka a nadrtíme 
kmínek citrusového stromku. Nakonec přidáme 
lidskou žílu a vše vaříme půl hodiny. Potom 
scedíme přes březové větvičky. 
Ten, kdo to vypije, ten zkrásní a potom zvítězí 
nad mocným drakem a bude krásný až do své 
smrti a všichni ho budou milovat.  

  DOMINIKŮV ELIXÍR ŠTĚSTÍ AŽ NA VĚKY 
 

SUROVINY: 
5 lístků růže, 1-2 l mátové vody, kapka žabích slin, 
jeden trn růže. 
POSTUP: 
Do hrnce nalijeme 2 l mátové vody, přidáme kapku 
žabích slin a vaříme na bod varu. Potom ještě 2 
minuty. Nakonec přidáme trn z růže a ozdobíme 
jejími listy. 
Když to vypije pár, budou oba šťastní, spolu budou 
až na věky i přes všechny špatné věci ve vztahu. 

 PETRŮV SUPERELIXÍR 
 

SUROVINY: 
Jablko, banán, prášky na spaní, hruška, kouzel-
ná hůlka 
POSTUP: 
Všechno ovoce promixujeme, přidáme prášek na 
spaní a promícháme kouzelnou hůlkou. Nápoj 
má kouzelnou moc – splní ti všechna přání, bu-
deš v klidu. 

JÁRŮV ELIXÍR LÁSKY   

 
SUROVINY 
1 kouzelný lístek z hranice obrů a kouzelných motý-
lů  
1 růže s lístkem  
3 kopřivy z kouzelného lesa     
PRACOVNÍ POSTUP 
Jestli máme vše, tak půjdeme ke kouzelné paní DO 
OBCHODU a ta udělá ELIXÍR LÁSKY.  Vznikne 
kouzelný lektvar, který má moc se zamilovat do 
každého. Když se někdo napije, tak se zamiluje do 
každého,   koho vidí v cestě, muže to být i živý tvor, 
třeba žába nebo myš. 

 KÁJŮV ELIXÍR LÁSKY  

 
SUROVINY 
Červené želé, levandulové květy, šípek, živá voda z 
pramene  
POSTUP 
Živou vodu nalijeme do kotlíku, přidáme levandulo-
vé květy, pak šípek, poslední přísadou je červené 
želé. Vznikne kouzelný lektvar, který má v sobě 
100% lásky. Po vypití se lidé do sebe jistě zamilují. 

 HELČIN ELIXÍR LÁSKY 

 
SUROVINY 
Rudé růže, jablko, voda, voňavka, fialka, bonbo-
ny, včelí pyl 
POSTUP 
Na oheň dáme hrnec, do hrnce vodu. Až se voda 
bude vařit, dáme tam  bonbony s růžemi. Po 
chvíli tam přihodíme fialky  s včelím pylem. A aby 
to tak moc nesmrdělo,  přilejeme voňavku (volba 
voňavky  je na vás, hlavně aby voněla tomu dru-
hému).  Necháme půl hoďky povařit. Až z toho 
hrnce bude stoupat rudý oblak, je to skoro hoto-
vé. Dáme tam jen jablko, aby nasáklo  tu moc, a 
pak ho vytáhneme a je vše hotové.  

http://cetna.skolskenoviny.sk/storage-file/articles_attachments/2921/1486487133.jpg
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   OBLÍBENÉ RODINNÉ RECEPTY 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

KÁJA 
Maminka—je na mě pyšná 
Tatínek—je na mě milý 
Děda, babička—přeji jim, ať jsou šťastní 
Šimon—jsem na něj milý 

 MILAN 
Mamince—budu se víc snažit 
Tatínkovi—ukážu mu, co jsem dělal ve škole 
Kamarádům—budu k nim přátelský 
Sourozenci—budu jim příkladem 

DOMČA 
Mamince—dám jí ručně vyráběný dárek 
Tatínkovi—postarám se, aby měl kloudný důchod 
Babičce—budu za ní chodit, dokud bude s námi 
Kamarádi—pro třídu udělám společné video, jak jsme 
byli ve třídách od 4. do 9. třídy 

PÉŤA 
Mamince—čokoládou 
Tatínkovi—vozíkem 
Dědovi—srandou 
Jarouškovi, Jakubovi—srandou 

Járův králík v marinádě 

 
Králíka naložíme do marinády přes noc (můžeme přidat 
i další maso, např. bůček). 
Marináda: 
2 větší cibule nakrájíme na kostky, 4 stroužky česneku, 
1 velká lžíce hořčice, 1 velká lžíce kečupu, 1 lžička soli, 
1 lžička sladké papriky, 1 lžička pepře, 1 lžička kmínu, 1 
dcl oleje. 
Druhý den vše upečeme v troubě, podlijeme vodou. 
Upečené maso můžeme vyjmout a šťávu zahustit sme-
tanou, podáváme s houskovým knedlíkem. Pokud šťávu 
nechceme zahustit, tak podáváme králíka se zelím a 
houskovým nebo bramborovým knedlíkem. 

Dominikovo vepřo-knedlo-zelo 

 
Vepřové maso nakrájíme na plátky a naložíme do 
česneku. Přidáme sůl, kmín a necháme do druhého 
dne. Druhý den dáme péct. K tomu připravíme zelí. 
Nakrájíme ho na proužky, dáme do kastrolu, zaleje-
me vodou, osolíme, dáme kmín a uvaříme. Do zelí 
nastrouháme jablko a nakonec zahustíme jíškou 
(na oleji zpěníme cibuli, dáme hladkou mouku).  
Knedlík – hrubá mouka, vejce, sůl, kvásek, 2 nakrá-
jené rohlíky. Zaděláme těsto, necháme vykynout. 
Po vykynutí uválíme dvě šišky a dáme do kastrolu 
s pařáčkem vařit. Hotový knedlík propícháme vidlič-
kou, aby vyšel vzduch. Servírujeme. 

Helčina svíčková 
1 hrst tymiánu, 1 mrkev, 5 listů bobkového listu, 3 kuličky nového koření, 1 cibule, 1 petržel, 1 sladká smeta-
na, 1 lžíce cukru, 0,5 ks celeru, 1 citron, 450 g masa 
Veškerou zeleninu očistíme nebo oloupeme. Nakrájíme ji nadrobno.  
V hrnci osmažíme na oleji nebo másle nadrobno nakrájenou cibuli, mrkev, půlku celeru a petržel. Hned na 
zeleninu dáme lžíci cukru a posypeme tymiánem a osolíme. Ještě než začne zelenina hnědnout, přidáme 2 - 
3 bobkové listy a 4 - 5 kuliček nového koření. Zamícháme a na tuto směs dáme plátky masa (hovězí, vepřo-
vé nebo klidně i kuřecí). Trochu podlijeme a svíčkovou dusíme doměkka. Podle toho, kolik chceme omáčky, 
přilijeme vodu a povaříme. Po chvíli vypneme a svíčkovou necháme vychladnout. Poté vyndáme maso, bob-
kový list a nové koření a svíčkovou rozmixujeme. Svíčkovou dáme znovu vařit, přidáme sladkou smetanu, 
citron, hotovou jíšku a samozřejmě podle sebe svíčkovou dochutíme. Nakonec vložíme prohřát maso. 
Výbornou svíčkovou podáváme jak jinak než s knedlíkem. 

Petrovy řízky s bramborovou kaší 
Recept všichni znáte, netřeba jej rozepisovat... 

ČÍM UDĚLÁME RADOST NAŠIM BLÍZKÝM? 

KOHO MÁM NEJRADĚJI A 

PROČ? 
DOMČA 

Mámu—dělá mi jídlo, vaří, pere, 
uklízí, žehlí průsery 
Ozzy Osbourne—dělá úžasný metal 
Eminem—pravé jméno Marshall 
Matthers II.—životní vzor 

KÁJA 
Petra Hanáková—je hodná 
David Hanák—je milý a kamarádský 

MILAN 
Nejraději mám I. Nesvadbovou, 
D. Hanáka a P. Hanákovou. 

PÉŤA 
Mám rád Anču Dekařovou 
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ČÍM UDĚLÁME RADOST NAŠIM UČITELŮM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PÁR CITÁTŮ….. NEUŠKODÍ 

2. STUPEŇ 

PANU ŘEDITELI 
 

Je nejlepší 
Nebudu muset chodit do ředitelny 
Dám mu kytku kaktus, protože je na mě hodný 
Svým mozkem 
Radost mu udělám tím, že se budu učit, učit, učit, 
učit... 

 PANÍ UČITELCE ŠPONAROVÉ 
 

Budu se učit malovat 
Naučím se kreslit 
Dám jí nůžky a lepidlo 
Dobrou slovenštinou 

PANÍ UČITELCE LENHARTOVÉ 
 
Mám ji ráda, je super 
Přijdu se s ní pomazlit 
Budu při hodině zpívat 
Dobrou angličtinou 
Budu jí dělat radost 

PANÍ UČITELCE BROŽKOVÉ 
 
Budu si doma počítat 
Nebudu křičet a kňourat 
Nebudu zapomínat věci na hodinu 
Dám jí balón 
Svým chováním 

PANÍ UČITELCE NESVADBOVÉ 
 

Budu dělat domácí úkoly 
Budu nosit úkoly 
Budu se snažit donést úkoly 
Donesu úkoly, je hodná a pracovitá 
Budu nosit úkoly 
Budu jí dělat radost 

http://bestpage.cz/img_profil/img_bestpage4395.jpg
https://www.obrazky.cz/?q=p%C5%99%C3%A1telstv%C3%AD&url=https%3A%2F%2Fwww.obrazkyanimace.cz%2Fstazeni%2Fpratelstvi%2Fpratelstvi_100.jpg&imageId=b8d3c8b81bd0a288&data=lgLEEDXS_j98hN4FIwVrdc7jdO7EMKi1pymm73aI6s3HuF6vR3Ez5--C73FIduajdQvAwNb1gLFkfnhZ-8X_cYe9
https://www.obrazky.cz/?q=p%C5%99%C3%A1telstv%C3%AD&url=https%3A%2F%2Fkazdydenscitatem.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fcitaty-nejlepsi-kamaradka-je-jako-ctyrlistek-605x605.jpg&imageId=9577b85c8b16311d&data=lgLEEHNiBkbwgfDAEarmLZVO8i3EMCA5Job3nyXs
https://kazdydenscitatem.cz/wp-content/uploads/2014/02/citaty-Dobri-pratele-jsou-jako-hvezdy2-605x605.jpg
https://kazdydenscitatem.cz/wp-content/uploads/2017/09/citaty-kazdy-si-zaslouzi-mit-ve-svem-zivote-cloveka-605x605.jpg
https://kazdydenscitatem.cz/wp-content/uploads/2016/07/citaty-nejlepsi-ucitele-jsou-ti-605x605.jpg
https://www.obrazky.cz/?q=cit%C3%A1ty+o+p%C5%99%C3%A1telstv%C3%AD+a+kamar%C3%A1dstv%C3%AD&url=https%3A%2F%2Fkazdydenscitatem.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2Fcit%25C3%25A1ty-Opravdov%25C3%25AD-p%25C5%2599%25C3%25A1tel%25C3%25A9-jsou-ti-kte%25C5%25
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MÁME ZA SEBOU POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ—VTIPY O ŠKOLE JSOU 
NA SVÉM MÍSTĚ…. 

 
Pan učitel píše na tabuli vzorec HO2 a ptá se podřimujícího Petra: „Co je to za vzo-
rec?“ Petr koktá: ,,Pane učiteli mám to na jazyku". „Tak to honem vyplivni, protože to 
je kyselina.“ 
 
Otec si prohlíží vysvědčení se samými jedničkami a jeho dítě mu k tomu říká: "Tati, prý 
jsi chtěl vidět hezké známky, tak jsem ti přinesl vysvědčení kamaráda Matěje." 
 
"Tak jak dopadlo vysvědčení?" "Samé jedničky." "No to ses musel celý rok pilně učit, 
že?" "Kdepak celý rok, jen chvilku, než jsem se naučil falšovat vysvědčení." 
 
Před písemkou: "Doufám, že nikoho neuvidím opisovat." Z prostřední řady se ozve: 
"Taky doufáme." 

 
Telefonát do školy: "Dobrý den pane 
učiteli. Omluvte prosím dnes Honzu z 
vyučování. Nemůže přijít do školy, vel-
mi prochladl." "V pořádku. A kdo volá?" 
"Můj otec." 
 
Přijde paní učitelka do třídy a povídá: ,,Tak děti, každé pondělí vám polo-
žím otázku a kdo ji uhodne, nemusí celý týden chodit do školy." V pondělí 
zadá paní učitelka otázku:, ,Tak děti, kdo ví, kolik kg. písku je na Sahaře?" 
Ve třídě je ticho-nikdo neví. Další pondělí přijde paní učitelka do třídy. 
Sedne si za katedru a zaječí: ,,Kdo 
sem dal tu chcíplou myš??" Ládí-
ček se přihlásí a povídá: ,,Já, tak 
nashledanou za týden!" 

 
Jak se jmenuje western ze školního prostředí? ……………...Sedm nedostatečných. 
 
Učitel hudby varuje žáka: "Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak namluvím tvé 

matce, že máš velký talent." 
 
Pepíček má ve škole skloňovat slovo 
"houska". Kdo, co: Houska. S kým, čím: 
Se salámem. Komu, čemu: Mně! 
 
Pepíčku, jak zní rozkazovací způsob slovesa mlčet? Psssst! 
 
Ve škole povídá paní učitelka: "Venku tak krásně sněží, co kdybychom začali s 
koulováním?" "Ano, ano!" křičí žáci. "Dobře, tak k tabuli půjde Pepíček." 

 
„Pepíčku, řekni dvě zájmena." "Kdo, já?" "Výborně, Pepíčku." 
 
Ptá se otec otce: tak, jak se daří vašemu klukovi? "No, ujde to, ale raději stále chodím 
na třídní schůzky pod falešným jmé-
nem." 
 

„Tati, ve škole jsem dostal pětku.“ „No každá koruna dobrá.“ 
 
"Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení ?" chce vědět maminka. 
"To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví !" 
 
Učitel: Pepíčku kolik je 2:2? Pepa: To je prosím remíza! 
 

VTIPY 
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