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Přestože přispěvatelé těchto novin byli v poslední době zahlceni povinnostmi v rámci 

online a distanční výuky, přichystali pro Vás dárek v podobě adventních článků, 

luštění, tipů… Snad Vám při četbě našeho časopisu rychle utečou dny do Vánoc! 

MAYBE: časopis tvořený žáky  

3. číslo, advent 2020 
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Půjdem spolu do Betléma… Ale neopustíme Evropu: Anet připravila tipy pro ty, kteří 

chtějí udělat rekord v počtu navštívených vánočních betlémků 😊! 

Největší betlémy na Slovensku a v Česku. 

Začíná advent a já jsem si připravila další výlet. A protože je ten vánoční čas, tak jsem 

si řekla, že bychom mohli zavítat do největších českých a slovenských pohyblivých 

betlémů ze dřeva. 

Betlém Horní Lideč   

Mechanický betlém se nachází v obci Horní Lideč u hranic se Slovenskem. V betlému 

najdete 230 figurek, z toho 75 pohyblivých, a více než 100 vyřezávaných staveb 

slovenských i českých hradů, zámků a památek. Betlém po dobu více než jednoho 

roku vyřezávalo 14 řezbářů z Moravy, Čech i Slovenska. Kromě betléma můžete 

v blízkém okolí navštívit i přírodní památky: Čertovy, Lačnovské nebo Pulčínské skály.  

Betlém Rajecká Lesná (poblíž slovenské Žiliny) 

Od listopadu roku 1995 míří turisté do Rajecké Lesné, známé rovněž jako poutní 

místo s milostivou sochou Panny Marie Frivaldské ze 16. století, také kvůli 

Slovenskému betlehemu, vystavenému v Domě Božího narození hned vedle kostela 

Narození Panny Marie. Vlastenecky pojaté řezbářské dílo představuje Slovensko, jeho 

architekturu, přírodní dominanty, zdejší řemesla, tradici venkovského života. Na tři 

stovky figurek, z nichž asi polovina je pohyblivá, zobrazují práci i zábavu, všední 

i sváteční okamžiky.  

Betlém v Třebechovicích pod Orebem 

Nachází se ve královehradeckém kraji. Třebechovický Proboštův betlém je jediným 

betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v roce 1999). 

Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen z lipového dřeva před více než sto lety. 

Na ploše 6,9 x 1,9 x 2,2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů. 200 

postaviček se pohybuje. Jako vzor mnohým z nich sloužili obyvatelé Třebechovic. 

Betlém má několik pater a spojuje scény narození Krista i scény pašijové (tedy scény 

ukřižování). 

 Terchovský pohyblivý betlém 

Terchovou zná většina dospělých jako rodiště známého zbojníka Juraje Jánošíka. 

Kromě něj patří k nejoblíbenějším atrakcím této obce na severozápadě Slovenska 

také dřevěný betlém. Jeho vznik je spojován zejména s místním řezbářem Štefanem 

Hanuliakem a nejedná se o žádné „poselství dávných časů“. Betlém vznikl – nebo 

lépe řečeno byl veřejnosti poprvé představen - teprve na Vánoce roku 1976. Je 

umístěn v kostele. V každém případě je ale opravdu velice půvabný a zajímavý. 

Přeji všem krásnou adventní i vánoční atmosféru. 



3 
 

Peťa z 8.A a její bráška Pavel pro vás nachystali adventní luštění – uvařte si dobrý 

čajík, nenápadně mamince ochutnejte cukroví a pusťte se do luštění! 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 

            Co sledujeme o Vánocích v televizi? 

            Pro koho je plné krmítko, jablka a seno v krmelci? 

            Co zpíváme o Vánocích? 

            Jedním ze zvyků je pouštění ??? 

            Na adventním věnci zapalujeme ??? 

            Pod stromečkem najdeme (většinou…) ??? 

            V peněžence nosíme ??? pro štěstí 

            Na Štědrý den lijeme ??? (chemický prvek) 

            Mezi cukroví patří ??? (může je přinést i Mikuláš) 

            4 týdny před Vánoci si vyrobíme adventní ??? 

            Léčivá rostlina ze stromu, pod kterou se tradičně 

líbáme ??? 

            Na vánočních trzích si pro zahřátí objednáme 

nealkoholický ??? 

            Která ryba se nejvíc bojí Vánoc? 

            Kdo se na Štědrý den postí, uvidí zlaté ? 

 

A tenhle znáte? 

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku, která něco kuchtí u sporáku: 

„Mamí, mamí, stromeček hoří!” 

„Říká se svítí a ne hoří,” poučí ho matka. 

Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí!” 

 

 

PV 6.A – hezké, že? A jak dobré!!! 
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Distanční výuka – pro někoho synonymum pohodičky, pro někoho strašák. Co se tak 

dá dělat, když se nikam nesmí? Pár tipů pro vás připravil Martin. Připomínám, že 

článek vznkl v době, kdy jsme ještě nevěděli, že se vládní nařízení rozvolní. 

Jak na koronanudu? 

Haranténa = nucený pobyt dětí doma…… Nemusíme ale říkat: „Já se nudím!“ a 

otravovat s tím naše rodiče při homeofficu. I když půjdeme za chvíli zpátky 

k učitelkám do lavic psát datum, třída, jméno, můžeme si poslední týdny dopřát 

širokou škálu činností (až doděláte věci do školy) nejen pro sebe, ale i pro rodiče a 

sourozence….  

1.Vycházky do přírody:  

V podřevnickém okolí je spousta zajímavých přírodních lokalit, pro inspiraci  

a) Přehrada Slušovice může nabídnout velké vodní dílo s lesní cestou, můžete tu 

najít houby či obojživelníky, vodní ptáky a hmyz. Jak se tam dostat? Pomůže 

navigace 😊 

b) Rybník Argalaška Hvozdná: cesta je jednoduchá - jedete na Hvozdnou až na 

konec, tam neodbočíte na Zlín, ale vpravo a dojedete k rybníku. Doporučujeme 

vzít si rohlík, kterým přilákáte nejen kachny, ale i nutrie! Foťák s sebou! 

c) Rozhledna na skalce: ne moc známá rozhledna v Bojkovicích směrem na 

Luhačovice. Zaparkujete u cedule Letiště, odsud po vodítkách dojdete k ne 

moc vysoké rozhledně s posezením 😊. Trasa je spolehlivě i na mapy.cz. 

2.Domácí work-out (12+): hýbej se! 

Na internetu najdete spoustu videí, ale kdybyste si chtěli cvičit podle sebe, doporučím 

pár cviků, ke kterým nepotřebujete žádné pomůcky či náčiní: 

a.kliky: klasické, dámské, benchové… Je jich celá řada, ale nejlepší je základní klik (i 

dámský), který zvládne opravdu každý - cvik na prsní svaly (holky, jděte do toho!). 

b.dřepy: tam je to podobné jak u kliků, můžete cvičit klasické, s výskokem, 

s výkopem nebo (pokud máte problémy s koleny) stačí polodřepy. Jsou výborné na 

nohy a zadek! 

c.plank: možná znáte spíš pod pojmem prkno nebo vzpor, cílem je mít opřené lokty 

na zemi v klikové poloze a držet - pokud vydržíte minutu i dýl, tak palec nahoru-cvik 

na břišní svaly a „core“, tedy střed těla. 

3.Sport – vypadni ven! Dýchej! 

U cvičení i rekreačního sportu nesmíte nic přehánět, pro vaše tělo je určitě lepší 

nenáročný sport na čerstvém vzduchu než tisíce kliků v zatuchlé posilovně. Zkuste: 
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a.Běhání: bacha, neříkám sprint, ale vytrvalostní běh, nejlépe si vyběhněte na půl 

hodiny někam do přírody, určitě si s sebou vezměte pití a po běhu něco na doplnění 

energie (třeba pyré), před během si dejte banán, je to výborný zdroj energie 😊. 

b.Výlet na kole: výborná aktivita pro celou rodinu, sbalit si batoh a jet někam drandit 

po svazích na bicyklu… Kousek za obcí Želechovice je nenáročná cyklostezka, 

můžete zkusit i celodenní výšlap po březích Dřevnice. 

4.Nepohybové aktivity 

a.Čtení: knihovny jsou zavřené, ale spoustu knih se dá sehnat na e-shopu i jako 

vánoční dárek, nebo si kupte zajímavý časopis, můžu určitě doporučit ABC, ale 

vychází časopisy zaměřené na přírodu, počítačové hry, zvířata, luštění, vtipy a jiná 

oblíbená témata.  

B.Sledování filmů nebo seriálů: nemyslím dvouhodinové čučení na obrazovku, když 

je venku pěkně! Ale třeba večer o víkendu, když nemusíte vstávat, se s rodinou 

podívat na nějakou komedii, která zvedne náladu celé rodině. 

Zkrátka přeji vám u vašich aktivit spoustu zábavy a radosti 😊  

 

A pokud rádi tvoříte, možná vás budou inspirovat „distanční“ adventní věnce v podání 

6.A:  úžasné dekorace mají doma Míša, Markéta, Martička, Saša a Kika. Povedly se! 
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Nemáš počítače ještě dost? Hanička pro tebe otestovala novou hru: 

Among us 

Je online multiplayerová hra vyvinutá v Americe. Hra byla vydána 15. června 2018. 

Among us je v překladu „mezi námi“ a v tom 

spočívá i celá hra. Hra se odehrává v 

prostředí s vesmírnou tématikou, ve hře 

vystupují dvě postavy: Crewmate a Impostor. 

Crewmate má za úkol plnit úkoly (tasky) a 

odhalit Impostory. Impostor má za úkol zabít 

všechny a nebýt odhalen. Vždy, když někoho 

zabije, zbude mrtvé tělo. 

Hra je nyní hitem na celém internetu. Zahraješ si ji taky? 

 

 

Bára vám představí svou známou – úspěšnou modelku Veroniku Krajplovou. Pokud 

sníš o kariéře modelky, focení, cestování, trochu hektickém životě plném barev a vůní, 

může tě její příběh inspirovat. Dodejme jen, že Veronika je v současné době na 

mateřské dovolené – raduje se z malého synka. 

Neuvěřitelný příběh 

Z castingu Miss & Mr. Look Bella šla Veronika rovnou na 

titulní stránky světových časopisů. Stala se absolutní 

vítězkou této soutěže v toce 2012. Od té doby fotila 

kampaně v New Yorku, Paříži či Londýně. Veroničin milý 

úsměv zdobil články prestižních českých i zahraničních 

fashion časopisů, jako například Cosmopolitan, Marianne 

nebo Žena a život. Podílela se také na celosvětových 

kampaních firem MAC nebo Swarovski.  

Přijď na casting a nech se objevit jako Veronika! „Přesně 

tak, hned po vítězství v soutěži jsem odjela do zahraničí, 

kde sídlí agentura, která mě zastupuje, a rozjelo se to. Mám 

moc ráda tuhle práci, chtěla bych ji dělat až do důchodu! Už 

?! 

„Milý Ježíšku, děkuji ti za dárek,” povídá Jenda. 

„To je maličkost,” odpovídá Ježíšek, „nemáš 

zač.” 

„Taky si myslím, ale maminka mi přikázala 

poděkovat.” 
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jsem v agentuře řekla o těhotenství a už se rýsují nějaké zakázky na focení 

těhotenské módy, takže se ani v jiném stavu nudit nebudu.“ 

Co dodat – najděte si její fotky na internetu nebo jí napište na facebook! Uznejte, 

nehodila by se Mikulášovi do jeho „svaté družiny“? 

  

Co by to bylo za Vánoce bez pořádné hostiny? Tak schválně – jestli dočtete tyto texty 

bez toho, aniž byste si museli jít pro něco dobrého… 

 

 

 

 

 

 

 

Přestože moje nejdůležitější 

surovina pochází až z Mexika, 

voním jako typické české 

Vánoce. Tvarem připomínám 

podkovu pro štěstí – však se 

každý tváří šťastně a blaženě, 

když se mu rozplývám na 

jazyku! A nezapomeň si utřít 

cukrové vousy, aby maminka 

nepoznala, že jsi byl navštívit 

krabici s cukrovím! 

 

Jsem elegán, podle jména snad z Rakouska, a 

potrpím si na kontrasty: bledý aristokratický 

korpus tradičních i moderních tvarů s prosvítající 

červení pikantní rybízové marmelády, velký 

akorát tak do pusy. Sladký i kyselý, bledý i sytě 

barevný, zahraničního názvu a domácí chuti… A 

nesměj se, že mám v sobě díru, ta tam patří. 

Odoláš? 

 

Mé jméno připomíná 

vzdálenou africkou zemi, 

chutnám a voním po ovoci a 

oříšcích. Nejsem ale žádná 

měkkota, zkáze a polámání 

odolávám i díky kabátku 

z čokolády. Vydržela bych 

dlooooooooouho – až do 

Velikonoc – jen kdyby můj 

dráždivý tanec po jazyku 

nebyl pro tvé chuťové 

pohárky tak svůdný… 

 

Když se do mě zakousneš, 

krásně to křupne a zavoní 

po dálkách. Než mě strčíš 

do trouby, připomínám 

nadýchané kopce sněhu 

(jak dlouho už tu nebyly!), 

po upečení trochu ztmavnu 

– inu jako na sluníčku, kde 

rostou ořechy plné mléka, 

ze kterých mě pak vyrábí. 

Nebudeš tomu věřit, ale těsto na mě se 

zadělává ve velkém předstihu – aby se pěkně 

rozležel všechen ten anýz, hřebíček, skořice, 

nové koření, pepř – no ano, ten dal jméno 

mým bráškům v Německu. A taky nezapomeň 

na med! Zavoním tisíci vůněmi. Zdobený či 

nezdobený – vezmeš si mě na svačinku? 

 

Co má společného pašík a 

vánoční cukroví? Bez jeho 

tukových zásob bych totiž 

nebyl. To ony mi dodávají 

křehkost a 

neodolatelnost. Kakao mi 

propůjčuje vzhled 

mouřenína. Před pečením 

do mě udělej důlek, aby 

bylo kam máznout 

marmeládu a 

vmáčknout oříšek. 

 

Představ si medvěda, jak se loudá 

zmrzlým sněhem. Podobně jako ledová 

krusta křupne od jeho tlapou, křupnu i já 

drcena tvými čelistmi. Na jazyku se ti 

rozehraje symfonie oříšků a skořice, tvůj 

mozek atakuje jediné přání – kousnout si 

znovu! Mívám tvar daný kovovou 

formičkou. 

 

Ach, to byla bolest, než ta beztvará masa těsta 

prošla mlýnkem a přeměnila se na dlouhého hada 

se zvrásněnými zády, kterého nařezali na tyčinky! 

Dvě mé vypečené poloviny spojili marmeládou 

nebo karamelem a (aby byla nějaká legrace) oba 

mé konce vykoupali v čokoládě. Nikdo (přísahám!) 

se neodhodlá, aby si šel umýt ruce – božské chuti 

se nejde nabažit a i drobky z prstů musí být 

pozřeny! 

Poetické mlsání 

Nápověda: perníčky – pudinkové tyčinky – linecké – kokosky – pracny – marokánky – vanilkové rohlíčky – sádlové koláčky 
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   A teď se pustíme do práce – inspiruje vás Kája a její 

medové perníčky:  

Budete potřebovat:  

Na těsto: 250 g hladké mouky, 2 lžíce kakaa, 1 kypřící prášek 

do perníku, 140 g moučkového cukru, 2 lžíce medu, 1 vejce, 

1 žloutek, 80 g másla, 1 vejce na potření 

Na polevu: 1 bílek, 1/2 lžičky citronové šťávy, 180 g 

moučkového cukru 

Postup: 

1. Mouku prosejeme s kakaem, práškem do perníku a moučkovým cukrem. 

K tomu potom přidáme změklé máslo, med, vejce a žloutek a kdo chce může 

přidat kapičku rumu. Vypracujeme hladké těsto, které necháme nejméně 60 

minut (my to vždy necháváme přes celou noc) v chladu odpočinout. 

2. Těsto rozválíme na plát silný asi 4 mm a vykrájíme z něj různé tvary. Přendáme 

na plech vyložený pečicím papírem (můžete blízko sebe, perníčky se trošku 

zvětší, ale ne moc) a vložíme do trouby předehřáté na 180 stupňů, pečeme tak 

7-10 minut. Ihned po upečení potřeme vyšlehaným vejcem a necháme 

zchladnout. 

3. Nejlépe až další týden ozdobíme bílkovou polevou – do té doby perníčky hezky 

změknou. Z bílků, citronové šťávy a moučkového cukru vyšleháme hladkou 

lesklou polevu. Doporučujeme cukr nejdřív prosít, aby poleva neměla hrudky. 

Polevu přendáme do mikrotenového sáčku, odstřihneme růžek a perníčky 

ozdobíme. Po zdobení necháme polevu zaschnout. 

 

Pozor – soutěž! 

Polezeme tak trochu do zelí školnímu parlamentu, který vyhlásil soutěž o nejkrásnější 

vánočku. My nemámte takové ambice – nejde nám o nejkrásnější, ale o 

NEJORIGINÁLNĚJŠÍ perníček!  

Určitě budete mamince pomáhat s pečením perníčků. Vykrojte kolečko (velké tak 

akorát. Je to na vás!)  a to potom ozdobte co nejoriginálnějším způsobem. Fantazii se 

meze nekladou: můžete zdobit klasickou bílkovou polevou, čokoládou, oříšky, 

kokosem, lentilkami… Hlavně ať je to jedlé! Fotku perníčků klidně i s komentářem 

posílejte do 10. ledna 2021 na email: maybezelechovice@seznam.cz. 

Nejkreativnější nápady budou otištěny v příštím díle MAYBE. A možná i nějaká 

odměna se najde 😊. 

Do adventního čísla přispěli: Anet, Martin, Bára, Hanička a Kája ze 7.B, Peťa 

(ilustrátorka) a Pavlík Šrubařovi, žáci 6.A (fotografie jejich výrobků). Díky! 

mailto:maybezelechovice@seznam.cz
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Milí čtenáři a příznivci školních novin, 

přejeme vám krásné prožití vánočních svátků – rodinnou pohodu, dárečky, dobré jídlo 

a spoustu legrace. Ať v tyto dny není nikdo sám. 

Do nového roku hodně zdraví!!! Ať se nesetkáváme každý na své straně monitoru 

počítače, ale ve třídách. A ať je pořád o čem psát – nepochybujte, že i kocouři se rádi 

začtou do MAYBE. Což ovšem neznamená, že naše články jsou dobré leda tak pro 

kočku… 

PF 2021 

 


