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Malé ohlédnutí za Vánocemi... 
Mikulášská nadílka ve škole 
Jako každý rok ve středu 6. prosince 2017 naši školu navštívil 

Mikuláš s čerty a anděly. Hodným dětem rozdával perníčky. 
Ty mu na oplátku zpívaly a recitovaly písničky a básničky. 

Ondřej Červinka, 7.tř. 
 

Návštěva LDN SurGal Clinic v Bohunicích 
Ve středu 6. prosince  

žáci 5.B společně s pa- 

ní učitelkou Hrubou     
a paní učitelkou Ko 

várníkovou navštívili 

pacienty Léčebny dlou- 

hodobě nemocných  
v Bohunicích. Někteří   

v kostýmech čerta a 

anděla přinesli miku- 
lášské pozdravení,všichni dohromady pak zazpívali a na 

flétny, housličky a klávesy zahráli  "Šťastné a veselé", 

"Vánoční", "Půlnoční" a "Prosinec". Muzicírovalo se a poví- 

dalo na vyzdobených chodbách i pokojích pacientů. Někteří 
se k dětem s radostí a dojetím hned přidali, jiní si se slzami  

v očích pobrukovali známé melodie, někteří jen tiše po- 

slouchali a usmívali se. Možná vzpomínali...  
Na závěr děti a paní učitelky popřály pacientům i zaměst- 

nancům LDN pokojné vánoční svátky a předaly školní PF. 

                                                       Rosalie Šiklarová, 8.B 
 

Vánoční akademie 
V úterý 19. prosince 2017 se konala „Vánoční akademie“. 

Pořádala se v Kul- 
turním domě  Ru- 

bín. I když tu bylo  

více míst než v ki- 
ně Svratka, kde se 

tato akce obvykle  

pořádala, přesto se 
spousta rodičů,  

prarodičů, dětí a 

dalších hostů do- 

vnitř nedostala. Akademie trvala téměř dvě hodiny a byla 
napěchovaná nápaditými vystoupeními. Kromě dvou tříd si 

každá třída (včetně přípravné) připravila krátký pěvecký, 

taneční nebo recitační program s vánoční nebo zimní 
tematikou. Všechna představení byla naprosto excelentní  

a určitě všichni, kteří to viděli, by se mnou souhlasili. 

Rosalie Šiklarová, 8.B 

 Zpívání na schodech 
Jak už to tak u nás ve 

škole na Vánoce bývá, i 
letos proběhlo v po- 

slední den školy v roce 

(tj. 22. prosince 2017) 
zpívání na schodech. 

Letos se však poprvé 

namísto schodů konalo 

v nové vstupní hale. To 
samozřejmě nikomu nevadilo, dokonce to bylo lepší kvůli 

akustice, a také jsme na sebe a na muzikanty všichni dobře 

viděli, což bylo fajn. Společně s panem ředitelem, paní 
učitelkou Kovárníkovou a panem Ohnoutkem a jeho synem 

Jakubem si celá škola zazpívala několik vánočních písní        

a koled, takže jsme se ještě víc „hodili“ do vánoční nálady    

a zkrátka a jednoduše byli šťastni. 
                                                        Rosalie Šiklarová, 8.B 

Brněnské Vánoce 
I v tomto školním roce 

se náš pěvecký sbor 

zapojil do projektu 
Brněnské Vánoce. Se 

svým vánočním kon- 

certním programem 
vystoupil v pátek 22. 

prosince  na hudebním 

pódiu na náměstí 

Svobody. Asi 50 dětí, které se na nácvik písní scházely 
pravidelně ve čtvrtek ráno v 7 hodin, zazpívaly lidovou Den 

přeslavný a populární písně z dílny Spirituál kvintetu, Karla 

Gotta a Dary Rollins, Václava Neckáře a dalších českých 
zpěváků. Letos se to opravdu podařilo. Krásně nám vše vyšlo 

a myslím, že nejen mně to dodalo vánoční náladu. 

Rosalie Šiklarová, 8.B 

Nezapomenutelná výstava 
V pátek 5. ledna 2018 navštívili žáci 8.B  výstavu v Křížové 
chodbě Nové radnice v Brně. Jednolo se o soubor fotografií, 

které vytvořil německý fotograf Stefan Hanke pro svůj projekt 

„Überlebt"  (Přežili koncentrační tábory). Hanke navštívil 7 

evropských zemí a zachytil 121 žen a mužů, kteří přežili 
utrpení v koncentračních táborech. V Brně bylo vystaveno 

pouze 23 fotografií přeživších, kteří pocházeli z bývalého 

Československa. Součástí pátečního dopoledne byla také 
beseda se dvěma pamětníky zachycenými na fotografiích, 

kteří zde popisovali své životní příběhy. Pro všechny to bylo 

emočně velmi silné a zajímavé.             Rosalie Šiklarová, 8.B 
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Co nás baví a zajímá 
Vánoční hity kolem nás  Historie 

VÁNOČNÍ  
Pravděpodobně jedna z nejznámějších 

českých písniček za poslední dva roky. 
Song „Vánoční“ nazpívala  dvojice Johny 
Machette a Teri Blitzen. Tento videoklip 

má 5 milionů zhlédnutí a 107 tisíc liků. 
Pro Teri to byla pěvecká premiéra. 

PERFECT 
Ed Sheeran dobře načasoval vypuštění 

nového videoklipu, kterému už od září 
předcházelo lyric video. Filmovalo se na 
lyžařských svazích v rakouském Hintertuxu. 

Píseň není úplně vánoční, ale do atmosféry 
těchto svátků nás určitě dokázala naladit. 

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS 

YOU 
 je vánoční píseň provedená americkou 
zpěvačkou Mariah Carey. V roce 2010 ji 
Carey přepsala jako duet s kanadským 

zpěvákem Justinem Bieberem pro své album 
“Under the Mistletoe."                              Ondřej Červinka, 7. tř. 
  

 Jundrov a jeho historie 
První zmínka o Jundrovu, který byl 

původně zeměpanskou vsí, pochází  
z 4. září 1277, kdy ji pod názvem Sulos- 
tovice Přemysl Otakar II. daroval kapli 

sv. Jana Křtitele na Špilberku. Listinou 
z 23. března 1300 ji Václav II. daroval 
řádu německých rytířů v  Chelmu pod 

názvem Judendorf (židovská vesnice),  

z čehož později zkomolením vznikl dnešní název Jundrov. Za 
markraběte Jošta přešla do majetku herburského kláštera 

v Brně. Po jeho zrušení v r. 1578 jej převzali brněnští jezuité  
a od roku 1773 studijní fond. V rámci řečkovického panství 
Jundrov vlastnil od roku 1826 Josef Schindler. V letech  

1850-67 byl Jundrov spojen s Žabovřeskami, součástí Brna se 
stal 16. dubna 1919. 

Při radikální komunistické katastrální reformě Brna provedené 
ve druhé polovině 60. let 20. století pak došlo k úpravě severní, 

jižní a východní hranice jundrovského katastru, při níž byly 
pozemky východně od Svratky připojeny k Žabovřeskám, na 
severu byl jundrovský katastr rozšířen o část lesa, patřící 

původně ke Komínu, zatímco pozemky na jihu byly spolu se 
západní částí starobrněnského katastru zase začleněné do nově 

vytvořeného katastrálního území Pisárky.  

Městská část Brno-Jundrov vznikla 24. listopadu 1990. 
Původně byla tvořená celým katastrálním územím Jundrov,  
k němuž náleží také základní sídelní jednotka Mladá Hora, 

kterou tvoří zahrádky s chatami. K 1. září 1995 nabyla 
účinnosti dohoda o změně hranice se sousední městskou 
částí Brno-Kohoutovice ze dne 25. srpna 1995. Na základě této 

dohody došlo k územní výměně mezi oběma městskými částmi. 

Městská část Brno-Kohoutovice získala výměnou za část 
katastru Pisárek (domy a pozemky na západní straně Veslařské 
ulice) malou jižní část katastrálního území Jundrov (ZSJ Mladá 

Hora). Současné hranice získala městská část k 1. říjnu 1995, 
kdy nabyla účinnosti dohoda o změně hranice se sousední 
městskou částí Brno-střed z 29. září 1995. Na základě této 

dohody získala městská část Brno-Jundrov území mezi ulicí 
Veslařskou a řekou Svratkou, vymezené na jihu silniční 
komunikací vedoucí z Kohoutovic k Pisáreckému mostu.  

Od roku 1991 má městská část Brno-Jundrov znak a vlajku 
vytvořené komisí, již vedl místostarosta Zdeněk Koudelka. Znak 
vychází z pečetního znamení z r. 1646 - na modrém štítě jsou 
dva stříbrné hrozny obklopující stříbrný vinařský nůž hrotem 

otočeným heraldicky vpravo. Vlajka, obdobná brněnské, je 
tvořena třemi střídavě modro-bílými pruhy a horním bílým 
popruhem.                                                    Tomáš Lenomar, 8.B 

___________________________________________________ 
 

Redakční rada Jasanopisu: Sabina Kubová, Adéla Palatická, 

Sofie Peřinová (6.A), Viktorie Kosmáková, Dominik Šikral 

(6.B), Ondřej Červinka (7.tř.), Jiří Dočkal, Tomáš Lenomar, 

Magdalena Šedová a Rosalie Šiklarová (8.B). Texty  

a fotografie byly vytvořeny ve spolupráci s pedagogy ZŠ 

Jasanová. Připomínky a další náměty jsou vítány u Rosalie 

Šiklarové (8.B) nebo u paní učitelky Pavlíny Kovářové. 

Vánoční kniha, film   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ZACHRÁNÍ DOKTOR PROKTOR 

VÁNOCE?  

Autor: Jo Nesbo 

Vydavatelství: Kniha Zlín 

Rok vydání: 2017 
Víte, co potřebujete ke zničení Vánoc? Stačí k 
tomu jeden chamtivý obchodník, který k nim 
skoupí veškerá práva. A pak je nemůže nikdo 

slavit.Tedy pokud dříve neutratí větší finanční 
obnos v jeho obchodech. Líza, Bulík a doktor Proktor to tak ale 
nenechají. Před tím, než ale Vánoce zachrání, se musí vypořádat 

i s vánočním skřítkem, který nadělování dárků dávno pověsil na 

hřebík.Do Štědrého dne však zbývá už jen málo dní a tak je 
potřeba začít konat.                                  Adéla Palatická, 6.A 

                                                                     

PROČ PRÁVĚ ON? 
komedie USA, 2016, 110 min 

Nejhorší sny se mohou splnit třeba i 

o Vánocích. A přesně to se stalo 

Nedovi, který přijel s rodinou za 
svou dcerou Stephanii a jejím novým 
přítelem Lairdem  do Silicon Valley, kde oba pracují. Těšil se, že 

na svátky bude rodina pohromadě a on se seznámí s partnerem 
své dcery. Jediné, co jej ale čeká, je naprostý šok. Jeho milovaná 
dcera, světlo jeho života, si nabrnkla bláznivě potetovaného, 

brutálně upřímného, bezohledně bezstarostného a naprosto 

výstředního počítačového multimilionáře. Laird všechny 
problémy řeší tím, že si jich vůbec nevšímá nebo je prostě 

převálcuje. A teď chce během vánočních svátků získat požehnání 
od rodičů své milé, ještě než ji požádá o ruku. Což se podaří.  

Magdalena Šedová, 8.B 
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Naše literární pokusy 
 

   Už jsou tu zas Vánoce           Vločky ladně běží po nebi 
   Voní mi jak skořice               Jsou tu nové prázdninové příhody 

   Ne ta hrubá ale sladká         Cukrovíčko pojíme 
   A taky mi voní jabka            Kapra salátem zajíme 
   Vánoce tu budou zas            Nakonec tu budou dárky 

   Ten krásnej zimní čas          A polštářové dětské války. 
                                                                     Daniela Plšková, 6.A 

 

 
 

     Když se řekne prosinec, jako první si představím Mikuláše a 

hlavně Vánoce. Pečení cukroví, zdobení adventního věnce. Na 
Vánocích miluji jejich intenzivní vůni. Přivezeme si voňavou 

borovici, provoní to celý dům. Náš kapr Karel má vždy 
výbornou chuť. Ráno se probudit, venku sníh, po celém roce se 
na to moc těším. Ke snídani křupavé čerstvé cukroví. A horkou 

čokoládu v mém rudě červeném vánočním hrníčku. Můj Štědrý 
den vypadá vždy krásné. Asi takhle. V té zimě po ránu hopnu si 

do dupaček a v huňatých ponožkách běžím po schodech dolů. Už 

čichám dobrý obídek. K večeři pak kapříka a dobrý salát do 
bříška.                                                            Sabina Kubová, 6.A 
 
 

             Venkovní lampy se rozsvěcují dříve 

             Snad proto každý pořád jenom zíve 

             Snad že unaveni jsme 
             Je to krásný čas 

             Vánoce přicházejí 
             Budou tady zas 
             Krom těch pouličních lamp  

             Svítí mnohem více 
             Domy stromy i adventní svíce 

             A to je konec mých velmi strohých slok 
             Veselé Vánoce a šťastný nový rok             

                                                                    Rosalie Šiklarová, 8.B 
 

 

Vůně Vánoc 
     Vánoce mi voní po stromečku.Ta krásná vůně jehličí provoní 

vždy celý náš dům. Z Vánoc je také cítit cukroví, kterému nikdy 
neodolám. Už když se nadechnu, dostanu chuť na ty nejchutnější 

domácí vanilkové rohlíčky. Vánoce krásně voní štědrovečerní 
večeří. Tu zbožňuji asi ze všeho nejvíce. Vždy, když přijdu 
k troubě a koukám, jak se kapr opéká, už se těším, jak mi bude 

chutnat. Takže mi vlastně Vánoce voní i chutnají. Asi poslední 
vůně, kterou jsem na Vánocích zaznamenal, je vůně svíček. Voní 

mi už od pohledu. Skloním se k nim, nadechnu a omámí mě 

skořice, vanilka, med. Když se všechna vůně ze stromečku, 
cukroví, jídla a svíček smísí dohromady, vznikne z toho ta 
nejkrásnější vánoční vůně. 

                                                                     Matěj Červinka, 7.tř. 

 

 
 
     V prosinci už hurá sněží         Ježíšek už tu byl  

     Vánoce k nám tiše běží           Pod stromek nám nadělil 

     Máma peče cukroví                Dárky jsme si rozbalili 
     O dárcích nic nepoví              Úsměv na tváři nám vykouzlily 

     Táta v krbu zatopil                 Celé toto období 
     Bratr kapra utopil                  Jíme rádi cukroví 
     Babička už dávno ví               Silvestra jsme oslavili 
     Vánoce budou                        Petardy jsme odpálili 

     nezapomenutelný.                  U babičky všechno snědli 
     Moje sestra Bětuška              Veselí na Silvestra byli 
     Očekává Ježíška                    Starý rok nám zase končí 

                                                   A s básní se s vámi loučí 
                                                                        Emma a Klára, 8.A 
 

 
__________________________________________________ 
 
 

 

 

 
 

 

VÁNOČNÍ HÁDANKY 
 

(A) Šupina z kapra: co přinese podle pověry schovaná rybí 
šupina pod talířem štědrovečerní večeře? 
 

(B) Jaký musí mít podle lidové pověry jádřinec rozkrojeného 
jablka tvar, aby byl dotyčný po celý příští rok zdravý? 
                 

KŘÍŽOVKA 
 

Vylušti křížovku podle legendy: 
 

     1. ochrana rukou 
     2. v chladnu nám hřeje krk 
     3. společník Mikuláše a čerta,  

     4. jsou pod ním dárky 
     5. pokrývka hlavy  

     6. nebeské těleso nebo brněnský hokejový klub 
 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

 
   Viktorie Kosmáková, 6.B 

(správné odpovědi:hádanky: (A) hvězda, (B) peníze; křížovka: Vánoce) 
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ZLATÁ VAŘEČKA 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-  

 

Kokosové kuličky 
 

Na 40 kusů budeme potřebovat: 

150g bílé čokolády, 50g 

kokosového tuku, 1 balení 
rumové esence, 100g kokosových 

vloček, 40 papírových košíčků. 
 

Postup:              

Bílou čokoládovou polevu roze- 
hřejeme v horké vodní lázni. Za stálého míchání rozpustíme 

v polevě kokosový tuk. Nakonec přimícháme rumovou esenci. Do 

připravené hmoty vmícháme kokosové vločky. Než přistoupíme 
k dalšímu upravení, necháme hmotu mírně vychladnout.  
Mezitím si vyložíme plech pečicím papírem. Připravenou hmotu 
vykrajujeme lžičkou. Tou odebereme množství potřebné pro 

vytvoření jedné kuličky a připravíme tak bonbónek o průměru 
zhruba 2 cm. Hotové kuličky opatrně naskládáme na pečicí plech a 

chladíme přibližně 30 minut, než ztuhnou.  

Potom můžeme hotové kuličky uložit do ozdobných papírových 
košíčků a použít je jako sladký dárek pod vánoční stromeček. Nebo 
je můžeme v chladných zimních dnech nabídnout k horké čokoládě, 

kávě nebo čaji či jen tak mlsat u televize.                                   
Sofie Peřinová, 6.A                                                   

 

Silvestrovské 

PIZZA ŠNEKY 
 

Co budete potřebovat:  
1 balení listového těsta, 

100g nakrájené šunky, 
100g tvrdého sýru,  

100g rajčatového protlaku 

nebo kečupu, 
 sůl a nějaké další koření 
(oregano, aj.),  

popřípadě můžete přidat, 
co máte rádi (olivy, 
žampiony ...). 
 

 Postup:  
Rozválejte si listové těsto. Na listové těsto dejte rajčatový protlak 
(kečup). Potom obložte šunkou, sýrem a popřípadě olivami  

a žampiony. Posypte trochou koření a solí a zabalte do rolky. 
Nakrájejte rolku na přiměřeně velké kolečka. Rozehřejte si troubu 
na 180°C. Pečte do zlatova.  

Vynikající silvestrovské pohoštění, letní večeře, svačina do školy či 

na výlet nebo pohoštění na narozeninové oslavě. Nechte si chutnat! 
 Sabina Kubová, 6.A                                                               

______________________________________________________ 

 

Soutěž KDO JE TO? 
Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla: 

 

Lukáš Krpálek, český zápasník - judista. 
 

Ze správných odpovědí vylosoval pan ředitel jednoho šťastného 
výherce, kterým se stal Damir Gataullin ze 3.B. 
 

Gratulujeme!!! 

 

Skořicové hvězdy   

s vanilkou  
 

Co budeme potřebovat na 
50 kousků: 

3 bílky, špetku soli,      
300 g moučkového cukru, 

1 balíček vanilkového 

cukru, 1 lžíci skořice,  400 
g mletých mandlí, cukr a 
mouku na vál, pečicí 

papír. 
 

Postup: 

Z bílků a soli ušleháme 
tuhý sníh. Po částech do 
něj vmícháme pečlivě pro- 

sátý moučkový cukr a poté 
i vanilkový cukr. Z hmoty 
odebereme 4 lžíce a toto množství necháme stranou. Do 
pevného sněhu opatrně vmícháme skořici a mandle. Tím 

vznikne pevné těsto. Podle potřeby ještě přidáme lžíci mletých 
mandlí. 
Z těsta na cukrem posypaném vále vyválíme půl centimetru 

silný plát. Váleček si vždy pečlivě pomoučníme, i těsto může- 
me lehce posypat moukou. 
Plech vyložíme pečicím papírem. Troubu předehřejeme na 

160°C. Formičkami vypichujeme hvězdy. Formičky obalujeme 

v cukru, aby se na ně těsto nelepilo. Hvězdy položíme na plech 
a potřeme je zbývajícím sněhem. Pečeme zhruba 12 minut. 

Dáme vychladnout. Chutnají nejen o Vánocích. 
                                                            Adéla Palatická, 6.A 

 

 

ZIMNÍ DEKORACE  

____________________________________________________ 
 

Zima ještě            
neskončila,   

vyrobte si  

OLAFA, 
populární 

postavičku  

z filmů od  
W. Disneye.   
 

Co potřebujete: 
ponožku, rýži, 
bavlnku nebo 
provázek, čer-

nou a oranžo- 
vou látku,vatu  
a tavicí pistoli.  

Návod: 
Do ponožky si nasypte rýži tak, aby vám zůstal kousek na 
zavázání. Když ponožku zavážete, zavažte ji tak, aby vznikly 3 

kuličky. Pak už jen dodělejte ruce, nos (neboli mrkev), obličej 

a uhlíky (můžete vystřihnout např. z látky a  pak přilepit).  
K dolní kuličce můžete ještě přilepit dvě malé nožicky, které 

vytvarujete s malého množství vaty. A máte hotovo ! 
Sabina Kubová, 6.A 

 


