
 

křížovky a luštění Dny vody 



 

Redakční rada Poděsu 

Vánoce a hlavně vánoční prázdniny se pomalu blíží.  

Abychom vám to čekání zkrátili, vydali jsme pro vás další 

číslo, tentokrát vánočního Poděsu. Zvažovali jsme, že 

bychom ho udělali vánoční, opravdu moc, ale nakonec jsme 

se rozhodli jinak. 

 Zhodnotili jsme několik akcí, které nás provázeli 

v uplynulém měsíci, přidali jsme nějaké luštění a trápení pro 

vaše učením zmožené mozečky, namíchali trošku tipů na 

ježíška a inspiraci jak utratit peníze, až budete jednou těmi 

milionáři  Dále jsme opět zařadili rubriku ,,naši malí umělci,, 

,  seznámíme vás s hudebním stylem Reggae a dáme návod 

jak v kuchyni zabít chvíle tvořením anglického vánočního 

pudinku . 

 Přejeme vám příjemné vzdělávací, zábavné i poučné 

chvíle s naší téměř dvouměsíční tvorbou. Všem čtenářům 

přejeme moc hezké Vánoce a těšíme se na vás s dalším 

vydáním. Valentýnským ♥♥♥ 
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Halloweenská dikostéka: 

- Ano, hodně lidí si řekne, že už to je dávno uzavřená kapitola, tak proč to znova rozebírat? 

Já jsem jenom chtěla říct, že si myslím, že se deváťákům moc povedla a že si zaslouží mega 

pochvalu ! :) To samozřejmě neplatí jenom pro ně, ale i pro všechny úžasné děcka, co přišla 

a pořádně to tam rozjela! Jste prostě super!!! 

 

* Chválíme taky paní učitelky z nižšího stupně,které se k nám připojily a taky připravily moc pěkné 

kostýmy :)  

Den veteránů: 

- 11. 11. 2013  přesně v 11 hodin si naše devátá třída společně s občany okolních vesnic 

zavzpomínala na neplachovickém hřbitově na padlé oběti 1. světové války. Připomněli 

jsme si, proč vlastně pomník za padlé oběti je, kdy se postavil a  dalších plno zajímavých a 

důležitých věcí. Součást programu byl i přednes básní na vzpomínku, ketré přednášely naše 

žákyně. 

 



Momentky z halloweenského dne a halloveenského 

dne … 

 

 

 

 

 



Mikuláš 
Určitě si hodně z vás všimlo, že po naší škole chodil Mikuláš, který nebyl určitě sám. Jako každý rok si 

s sebou vzal bandu zlobivých čertů, kteří se s nikým nemazlili a chtěli si vzít s sebou do pekla ty 

největší hříšníky z celé školy. V tom jim zabránili naši hodní andílci a v protestu se přidaly i paní 

učitelky. Pekelníci si to nakonec spravili písničkou, museli slíbit, že se do příštího roku polepší a 

nakonec dostali sladkou odměnu. Mikuláš, ani andělé, ani čerti vás určitě neminou ani příští rok, 

takže je na co se těšit! :)   

 

 

 

 

 

 

 

 



$   Co potřebuje každý boháč  $ 

Chtěli byste se zařadit mezi milionáře a miliardáře? Tady je takový malý „nákupní seznam“ toho, co by 

měl každý správný boháč vlastnit :D 

Vlastní ostrov 

To je oblíbené hlavně mezi slavnými herci/zpěváky. Když už mají plné zuby novinářů, tak si prostě 

odletí do soukromí svého vlastního ostrova.. 

Cena: Nejlevnější za asi 50 mil. korun 

Jachta 

Na světě je přece spousta vody, přes kterou se na svůj soukromý ostrov musíte dostat. Tak proč si 

nekoupit loď, že?:D A vzhledem k tomu, že chcete vypadat jako boháči a ne jako chudí rybáři, budete 

potřebovat luxusní jachtu. 

Cena: asi 30 mil. korun 

Letadla a auta 

Co by to bylo za boháče bez vlastního porshe, maserati, ferrari nebo rolls-royce? Nebo rovnou na každý 

den v týdnu jedno! :D A co když chtějí boháči cestovat mezi kontinenty? Na to mají přece soukromá 

letadla a stíhačky. 

Cena: U aut se většinou vlezete i pod 8 mil. korun, základní cena Airbusu je pak kolem 1,2 miliardy 

korun 

Dům  

Na ten nesmíme zapomenout! :D Balkóny, spousta pokojů, koupelen, výtahy, obrovské zahrady, vlastní 

divadlo nebo dokonce místnost z ledu!.. Každý dům vypadá jinak, záleží nejen na zemi, ve které je 

postaven, ale i na vkusu majitele. Některé vypadají jako zámky, jiné jako ze sci-fi filmů. Společné mají 

jedno – obyčejný člověk by na ně nenašetřil snad ani za 5 životů. :D 

Cena: Tady jsou ceny různé.. Nejdražších dům (Antila, Mumbaj – Indie) stojí kolem 20 miliard korun! 

Můžete ho vidět na obrázku. 

Letní (zimní) sídla 

Každý to známe.. Léto, teplo, tak se přece nebudeme válet 

doma a vyrazíme někam pod stan nebo na chatu :D To boháči 

dělají taky, akorát v trochu jiném měřítku. Většinou jsou to 

jejich „jednodušší“ domy (myslím to tak, že už nemají 

koupelen 7, ale „jenom“ 3 :D). 

Cena: Pronájem: asi 120 tisíc korun za měsíc. Koupě: Stejně 

jako u domů jsou ceny hodně rozdílné.. Průměrně kolem 600 

mil. korun. 



Když to sečteme všechno dohromady, potřebovali byste na to stát se 

boháčem asi 3,2 miliardy korun! :D A to nepočítám platy služek, 

řidičů, oblečení, jídlo a takové věci.. Noooo… to abychom začali 

šetřit! :D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tohle je ten nejdražší dům :D 



               Čas pro luštění… 

 

 



 

 

Hádanky: 

  1) Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to? 

  2) V zimě slouží, v létě zuby suší. Co je to? 

 3) Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, je přec pevný dost. 

      Co je to?? 

 4) Dvanáct čápů, padesát dva koroptví, tři sta pětašedesát ptáků jedno vejce snědli.  

       Co je to? 

   5) Svatý Martin přijíždí na bílém koni? 

        

 

(1.Sníh,2.Sáně,3.Mráz,4.(týdny,měsíce.3 hody vánoční),5.11.11) 



DNY VODY (projekt NatTech)  

 V pátek 8. 11. 2013 jsme opět navštívili Masarykovu střední zemědělskou školu 

v Opavě na Dni chemického rozboru vody. Ale tentokrát v jiné sestavě – Amálie 

Kořistková, Karolína Bergerová, Martina Vltavská, Lada Antalová a  Nikola Varyšová. 

Poprvé jak jsme slyšeli co je za téma , říkali jsme si: ,, Co můžeme dělat s vodou? ´´ Ale 

o vodě jsme se naučili spoustu zajímavých věcí, které nás bavily. Navštívili jsme chemickou 

laboratoř, kde si každý z nás udělal pokus. Pak jsme mohli udělat vlastní šuměnku. Pak jsme také 

zjistili, že alkalické kovy se mohou krájet nožem a spoustu dalších zajímavých věcí. Dostali jsme 

také papíry, které jsme museli vyplnit a potom naučit. 

 Dne 22. 11. 2013 jsme to jeli s panem učitelem otestovat, jak jsme se to naučili  Dlouho 

jsme čekali na Englišovu školu, ale po nějaké době přišla taky. Mezitím jsme si to mohli opakovat. 

Úkoly byly docela snadné, až na test :D Mysleli jsme si, že budeme psát ve skupině, ale psali jsme 

ho každý zvlášť nějak jsme to napsali, ale nejspíš s chybami, ale přece nějak.  

 

 Dopadli jsme pátí z šesti, od prvního místa nám ale moc bodů nechybělo. Dopadlo to , jak 

to dopadlo a snažili jsme se jak jsme mohli Mohlo to dopadnou líp, ale taky hůř :D Celé 

dopoledne se nám líbilo a strašně bavilo. Nikdy bych nevěřila kolik věcí se dá dělat s vodou a že 

chemi e může být i zábava  

Nikol :* 

  

 



              Reggae 
Co je to ,,Reggae‘‘?- je to  hudební styl, který  vznikal v průběhu 60. let na Jamajce 

- předchůdci  Reggae je  ska a rocksteady, texty se týkaly zábavy, objevila i kritika na Jamajce 

- Reggae se dá vystopovat až koncem roku 1968, kdy se náhle vytrácí rock steady a je nahrazena   

novým rychlejším a intenzivnějším stylem: Reggae! 

- k světově nejznámějším reggae festivalům patří Sunssplash v Ocho Rios na Jamajce a Sumfest 

v Montegu Bay taky na Jamajce 

Hlavní představitel Reggae ,,Bob Marley‘‘-   (6. února 1945 - 11. května 1981)  

 - Celým jménem Robert Nesta Marley 

 - jamajský zpěvák, skladatel a kytarista, spoluzakladatel Reggae 

- už v 16. Letech začal profesionálně zpívat 

- v roce 1969 začal vyznávat rastafariánskou víru 

- Díki albu ,,Natty dread‘‘ se z něj stala celosvětová hvězda 

- Zemřel na rakovinné bujení (rakovině kůže),  byla mu nabídnuta operace, kterou odmítl, protože 

rastafariánská víra neuznávala „zásahy do lidského těla“ 

Reggae v České republice- V České republice je reggae spíše menšinovým žánrem 

Od roku 2011 se v ČR koná projekt Sklizeň, který vznikl ze široké spolupráce zpěváků okolo 

Cocomanova producentského Coco Jammin 

    Čeští představitelé Reggae a jejich  nejlepší songy:)*:   

     Bad Boyz- Smát, Na naší zahrádce 

     Mr. Cocoman-  Tak už to bal, Jedna láska 

     Michal Šeps-  Pošli mi jointa 

     Mr. Roll-  Lízatka, Dodávka      

   MessenJah-  Ostravo Opavo!!, Ganja je lék                              Kristýna:*                                    



K zamyšlení i pro zasmání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Díla našich malých umělců :D 

 Opět přinášíme pár podařených výtvarných děl z díly malých (tentokrát i větších) umělců, kteří pod 

vedením p.uč. Bumbálkové. Pokud máte trošku přehled ve výtvarném umění, zkusíte přiřadit známá díla 

známým umělcům? :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bude umět přiřadit slavná díla Slavným umělcům?  

Ondřej Sekora, Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh, Josef Lada, Pablo Picaso, Claude Monet 

 

 

Martina Vltavská 

Teo Bumbálek 

Sára Malcharková Barbora Bolíková 



Anglický vánoční pudink 

O tom už jste možná slyšeli :D Je to jedno z tradičních vánočních jídel ve 

Velké Británii a každá rodina by na něj měla mít svůj vlastní recept. Já 

vám tady jeden napíšu, ať si ho můžete taky zkusit připravit :) Je trošku 

modernější (původně tam byly různé věci – třeba hovězí olej, místo něho se 

tam dává máslo :D) 

Ingredience si rozdělte do tří skupin: 

1. 200 g rozinek, 200 g rybízu, 100 g směsi kandované kůry, 300 ml 

Guinness apod., 1 pomeranč, šťáva a kůra, 1 citron, šťáva a 

kůra 

 

2. 150 g hladké mouky,  150 g bílé strouhanky,  150 g strouhaný 

tuk,  150 g hnědý cukr,  100 ml brandy ,1 vařené jablko - 

loupané a nastrouhané (vmíchejte jako poslední než zhnědne) , 1 

malá mrkev - oloupaná a nastrouhaná, 50 g loupané mandle 

(nasekejte je nahrubo),  4 vejce,  1 lžička mletého zázvoru,  1 

lžička mleté skořice,  1 lžička mleté směsi koření ,  1 lžička 

soli  100 ml mléka (k uvolnění směsi) 

 

3. 50 ml Brandy a vodka, na polití pudinku, větvička cesmíny s 

několika červenými plody, Brandy, rum nebo vanilkový krém 
 

 

Tak a teď postup :) Připravte se, že to budete dělat asi 2 dny :D 

První večer: 

Opláchneme pod studenou tekoucí vodou rybíz a rozinky a necháme okapat.  Všechny ovocné 

složky na vánoční pudink z první skupiny přísad vložíme do nekovové mísy. Přidáme 

nastrouhanou citronovou a pomerančovou kůru a pak přidáme šťávu.  A nakonec přilejte 

Guinness a dobře promíchejte.  Zakryjte a nechte přes noc na chladném místě. 

Sušené ovoce se přes noc potřebuje nasát alkoholem a ovocnou šťávou, takže pokračování až 

další den :D 

Další den: 

Ve velké míse promíchejte mouku, strouhanku a tuk. V samostatné misce promíchejte vejce s 
brandy, pak přidejte obsah první mísy s promíchanou moukou, strouhankou a tukem a vše 
smíchejte dohromady. Pak postupně přidejte všechno ostatní - vmíchejte cukr, sůl a koření, 
sekané mandle, strouhanou mrkev a jablka, atd. a pak vše přelijte do mísy s ovocem kterou jste 
si připravili den předtím a dobře promíchejte.Je-li směs moc tekutá přidejte extra hladkou 
mouku na zahuštění,  je-li směs trochu suchá přidejte trochu mléka.  Směs by měla být měkké 
konzistence. 



Teď zkuste najít nějakou velkou misku, ve které budete pudink péct (cca 2 litry) a vytřete ji 
máslem. 

Pomocí lžíce nebo naběračky přendejte směs do  vymazané mísy. Úroveň pudinku by měla být 
asi 3 cm pod vrchol misky. Vyřízněte folii kulatého tvaru (asi o 10 cm větší než obvod misky), 
jednu z  papíru na pečení a jednu z alobalu (vyřízněte je tak aby velikost vyřízlého alobalu byla 
asi o 10 cm větší než velikost papíru na pečení) Vezměte větší vyříznutý alobal a na něj položte 
velikostí menší vyřízlý papír na pečení. Po stranách alobal kolem papíru na pečení 
přehněte.  Položte vytvořenou fólii přes horní část pudinku (alobalem nahoru) a zajistěte po 
stranách a kolem misky šnůrkou tak aby byl pudink uzavřený. Dejte mísu s pudinkem do 

hlubokého hrnce (který má těsně přiléhající víčko). Zalijte vroucí vodou, tak aby půlka mísy s 
pudinkem byla ponořená ve vodě. Hrnec s pudinkem dáme vřít na středně silný oheň a 
necháme pod párou po 7 - 8 hodin, čas od času doplníme vroucí vodou.  Je důležité udržet 
kontrolu hladiny vody tak, aby nevyschla. 

Takhle vydržíte 7-8 hodin (říkala jsem, že je náročný :D) a potom pudink vytáhněte z hrnce a 
nechte vychladnout. Po vychladnutí pokapejte pudink trochou brandy a nahraďte fólii z 
alobalu a papíru na pečení novou fólií. Utěsněte a skladujte uzavřený pudink v chladu a temnu 
do Štědrého dne. 

Na Štědrý den se bude muset vánoční pudink ohřát ve vodě jako dříve po 2 až 3 hodiny.  Po 
vyjmutí, opatrně otočte vánoční pudink na talíř. 

Servírování: 

Pudink položte na kovový tác. To v případě, že ho chcete zapálit. Teď už to bude zajímavý :D 
Ztlumte světla, nebo úplně zhasněte. Pudink zapálíté tak, že v malé pánvičce ohřejete brandy a 
vodku a hořící směs na pudink nalejete. Bude to chvilku svítit. Potom pudink nakrájíte a 
podáváte s brandy nebo vanilkovým krémem :) 

Měl by vyjít pro cca 10 osob.. 

Všem, kteří se ho rozhodnou vyzkoušet přeju dobrou chuť :) :D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amy :) 



Pro ty, kteří s ježíškem ještě váhají … 

 Přemýšlíte, jak to Ježíškovi s dárky na poslední chvíli krapet zavařit? Originalitě se meze 

nekladou a tak existují dárky, o kterých ani nevíte, že je chcete  Nabízím na poslední chvíli nějaké 

typy na dárky. Pokud se vám některý z nich líbí, nezapomeňte ho dopsat na váš už tak dlouhý seznam  

 

 Přejete se netradičního domácího mazlíčka? Pořiďte 

si mravenčí akvárium! Akvárium obsahuje modrý gel, který je 

vše, co mravenci potřebují k životu! Akvárium se zároveň hodí 

jako skvělá dekorace a neunikne oku jediné návštěvy. 

Cena: 550,- 

Mravence si musíte nachytat sami! 

 

 

 Budoucnost bydlení je nejistá, ale už dnes 

 si můžete rezervovat pozemek na Marsu. 

 U jisté americké firmy je možno zakoupit 

 větší nebo menší parcelu, třeba pro budoucí 

 domeček. Berte dokud je, ceny se pohybují  

mezi 1000 – 5000 ,- za metr čtvereční. 

 

 

 

Poslouchání někoho, jak byl na výletě v  Praze nebo  

dokonce u moooře, je s tímto dárkem u konce. 

Poproste ježíška o úžasný výlet někam, kde je 

 klid, pohoda, venku – 270 stupňů celsia a od  

maléru vás dělí sebemenší technická závada.  

Co takhle juknout do vesmíru? Za dvě a půl  

hodiny letu se Ježíšek prohne o tři a půl milionu 

korun …tak co? Jedem?!  Peněz má určitě dost    

 

 

 

Celá redakce Poděsu vám přeje šťastné a veselé Vánoce …  


