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Milí čtenáři, 

Právě otvíráte další číslo našich školních novin – v pořadí už třinácté. 

Od září až do konce ledna jsme toho spoustu zažili, poznávali krásy 

místní přírody, účastnili se tradičních akcí a o tom všem jsou 

následující stránky tohoto pololetního čísla.  

Jako obvykle zde najdete fotky z akcí a komentáře našich žáků, 

několik slohových prací a na závěr si můžete prohlédnout několik 

příspěvků našich žáků, které pro vás vymysleli a práce našich 

šikovných páťáků, vytvořené v rámci hodin informatiky.  

 

Tak tedy přeji hezké čtení následujících stránek  

 

 

Konečně ta pravá zima
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POLEDNÍK - ZÁŘÍ 

Jeli jsme auty národního parku na Poledník. Postavili jsme obrázky Poledníku, po cestě dolů 

jsme hráli stopovačku. První šli 3., 4. a 5. třída. Nahoře byla velká mlha a zima. 

Jenda, 3. tř. 

 

V osm hodin jsme jeli auty z lesní správy na Poledník. Tam jsme vystoupili a vedoucí správy 

pan Zdeněk nám odemkl dveře na věž. Šli jsme nahoru. Když jsme vyšli nahoru, tak tam byla 

okna a z nich nebylo moc vidět. Potom jsme šli o patro níž a potom jsme šli ven. Šli jsme se 

najíst. Pak jsme hráli hry – skládali jsme puzzle a pak jsme hráli stopovačku. My - 3.třída, 

4.třída a 5.třída jsme dávali úkoly a kreslili šipky pro prvňáky a druháky. Potom jsme šli do 

školy na oběd. Moc se mi to líbilo. 

Míra, 3. tř. 



4 

 

7. 9. jsme jeli na Poledník. V 8:00 hod jsme odjížděli na Poledník. Když jsme tam dorazili, tak 

nám pan Zdeněk odemkl 

rozhlednu. Ve čtvrtce 

vyhlídky byla tma a 

potom už světlo. Když 

jsme byli úplně nahoře, 

tak to bylo strašidelné, 

protože tam byla 

průhledná zem. Já jsem 

se strašně bála. Když 

jsme slezli dolů, tak 

jsme si dali sváču a 

potom jsme hráli dvě 

hry. Molekuly a taky 

skládání puzzlíků. Po 

hrách jsme šli hrát 

šipkovanou a tou cestou 

jsme šli rovnou do školy. Když nás našli, kde jsme se schovali (na konci šipek), tak jsme šli 

společně do školy. Cestou do školy jsme s Danem a Šimonem váleli sudy v mokré trávě. Byli 

jsme strašně mokří. Byl to supr výlet. 

Nela, 4. tř. 

7. 9. v 8:00 h jsme jeli na 

Poledník. Odvezli nás auta 

z národního parku. 

V prvním patře byly 

pozůstatky po vojácích: 

vysílačky, helmy a dráty. 

V druhém patře byly 

prudké schody, po kterých 

jsme museli vylézt. 

Nahoře byl žebřík na 

rozhlednu. Nahoře jsme 

skoro nic neviděli, protože 

byla mlha. Když jsme 

slézali dolů, tak jsem 

nemohl slézt dolů. Dole 

jsme hráli molekuly a skládali jsme texty a obrázky Poledníku. A potom jsme hráli 

stopovačku, na jednom rozcestí jsme odbočili špatně, takže jsme se museli vracet zpátky. 

Když nás našli, tak jsme šli po louce a já, Šimon a Nela jsme váleli sudy dolů, samozřejmě 

jsme byli celí mokří. Do školy jsme přišli rovnou na oběd. Mooooooooooooooooc se mi to 

líbilo. 

Daniel, 5. tř. 
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7. 9. byl výlet na Poledník. Odjeli jsme v 8:00 h, odvezli nás auta z Národního parku Šumava. 

Pak jsme vyšli na věž, z věže skoro nebylo nic vidět, protože byla mlha. A pak jsme plnili 

různé úkoly. Do školy jsem se vrátila úplně vyřízená. Moooooooooooc se mi to líbilo 

Bára, 3. tř. 

7. 9. jsme měli výlet na Poledník. V 8 hodin nás do školy odvezly lidi z lesní správy. Odvezli 

nás na Poledník a šli jsme nahoru. Prohlédli jsme si okolí z výšky, ale moc nebylo vidět, 

protože byla mlha. Když jsme šli z Poledníku dolů, skládali jsme puzzle Poledníku a text o 

Poledníku. Polovinu cesty jsme hráli stopovačku. Nejdřív jsme odbočili špatným směrem. 

Potom už jsme šli dobře. Když jsme se schovali (na konci šipkované), čekali jsme, až přijdou. 

Nakonec nás našli. Pak jsme šli všichni spolu až ke škole. Já, Dan a Nela jsme váleli sudy 

z kopce. Byli jsme celí mokří. Moc se mi to líbilo.  

Šimon, 5. tř. 

7. 9. v 8 hod nás odvezli z lesní správy auty až na Poledník. Pak jsme vyšli na věž a dolů to byl 

menší problém, protože tam byl prudký žebřík. Když jsme sešli dolů, skládali jsme fotky 

Poledníku a texty o Poledníku. Dole se rozhodlo, že se bude hrát šipkovaná. Měli jsme 4 

úkoly, každých deset metrů se musela dělat šipka. Na konci nás museli mladší spolužáci najít. 

My jsme se schovali hodně dobře, že nás skoro nenašli. Pak jsme šli přes louku a Šimon, Dan 

a Nela se kutáleli a byli strašně mokří. A pak jsme byli konečně ve škole. Výlet se mi líbil. 

Jakub, 5. tř. 
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - ZÁŘÍ 

20. 9. jsme byli na dopravním hřišti. Jeli jsme normálním linkovým autobusem. Když jsme 

dojeli do Sušice, tak jsme šli do školy Lerchova. Když jsme tam došli, šli jsme do třídy a pan 

Oliver Kapusta nás učil značky, jak máme nasedat na kolo u silnice atd. Pak jsme psali test a 

já tam měla kamarádku Vanesku, seděly jsme chvilku spolu v lavici. Byla jsem ráda, že naši 

páťáci dostali řidičák. Pak jsme šli 

na dopravní hřiště. Chvilku nám 

říkali, jak máme správně jezdit 

podle předpisů. Potom jsme 

sedli na kola a jezdili jsme tam 

tak hodinu. Potom jsme šli do 

McVítka, dala jsem si salát 

s ananasem, kuřecím masem a 

hranolkami. Když jsme se najedli, 

šli jsme do hračkárny a já jsem 

mé malé sestřičce koupila Mášu. 

Pak jsme šli na zastávku a jeli 

jsme do školy. 

PS: tenhle výlet se mi moc líbil. 

Nela, 4. tř. 

20. 9. jsme 

jeli na 

dopravní 

hřiště. Jeli 

jsme v 6:47 

do Sušice. 

Šli jsme do 

Lerchovy 

školy. Učil 

nás Oliver 

Kapusta. 

Učil nás 

dopravní 

značky i 

předpisy, 

druhou 

hodinu jsme 

psali těžký 

test. Já jsem 

měl 6 chyb, 

někdo měl i 
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10 chyb a někdo 0 chyb z 20 otázek. Po testu jsme šli na hřiště, kde jsme si zopakovali 

značky. A potom jsme si šli vybrat kolo. Na hřišti jsme jezdili podle předpisů a dopravních 

značek. Druhá škola šla na jízdu zručnosti. Já jsem první kolo měl 0 chyb, ale druhé kolo jsem 

měl 3 chyby. Řidičáky jsme dostali já a Kuba, Šimon tam nebyl, protože byl nemocný. Po 

dopravním hřišti jsme šli do McVítka. 

PS: Oběd mi přinesli za půl hodiny. 

Daniel, 5. tř. 

20. 9. ve čtvrtek 

jsme jeli 

autobusem na 

Lerchovu školu. Do 

Sušice jsme dorazili 

v 8:00 hod. Náš 

učitel se jmenoval 

Oliver Kapusta. Učil 

nás nějaké značky a 

pak nám dal test. 

V testu jsem měl 7 

chyb. Pak jsme šli 

na dopravní hřiště. 

Tam nám říkali, jak 

musíme chodit 

přes přechod. Pak 

jsme šli konečně na 

kola. Učili jsme se, jak jezdit podle pravidel silničního provozu. Já a Dan jsme dostali řidičák. 

Pak jsme šli k McVítkovi a pak jsme jeli domů. 

Jakub, 5. tř. 
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PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR - ZÁŘÍ 

Byli jsme na plavecko-

běžeckém poháru. 

Bylo nás tam pět 

z naší školy. Byl jsem 

první v plavání 

jentaktak. Byl jsem 

první v běhu, taky 

jentaktak. Předběhl 

jsem všechny – 

v plavání i v běhu. 

Jenda, 3. tř. 

24. 9. byl plavecko-

běžecký pohár. Závod 

začal v 9:00 hod. 

V plavání jsem byla 

druhá ze čtyř, plavaly 

jenom holky. V běhu jsem byla 4. z osmi. Z naší třídy nás bylo 6, ale Míra neplaval, ani 

neběhal. Mě při 

sprchování 

nateklo mýdlo do 

oka. Venku bylo 7 

C. Byla mi velká 

zima!!! Měla jsem 

číslo 6. Našla jsem 

si šest kamarádek. 

Dostala jsem 

tatranku, 

kindervajíčko a 

nějakou šňůru, 

která svítila ve 

tmě. Soutěž se mi 

mooooooooooc 

líbila. 

Bára, 3. tř. 

Po první vyučovací hodině jsme vyrazili na plavecko-běžecký pohár. V 8:45 jsme se zapisovali, 

já jsem dostal číslo 3 a potom jsme se šli převlíct. Po převlečení jsme šli plavat. Já jsem plaval 

s Jakubem a ještě se dvěma. Doplaval jsem jako poslední, v půlce jsem už nemohl a když 

jsem doplaval, tak jsem nemohl dýchat a skončil jsem poslední. A měli jsme přestávku. O 

přestávce jsme hráli stolní fotbal a svačili jsme. Po přestávce jsme šli běhat. Startoval jsem 
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poslední s nějakým klukem. Doplaval jsem jako předposlední. V tombole jsem dostal 

Rubikovu kostičku na klíče a ještě kindervajíčko a tatranku. Docela se mi to líbilo. 

Daniel, 5. tř. 

Když jsme přišli do hotelu, 

v 9:00 hod, tak nám všem 

napsali čísla na ruku. Já jsem 

měl číslo 1. Pak jsme šli se 

převlíct, pak jsme konečně 

plavali, já jsem byl druhý. Pak 

jsme šli na svačinu a po 

svačině jsme šli běhat. Já jsem 

startoval čtvrtý. Když jsme 

běželi, předběhl jsem tři kluky 

a nakonec jsem byl první. 

Dostal jsem zlatou medaili a 

šampaňský. A pak bylo 

vyhlášení. Pak jsme šli do školy. 

 Jakub, 5. tř. 
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HALLOWEEN – LISTOPAD 

Na 2. 11. jsme se všichni moc těšili, protože jsme společně slavili  Halloween. Ráno jsme se 

sešli ve strašidelných maskách 

a hned jsme se rozdělili do 

pracovních skupin. V těchto 

skupinách jsme zjišťovali, proč 

a jak se svátek v anglicky 

mluvících zemích slaví,  i jaké 

k němu patří symboly. 

Některé z těchto 

symbolů jsme si také 

hned zkusili vyrobit. Starší 

děti nám zarecitovali  tradiční 

anglické pořekadlo Trick or 

treat . Nezapomněli jsme ani 

na náš svátek Všech svatých 

nazvaný „Dušičky“. Celý den 

jsme si opravdu užili. 

paní učitelka Šmejkalová 
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EXKURZE JEZERNÍ SLAŤ A JELENI – LISTOPAD 

Ve středu 14. 11. jsme měli program na Kvildě a na Jezerní slati. Nejdřív jsme se rozběhali, 

protože nám byla zima. Když jsme se zahřáli, šli jsme na Jezerní slať. Nádhera. Hned jak jsme 

si prohlédli rašelinu, šli 

jsme na věž. Byla to 

rozhledna vedle slati. Viděli 

jsme celou slať pokrytou 

rašelinou z výšky. Někdo ani 

nešel, protože se bál. Když 

jsme si prohlédli slať, 

vyrazili jsme na jeleny. 

Nejprve jsme šli do 

infostřediska a tam jsme 

měli přednášku. Přednáška 

byla o jelenech. Skládali 

jsme kartičky myslivecké 

mluvy. Ukázali nám parohy 

dvanácteráka a šesteráka. 

Po přednášce jsme vyrazili do obory. Neviděli jsme ani jednoho jelena, ale viděli jsme rysa. 

Někteří ho viděli, někteří ne, ale já ho viděl. Vyšli jsme z obory a na parkovišti na nás čekala 

auta a jeli jsme zpět do školy. Program se mi moc líbil. 

Šimon, 5. tř. 

Ve středu jsme jeli na 

Kvildu. Šli jsme na 

Jezerní slať a na 

jeleny. Náš učitel se 

jmenoval Pavel Nagy. 

Nejdřív jsme šli na 

slať a pak na 

rozhlednu. Pak jsme 

šli asi kilometr 

k jelenům. Pak jsme 

šli do infocentra a 

tam jsme měli 

program o jelenech. 

Tam jsme se učili o 

jelenech a o srncích a 

daňkách a o parohách. Skládali jsme puzzle a ukazovali jsme si rohy a parohy. Skládali jsme 

kartičky s mysliveckými pojmy. Potom jsme šli na jeleny a pak velkým obloukem na rysy. Já 

jsem viděl jednoho rysa a pak jsme šli na parkoviště, kde čekala auta a pak jsme jeli do školy. 

Jakub, 5. tř. 
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HASÍK - LEDEN 

Líbilo se mi, jak se pan hasič oblékal do hasičského oblečení. 

Adélka, 2. tř. 

Líbilo se mi, že 

byli hodní a milí. 

Hezké bylo, že 

nám povídali. 

Eliška, 2. tř. 

23. 1. jsme měli 

ve škole hezký 

program Hasík. 

Povídali jsme si, 

v jakých situacích 

nám hasiči 

pomohou, pak 

jsme si říkali, že je 

špatné volat 

hasičům ze 

srandy, nebo když si děláme ohýnek na buřty a spálíme si třeba triko. To si pak musíme 

rukama skrýt obličej a válet sudy. Povídali jsme si i o záchranných číslech – 158 je policie, 156 

je městská policie, 155 je záchranka a 150 jsou 

hasiči a 112 je univerzální číslo na přivolání 

pomoci. Potom nám pustili video, co se dělá při 

požárech a z čeho se může stát požár. A pak jsme 

si mohli vyzkoušet hasičský oblek. Musím říct, že 

tenhle program byl super. 

Nela, 4. tř. 

Líbilo se mi, že jsme si zkoušeli hasičský oblek. 

Matyáš, 2. tř. 

Líbilo se mi, jak nám ukazovali, jak se hasí ohně. 

Daník, 2. tř. 

Líbilo se mi hasičské oblečení a helma. 

Ema, 4. tř. 

Líbilo se mi, jak nám hasič vyprávěl o tom, jak se hasí 

oheň. 

Tadeáš, 2. tř. 
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PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ  

VYLUŠTI ZVÍŘE (piš první písmena každého slova) 

Olinka s Eliškou létaly. ___________________ 

Žížala ryla a lezla okolo květiny. __________________ 

Petr a Petr odnesli Uršulin šátek, Emil koukal. _______________ 

Nela, 4. tř. 

Silný Lukáš odpověděl ne. ______________ 

Hyena rozkousala ovci chlupačku. ________________ 

Míra, 3. tř. 

Kateřina Okounová čte Kájův atlas. _________________ 

Dan rozbil opravenou zelenou dodávku. _________________ 

Jakub, 5. tř. 

Krásný osel líže Emilovo lízátko. _________________ 

Šimon, 5. tř. 

Ovčák vedl Eduarda Čížka k Aničce. ___________________ 

Daniel, 5. tř. 

 

UHÁDNI PÍSNIČKU  

Jednoho dne jsem potkal Káču a zrovna utíkala před kocourem, protože jí honil, ale vím, že 

Káča je ve škole nejlepší v běhu a dostala za běh 10 jedniček, takže určitě vyhraje.  

Nela, 4. tř. 

Když jsem byl mladý, šel jsem do služby. Sloužil jsem hodně let. První rok jsem dostal kuřátko 

a to kuřátko skákalo po celém dvoře. A moje přítelkyně vzlykala v pokoji. V dalších letech 

jsem si vysloužil další zvířátka a má přítelkyně byla šťastná. 

Bára, 3. tř. 

Jednoho zimního dne si táta všiml sojky. A že měl hlad, tak jí chytil, zabil, oškubal, vykuchal a 

upekl. Celá rodina měla z toho malinkého ptáčka hostinu. 

Daniel, 5. tř. 

Byla jedna liška a ta jednou běžela na trh do Tábora prodat zázvor. Dvě zlomyslná zvířata 

zajíc a ježek se rozhodla, že jí o koření připraví. Ježek se rozběhl a rozpíchal jí pytel. Zajíc se 
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přiblížil k lišce, ta si toho všimla a schovala se. A aby toho ještě nebylo málo, tak se mu ještě 

vysmála. 

Daniel, 5. tř. 

Znám jedno městečko jménem Frýdek a okolo něho vede cestička, která je zarostlá zelenou 

travičkou. Když jsem jednou šel okolo toho města, tak jsem slyšel v hospodě pěkně hrát 

muziku, muzika dělala rámus a moje přítelkyně z toho rámusu plakala. Zakřičel jsem, ať 

muzika přestane dělat rámus a mé přítelkyni jsem řekl, ať už nepláče. 

Nela, 4. tř. 

Mám doma psa, který rád skáče přes oves a zelenou louku. Jednou šel za ním pan myslivec. 

Myslivec se ptal pejska, proč je tak šťastný. Pes říká, že sám neví. 

Jenda, 3. tř. 

 

CO BY – KDYBY 

Kdybych byl prezident ČR, tak bych vymyslel novou vládu a vládl bych spravedlivě. 

Šimon, 5. tř. 

Kdybych byl prezidentem České republiky, udělal bych, aby sem zasadili víc stromů a lesů. 

Jakub, 5. tř. 

Kdybych byla prezidentkou ČR, tak bych dávala každému člověku v ČR na Vánoce dárečky, 

bohatým 50 Kč, chudým 100 000 000 000, aby se měli dobře.  

Nela, 4. tř. 

Kdybych byl prezidentem ČR, dal bych chudým lidem peníze. 

Jenda, 3. tř. 

Kdybych byl prezident ČR, tak bych nám pořídil moře. 

Daniel, 5. tř. 

 

Kdybych byl starostou obce Modrava, zakázal bych úkoly ve škole. 

Jenda, 3. tř. 

Kdybych byl starostou obce Srní, tak bych postavil budovu, která by byla jen pro děti od 6 do 

10 let a mohli by si tam hrát. 

Šimon, 5. tř. 

Kdybych byl starostou obce Srní, postavil bych hřiště na sporty. 
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Jakub, 5. tř. 

Kdybych byl starostou obce Modrava, tak bych tam udělal bobovou dráhu a novou silnici a 

lunapark a školu. 

Daniel, 5. tř. 

Kdybych byla starostou obce Horská Kvilda, tak bych tam udělala hřiště ze zmrzliny pro děti. 

Nela, 4. tř. 

 

Kdybych byl učitelem v naší škole, tak co nejrychleji uteču. 

Šimon, 5. tř. 

Kdybych byl učitelem v naší škole, zavedl bych důtky a tvrdší tělocviky. 

Jakub, 5. tř. 

Kdybych byla učitelkou v naší škole, tak bych pořídila hlídače – školního pejska. 

Nela, 4. tř. 

Kdybych byl učitelem v naší škole, tak bych chodil bobovat každý den a chodil každý týden na 

výlety. 

Daniel, 5. tř. 

Kdybych byl učitelem v naší škole, dal bych 50-ti stránkový test. 

Jenda, 3. tř. 

 

Kdybych byl mým rodičem, tak si půjdu vyzkoušet práci elektrikáře. 

Šimon, 5. tř. 

Kdybych byl mým rodičem, byl bych víc přísný. 

Jakub, 5. tř. 

Kdybych byl mým rodičem, tak bych si zrušil všechny zarachy a učení. 

Daniel, 5. tř. 

Kdybych byl mým rodičem, dělal bych parkur. 

Jenda, 3. tř. 

Kdybych byla mým rodičem, tak bych byla hodná jako moje maminka. 

Nela, 4. tř. 
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Kdybych byl zvíře, tak bych byl svým psem, protože bych se chtěl mazlit. 

Daniel, 5. tř. 

Kdybych byl zvířetem, byl bych medvěd a jedl bych med a zabíjel vlky, aby tu byla ochrana 

pro lidi a lidi se nebáli. 

Jakub, 5. tř. 

Kdybych byl zvířetem, byl bych psem, koníkem, poníkem, vlkem, všemi zvířaty, protože je 

miluju. 

Jenda, 3. tř. 

Kdybych byl zvířetem, tak budu chameleon, protože by mě nikdo neviděl. 

Šimon, 5. tř. 

Kdybych byla zvířetem, tak bych byla poníkem, protože je roztomilý a maličký. 

Kdybych byla zvířátkem, tak bych byla opička, protože jsou živé jako já. 

Nela, 4. tř. 
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PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ Z HODIN INFORMATIKY 

Vánoční svícen 
POMŮCKY 
připravíme si jedno velké jablko  

libovolné sušené ovoce 

špejle 

hřebíček 

smrkové větvičky 

svíčku 

talířek 

POSTUP 
Na horní část jablka si nožem vydlabeme malou dírku. Do níž dáme svíčku. 

Na špejli si napíchneme sušené ovoce a napíchneme jej do jabka. S  hřebíčkem to samé. 

Na talířek si nandáme smrkové větvičky a jablko na ně položíme, poté si svíčku můžeme 

zapálit. Přeji veselé Vánoce. 

 

 

 



22 

 

Postup výroby lineckého 

cukroví 
Smícháme 500g hl.mouky s 250g moučkového cukru a kůru s 1/2 citronú. Do suché směsi přidáme 1 

vejce s 1 žloutkem a 250g másla nakrájeného na kostky. Vypracujeme těsto a zabalíme ho do folie, 

kterou dáme minimálně na 30 min do lednice. Pomoučíme si desku a studené těsto si na něm 

vyválíme asi 4 mm tlusté. Z těsta vykrojte požadované tvary a vkládejte je na pečící papír na plechu. 

Cukroví pečte v troubě předehřáté na 170 stuňů do zlatova. Po vychladnutí slepte linecké 

marmeládou. A já vam přeji dobrou chuť. 
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Daniel, 5. tř. 

Vánoční řízek 
Kupte si plátky masa a naklepejte je paličkou. Pak je obalte v mouce, pak ve vajíčku a na 

konec ve strouhance. Potom dejte je na 

pánvičku s rozpáleným olejem a smažte do 

zlatova. 

Dobrou chuť ! 

 

VÁNOČNÍ STROMEK 

Jděte do lesa a tam si vyberte hezký stromeček 

.Uřízněte stromeček, který se vám líbí,  těsně nad 

zemí . Pak ho dejte do stojánku a dobře ho 

upevněte. Pak dejte na stromeček nějaké ozdoby 

například slaměné ozdoby nebo želé a nebo 

skleněné ozdoby a nakonec na špičku dejte hvězdu 

a můžete si tam dát i řetězy, které omotáte okolo 

stromku. 
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Jakub, 5. tř. 

POUŠTĚNÍ LODIČEK 

PŘÍPRAVA 

VEZMEME NŮŽ A OPATRNĚ ODŘÍZNEME SKOŘÁPKU OD DRUHÉ  

POLOVINY. VEZMEME ŠPEJLE A NALÁMEME JE NA MALÉ ŠPEJLIČKY. 

VEZMEME TAVÍCÍ 

PISTOLI A DO STŘEDU 

SKOŘÁPKY PŘILEPÍME 

ŠPEJLIČKY A KOUSEK 

PAPÍRU NA VLAJEČKY. 

 

POUŠTĚNÍ 

LODIČEK  

PŘED VÁNOCEMI SE 

POUŠTĚJÍ OŘECHOVÉ 

LODIČKY , POUŠTĚJÍ SE PROTO, ŽE VÁM PŘEDPOVÍDAJÍ VAŠÍ 
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BUDOUCNOST.KDYŽ SE LODIČKA POTOPÍ, TAK BUDETE MÍT PO CELÝ 

ROK SMŮLU. KDYŽ LODIČKA ZŮSTANE PLAVAT, BUDETE MÍT PO CELÝ 

ROK ŠTĚSTÍ. 

RYBÍ POLÉVKA 
RECEPT 

 

 
  

 

 

 

 

 

DO JEDNOHO LITRU VODY VLOŽÍME RYBÍ ODŘEZKY, OSOLÍME, 

UVAŘÍME DO MĚKKA. SCEDÍME A MASO OBEREME. JEDNU CIBULI 

NAKRÁJÍME NADROBNO. OSMAHNEME NA MÁSLE A ZASYPEME 

MOUKOU. ZA STÁLÉHO MÍCHÁNÍ PŘIPRAVÍME CIBULOVOU JÍŠKU, 

KTEROU ZALIJEME ZBYTKEM VODY. 
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Šimon, 5. tř. 

 


