
  
  

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 

Hnětýnkový kvíz  správné odpovědi Žákovský časopis 
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. b) hnětýnky jsou krajová specialita především jihu Čech 

. a) hnětýnkami obdarovávaly dívky své chlapce po taneční zábavě 

3 . c) v některých receptech se do hnětýnek přidává vařený vaječný žloutek 

Bludiště 

Módní trendy pro letošní podzim 

Klíčovým trendem podzimu jsou opět kožené věci. Co vyzkoušet 

koženou sukni? A barva? Velmi módní je barevná kůže, ale černou barvou 

nic nezkazíte. Pokud se přeci jen rozhodnete pro barevnou kůži, sázejte 

na sytý odstín růžové Fruit Dove, sytý odstín 

oranžové, v odstínech modré vsaďte na královskou 

modrou nebo modročerný odstín Evening Blue. 

Podzim bez hnědé barvy se jistě neobejde a letos je 

trendem karamelový odstín Sugar Almond. 

Zajisté budete in, pokud přidáte do vašeho 

Zuzka 8. A 

Garant: Mgr. Olga Turková OlaT, 

Redaktoři: A. Válková 6. B, A. Žižková 6. B, M. Pešková 7. A, E. Králíková 

. A, Z. Chloubová 8. A, A. Strouhalová 8. A, M. Pokorná 8. A, 

email: casopisgolden@seznam.cz 

7 šatníku nějaké oblečení s třásněmi. Třásně lemují 

okraje svetrů, šatů i kabátů. R. Schrammeová 8. B, M. Buchlovská 8. B, T. Gütterová, N. Keberlová, 

V. Srbený 9. B Milé dámy, máte rády vše, co se blyští? Tak 
Zdroje: https://www.irozhlas.cz, https://www.aktualne.cz, https://magazin 

moda.cz, https://www.jiznicechy.cz, https://klatovsky.denik.cz, https:// 

plzen.rozhlas.cz, https://vary.rozhlas.cz 

do toho. Kovové stříbřité odstíny doplněné flitry 

budou na podzim 2020 vidět všude. 

Obrázky: Pixabay – pod licencí Creative Commons – 

volné pro komerční použití 
Markéta 8. B 
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Naše česká nej 
Pečeme 

 
hnětýnky Ředitelský sloupek 

Studenti ze Střední školy Typické sladké pečivo, které se připravuje na posvícení, jsou 

mětýnky, mětánky neboli hnětýnky. 

Kousek od nás, na Strakonicku, bývají hnětýnky jako malé 

bábovičky z piškotového těsta, u nás v Prachaticích známe vykrajované 

Milí čtenáři, 

letošní 

číslo našeho časopisu se 

týká hlavně posvícení. V na 

ší rodině je posvícení hlavně 

Horažďovice se dostali v sobotu 12. 10. 

013 do České knihy rekordů díky upečení 
podzimní 

2 

největší hnětýnky nejen v Čechách, ale 

určitě na celém světě. 

Do těsta na rekordní hnětýnku bylo 

potřeba 400 vajec, 14 kg cukru, 16 kg 

hladké mouky, 2 litry oleje a 40 balení 

prášku do pečiva. 

Hnětynka, která byla upečena 

z piškotového těsta, byla pokryta bílkovou 

polevou a zdobilo ji neuvěřitelných 2000 

kvítků a nové logo města Horažďovice. 

Tato třímetrová hnětýnka vážila 

úctyhodných 32 kilogramů a byla zdobena 

přímo na Havelském jarmarku před zraky 

přihlížejících návštěvníků. 

placičky z lineckého těsta. Nejčastěji mají čokoládovou ne 

polevu, bohaté zdobení a některé z nich jsou doslova 

ukrovou 

dílem. o pečení hnětýnek, aby 

nejpozději na Havla 16.října 

voněly všude kolem. Z těsta 

vykrajujeme kytičky nebo 

hvězdy, které poléváme buď 

citronovou nebo čokolá 

A zde máte recept na linecké hnětýnky: 

• 

• 

• 

• 

• 

420 g hladké mouky 

280 g másla 

140 g cukru 

4 žloutky 

vanilkový cukr 
dovou polevou. Jako 

dekoraci používáme lentilky, 

kytičky, želé a cukrářské 

zdobení. Jsem ráda, že je 

tato tradice v našem regionu 

předávána od rodičů dětem. 

Máslo vyšleháme s cukrem, áme žloutky. Potom 

vmícháme hladkou mouku a jeden v cukr. Hotové těsto dobře 

A co se nakonec s hnětýnkou stalo? 

Byla rozkrájená a přítomní návštěvníci 

posvícenského jarmarku si na ní s radostí 

pochutnali. 

vypracujeme, vyválíme, vykrajujeme r zné tvary a dáváme na plech. 

Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů zhruba 1215 minut. A na závěr 

je ozdobíme podle chuti polevou (citrónovou, čokoládovou) a lentilkami 

nebo jinými ozdobičkami. 

Během podzimu 

oslavíme Den vzniku samo 

statného československého 

státu a Den boje za svobodu 
Míša 7. A Eliška 7. A a demokracii. Takovými 

studenty budete za pár let 

i vy. Nebudou chybět ani 

podzimní prázdniny 29.10. 

a 30. 10. 

Příjemné podzimní 

dny a hodně zdraví všem 

přeje 

Hnětýnkový kvíz 

1 . Hnětýnky jsou krajová specialita typická pro: 

a) Moravu b) jižní Čechy 

. Hnětýnkami 

a) dívky obdarovávali chlapce 

c) Prahu 
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b) děti obdarovávaly paní učitelky 

3 . Do těsta na hnětýnky se někdy přidává: 

a) vařená mrkev b) vařený brambor c) vařený žloutek Mgr. Lenka Králová 
Andrea 8. A 

Správné odpovědi naleznete na poslední straně zdroj obrázku: https://klatovsky.denik.cz 
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Všetečné otázky Významné dny  posvícení 

V září jsme ve škole přivítali nejen nové žáčky prvňáčky, ale také 

nové paní učitelky. V prvním letošním čísle vám představíme paní 

učitelku Mgr. Veroniku Benešovou, která u nás učí německý a český 

jazyk. 

Mnohým z nás se při slově posvícení vybaví vesnická slavnost 

spojená s přejídáním, kdy se stoly prohýbají pod tíhou jídla a pití. Víte ale, 

jaký pravý význam posvícení mělo? 

Pověsti praví, že první posvícení slavil již král Šalamoun (zemřel 

roku 931 př. n. l.). Uspořádal tehdy velkou hostinu u příležitosti zasvěcení 

nového chrámu. 

Později se posvícení stalo také oslavou ukončení prací na poli. 

Právě v tomto období už byla čerstvá mouka, z právě zralých švestek byla 

uvařená povidla, byl sklizen mák do buchet a nechyběla vykrmená husa – 

ideální doba na přípravu veliké hostiny. Pekly se koláče, husa se 

vykrmovala speciálními šiškami, a proto není divu, že hostina trvala 

i několik dnů. Vše bylo doprovázeno taneční zábavou, průvodem masek 

a vzhledem k tomu, že se posvícení slavilo v každé vesnici jindy, měli 

vesničané celý podzim důvod k veselí. To se ovšem nelíbilo císaři Josefu 

II., a proto v roce 1786 nařídil, že všichni musí posvícení slavit v jeden 

den – v říjnu, v neděli po svátku svatého Havla. 

" 

" 

Paní učitelko, prozraďte nám něco o sobě." 

Ráda objevuji nové věci a mám ráda změny, protože nás posouvají vpřed. 

Také mám ráda život, protože každý den stojí za to." 

Jak jste si užila prázdniny?" 

Moc hezky. Podnikala jsem výlety se svou dcerkou po Šumavě." 

Jak se Vám líbí u nás ve škole?" 

Ve škole se mi líbí moc, jsem tu spokojená. Děti jsou skvělé a učitelé 

" 

" 

" 

" 

zrovna tak." 

Řízek nebo lívance?" 
Markéta 8. A " Rozhodně řízek." 

Na návtěvě u prvňáčků Róza 8. B 

Na začátku školního roku jsme se zeptaly našich prvňáčků, jak se Zprávičky z devítky 
jim u nás líbí a co by se ve škole chtěli naučit jako první. 

Tak nám nastal poslední rok... poslední rok, kdy navštěvujeme tuto 

školu, kdy nás čekají přijímací zkoušky, kdy se vydáme každý na svou 

novou cestu životem. Některých jsme se zeptali, jak se na počátku tohoto 

přelomového školního roku cítí. 

Kačka: "Nejvíce se mi tu líbí učení." 

Kubík: "Líbí se mi úplně celá škola." 

Isabelka: "Jako první bych se chtěla naučit 

psát." 

Adámek: "Chtěl bych se naučit číst, abych 

si mohl číst knížky." 

Luky: "Chtěl bych se naučit psát, abych si 

mohl napsat všechno, co potřebuju." 

Natálka: "Taky bych se chtěla naučit psát, 

abych mpohla napsat třeba dopis." 

Adina a Anička 6. B 

Jára 9. A: "Já se cítím dobře, ale vadí mi, že je všechno učivo po tom 

dlouhém nuceném uzavření škol nějak těžší." 

Jana 9. A: "Mám smíšené pocity. Devátá třída je celkově těžká a necítím 

se na rozhodování, na jakou školu půjdu dál." 

Berenika 9. B: "Je to zvláštní pocit, když jsme ve škole nejstarší. Vždyť 

jsme ještě před devíti lety byli prvňáčci." 

Vláďa 9. B: "Já se cítím dobře. Jsem v nejvyšším ročníku na škole." 

Vojta, Natka, Terka 9. B 
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Naši prvňáčci 1. A Naši prvňáčci 1. B 

1 . A provází kamarád Chase z Tlapkové patroly. Je to německý 

ovčák  policista, který s námi plní různé úkoly. Hned první týden jsme mu 

mohli ukázat, jak jsme připraveni správně přecházet silnici. Řekli jsme si 

nejenom pravidla, ale hlavně jsme si to vyzkoušeli na přechodu před 

školou. 

• Každý den máme také relaxační chvilky, kdy jako dopravní policisté 

na křižovatce trénujeme rychle směr (vlevo, vpravo, dopředu, dozadu, 

nahoru, dolu…). 

• Při prvouce poznáváme dopravní prostředky, značky, správné chování 

na silnici a umíme i 3 důležitá telefonní čísla (150,155,158). 

matematice známe pojmy první, poslední, hned před, hned • V 

za, poznáme geometrické tvary, které jsou důležité při poznávání 

dopravních značek. 

• Dokážeme zvládat i úlohu kriminalistů a pátráme po nových písmenech, 

která jsou ukryta na různých místech ve třídě. 

Při VV jsme vyhledávali a vystřihávali z novin a časopisů písmenka M, 

m a ukryli jsme je do koláže z melounu. 

Při tělocviku umíme dát správný a rychlý nástup celé naší „policejní 

Kamarádem, průvodcem a pomocníkem žáčků 1. B se od začátku 

školního roku stal jeden z hlavních hrdinů „Tlapkové patroly“, Marshall. 

Je to záchranářský pes – dalmatin, který v seriálu pomáhá hasit lecjaký 

průšvih. 

• 

• 

jednotky“, trénujeme rychlý běh, hod, ale také hry v družstvech. To vše 

nám dává dobrou kondici, kterou by měl mít správný policista. 

Mgr. Jana Ištoková 

To ale neplatí v případě našich prvnáčků, protože jsou všichni 

šikovní a vzájemně se snaží, aby jim bylo spolu ve třídě příjemně. Každé 

pondělí si s Marshallem povídají o tom, jak prožili volný víkend, a po celý 

týden plní různé úkoly, na jejichž splnění Marshall důkladně dohlíží 

ze stolu paní učitelky. 

A tak není divu, že už poznají první písmenko, kterým je M. To se 

samozřejmě Marshallovi velice líbí, protože právě na začátku jeho jména 

děti písmenko M objevily. Dále už také umí podle slov Marshalla zaštěkat 

do pěti, nadrápat nějakou tu čáru, umí docela nahlas výt, venku se neztratí, 

protože si značkují cesty lidskými značkami a běhají jak na hasičských 

závodech. Ale paní učitelka ví, že čáry nejsou nadrápané, ale hezky 

napsané, že zpívání si Marshall zaměňuje za jeho oblíbené vytí, ale s tím 

běháním má Marshall pravdu, běhají opravdu rychle a nějaký ten závod by 

zvládly opravdu „levou zadní“. 

Mgr. Jitka Křížová 

4 Golden Times Golden Times 5 


