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Milé děti, milí vyučující! Za 
pár dní budou Vánoce. Jistě 
se všichni těšíte na setkání 
s blízkými, na rozsvícený vánoční 
stromeček, na dárečky schované 
pod stromečkem… Doufám, 
že k vánoční  pohodě přispějí 
i Magické listy Zima 2015.  

Každé číslo našeho školního 
časopisu má za sebou nějaký 
příběh svého vznikání. Magické 
listy Jaro/Léto 2011 jsou například 
zajímavé tím, že přinesly řadu 
povídek, vystřihovánky, vtipy 
a povídky, kterými jsme se tenkrát 
rozhodli zvýšit čtenářský zájem 
o náš časopis. Tehdejší čtvrťáci 
a čtvrťačky totiž na základě 
dotazníkového šetření zjistili, že 
školní časopis čte pravidelně jen 
něco více než polovina školy.

Od té doby uplynulo spoustu 
času a věřím, že dnes najdeme 
čtenáře a čtenářky Magických listů 
v každé třídě naší školy! Dokazuje 
to i příběh vzniku tohoto čísla. 
Podílelo se na něm totiž přes třicet 
dětí. Najdete zde pexeso, recepty, 
reportáže, rozhovory, autorskou 
pohádku a dokonce i ukolébavku. 

Všem srdečně děkuji za spolupráci 
a moc se těším na vaše další 
příspěvky do letního čísla. 
Přeji vám i vašim rodinám mnoho 
radosti a lásky, klidu a zdraví. 
Krásné Vánoce a šťastný nový 
rok 2015.

Projekt  
72 
hodin

V PRVNí TříDě JsME Na PODZiM 
MěLi PROJEKT O DOPRaVNí 
VýcHOVě. TOHLE JsME sE NaučiLi.

JsME cHODci, DODRŽuJEME 
PRaViDLa, ROZHLíŽíME sE, PO 
cHODNíKu cHODíME VPRaVO, PO 
siLNici VLEVO, DÁVÁME POZOR Na 
auTa, JsME ViDěT.

Text: Michal Záboj   
a Kryštof stratil, 
5. třída 
ilustrace: archiv 
Magic Hill

Text: společná práce 
první třídy
ilustrace: Lukáš 
Lhotský, 1. třída

Text: Oliver 
Pfannenstiel a Josef 
Vávra, 5. třída 
Fotografie: Darina 
Vlčková
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2Projekt začal ve čtvrtek 9. října 2014. 

Hrabali jsme listí, řezali suché větve, 
sbírali odpadky, lakovali lavičky, 
rozdávali letáky a balónky a umístili 
jsme také dva nové odpadkové koše 
v parku Antonína Švehly. Park je 
teď opět čistý a hezký. Tento projekt 
podporuje město Říčany. Byla to 
zábava, všichni jsme si to užili.

Tento rok jsme  
se opět účastnili  
projektu 72 
hodin. Společně 
jsme uklízeli park 
a rozdávali letáky 
kolemjdoucím. 

ReportážeReportáže

stůj!
čekej!
Jdi!
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V pondělí 
20. října 2014 
jsme slavnostně 
položili základní 
kámen nové 
školy a vyrobili 
velkou mandalu 
z přírodních 
materiálů.

Základní  
kámen  
nové 
školy

Začalo to proslovem pana ředitele 
a paní Olivové. Poté žáci páté třídy 
ukázali, co jednotlivé třídy dají 
do časové schránky, kterou jsme 
zakopali na pozemku nové školy. 
Mezitím ostatní žáci z Magic Hill 
vyráběli mandalu ze šišek, listí, 
větví a barevného písku. Moc se 
nám povedla.anna Babanová
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Rozhovor 
s Jaromírem 
Musilem, 
reprezentantem 
čR v judu na 
olympijských 
hrách v Londýně  
2012.
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Komiks

Proč jste začal cvičit judo?
Pral jsem se s dětmi na pískovišti, 
tak mě táta dal na judo.

Od kolika let cvičíte judo?
Od pěti let.

Máte v judu nějaký vzor?
Kim Jae-bum.

Jaké je to být olympionikem? 
Je to dobré a mám dobrou 
zdravotní péči.

Jaké máte koníčky?
Rád trávím čas se svou 
manželkou a dcerou.

Text: Julie Moravcová, 
3. třída 
ilustrace: Vojtěch  
Šimek, 1. třída

Jaromír Musil 
narozen 28. 5. 1988
2. dan 

Přední český reprezentant v judu 
(mistrovství čR, mistrovství Evropy, 
mistrovství světa, olympijské hry 
2012 v Londýně)RO
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interview  
with andrea

interview 
with Becky

Rozhovor 
s Helenou

My family member

R
Rozhovory 

s osobnostmi
How long have 
you been at 
Magic Hill? 
This is my sixth 
year at Magic 
Hill. i worked in 
pre-school. 

Do you like 
methods of 
teaching at 
Magic Hill? 
yes, i do. i 
enjoy teaching. 
and i think the 
children here 
enjoy it too. 

What lessons 
do you teach? 
i teach English, 
art and music. 

Do you have 
some friends 
here? 
yes, i am friends 
with every 
teacher. i know 
Becky and 
Edward from 
pre-school. 

What grades 
do you teach? 
i teach in 1.a, 
1.B and in the 
third grade. 

What do you 
like teaching? 
i like the  
Kid's Box 
books, 
because they 
have funny 
activities. 
sometimes 
we sing 
different 
songs. 

Do you have 
a boyfriend? 
yes, i have 
a boyfriend. 

Do you have 
a pet? 
i have one 
dog Eliška 
(she has only 
three legs) and 
a rabbit named 
Nelinka.

Text: Nela Rácová 
a Tereza Vodová, 
4. třída 
ilustrace: Michaela  
Havlová, 1. třída

Text: celá 1. B
ilustrace: Jan  Fousek, 
5. třída

Text: Nela Rácová, 
4. třída 
Fotografie: Rodinný 
archiv

Text: ivana  
Luňáčková, 3. třída 
ilustrace: Míša  
Bučinská, 5. třída

What is your name? 
Becky Altman. 

Where are you from? 
Chicago.

What is your job? 
Teacher. 

Do you like teaching? 
Yes. 

Why do you teach? 
Because I enjoy seeing 
children learn.  

How many children are 
there in your class? 
In the first grade there are 
twelve children and in the 
second grade there are 
fourteen children. 

Why do you teach in 
Magic Hill? 
Because I enjoy working in 
the school with the children 
and the teachers here.  

What class do you teach? 
First and second grade.
 

Kde jsi byla 
na dovolené 
o prázdninách? 
Cestovala 
jsem po České 
republice. 

Byla jsi někdy 
v Irsku? 
V Irsku ne, ale 
na kolech jsem 
procestovala 
Skotsko a Anglii, 
což je blízko 
u Irska. 

Jsi tvořivá? 
Když se 
podívám, jakou 
výzdobu jsme 
v 1. B udělali, 
myslím, že občas 
dobré nápady na 
tvoření mám. 

Byla jsi 
v Africe? 
Ne, nebyla, 
trochu bych 
se bála 
těch velkých 
zvířat. 

Za co jsi šla na 
Halloween? 
Myslím, že jsem 
byla dostatečně 
hrozivá 
a strašidelná.

Učí se Ti v naší 
třídě dobře? 
Skvěle, jsem 
moc ráda, že tu 
jsem a že mám 
ve třídě tak 
perfektní děti. 
Děkuji všem. 

Umíš péct? 
To umím, 
loni jsem 
s kamarádkou 
pekla na Vánoce 
skoro osmdesát 
kilo cukroví. 

Co si přeješ 
k Vánocům 
za dárek? 
To napíši jen 
Ježíškovi.

Chceš mít na 
Vánoce doma 
malý nebo veliký 
stromeček? 
Ráda bych 
měla takový 
stromeček, aby 
se nám vešel do 
obýváku. 

Zdobíte 
stromeček 
i venku 
na zahradě? 
Nezdobíme, 
ale pravidelně 
na Štědrý den 
chodíme do 
lesa a nosíme 
zvířatům jablka, 
zelí a chleba, 
aby si také užila 
Vánoce. 

My great grandfather’s name is Ivan Rác. He was born on 
the 28th of November 1919 and he is still alive. He was born 
in Humenné, Czechoslovakia.

When he was young he was tall, slim and strong and he had 
black hair. Now he has grey hair and he is a little bit smaller 
then he used to be when he was young. 

He survived a Nazi jail for war prisoners during second 
world war. He fought against nazism. He has two children. 
I see my great grandfather every Wednesday. 

I decided to write about Ivan because he is smart, 
experienced a lot in his life and he is very nice to me.
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Moje 
nejkrásnější 
Vánoce.

Bylo přede mnou pár volných dnů. 
V sobotu jsme nachystali překvapení. 
Byl to velký rodinný výlet na Sněžku! 

Bylo krásné počasí a moc jsme si 
ten den užili. 

Pondělí je ale můj velký rybářský 
den, pojedeme na výlov rybníku 
Musík. Těším se, že uvidím, co 
takový velký rybník ukrývá pod 
svou hladinou. 

Jsme po obědě, krásně svítí 
sluníčko. Jedeme do Dublovic. Na 
hrázi rybníku stojí diváci a přihlížejí, 
jak rybáři zatahují velké sítě s rybami. 
Jdu blíž, abych viděl, co obsahují. 

Je druhý den výlovu a konečně 
jsem se dočkal. Vytahují dokonce tři 
veliké sumce albíny.  

Dávají je do kádě s vodou, kde 
přečkají, než se zase rybník napustí. 
Taková vzácnost na talíř nepatří!

Vánoce 
v Evropě

El Tío de Nadal, 
caga Tío
(V češtině 
strýček 
Kakánek)
 

Ve Velké Británii se Ježíšek jmenuje 
Father Christmas (Otec Vánoc). Děti 
nedostávají dárky pod stromeček, ale 
věší punčochy na krb anebo prázdné 
povlaky od polštářů na rohy postelí, 
kam jim Otec Vánoc nadělí dárky. 

Děti z Británie píšou stejně jako my 
Otci Vánoc dopis. Posílají ho ale tak, 
že dopis vhodí do krbu. Pokud však 
dopis shoří, musí se napsat znovu.

 Ráno 25. prosince děti najdou dár-
ky v připravených punčochách a pak 

mají hostinu. Oběd se skládá z peče-
ného krocana s kaštanovou nádivkou 
se zeleninou a omáčkou. 

I v Itálii dostávají děti dárky až 
25. prosince ráno. Na Štědrý večer 
se totiž většinou schází s přáteli.

 V Řecku ještě před několika 
desetiletími stromeček neznali. Na 
Štědrý den děti chodily od domu 
k domu s přáním všeho dobrého 
a zpívaly vánoční píseň. Malí 
koledníci dostávali za svá přání 
drobné odměny.

V severních zemích stromečky 
zdobí. Třeba Švédové nazdobí 
stromeček a pod něj pak Vánoční 
skřítek nadělí spoustu dárků. Zatímco 
náš Ježíšek upozorňuje na dárky 
zvonečkem, švédský skřítek Tomte 
dává tuto zprávu klepáním. 

I Dánové a Norové stromečky 
zdobí – často i malými státními 
vlaječkami – a dárečky rozbalují na 
Štědrý den večer.

Po celé Evropě mají Vánoce něco 
společného. Všichni lidé chtějí být se 
svou rodinou a se svými blízkými.

V různých koutech Evropy se slaví 
Vánoce vždy nějak jinak a přece 
i trochu stejně. Všude se dostávají 
dárky a vaří se dobrá jídla. Liší se 
ale například dny, kdy se dárky 
dostávají, a ten, kdo je nosí. 

Text: Michaela suchá, 
4. třída 
ilustrace: alena  
Pekárková, 3. třída

Text a ilustrace: 
Vojtěch soukup, 
3. třída

V
Vánoční příloha

Text: Tereza Vodová, 
4. třída 
ilustrace: ivana 
Luňáčková, 3. třída 

Text: Jan Fousek, 
5. třída 
ilustrace: Šimon Kůla, 
4. třída, Michal Záboj, 
5. třída

Moje nejkrásnější Vánoce jsem zažil 
v roce 2012. Začalo to všechno tím, 
že jsem stavěl iglú a povedlo se. 
Po chvíli přišel tetin pes a začal ho 
prolézat. Pak jsem šel domů. Když 
nastal Štědrý večer, tak se sešla celá 
rodina. Jedli jsme kapra, kterého 

bratranec sám ulovil. Pak to ostatní 
zapili červeným vínem. Po večeři jsme 
uslyšeli zvonek a šli jsme se podívat 
ke stromečku a našli jsme tam spoustu 
dárků. Dostal jsem auto na ovládání, 
ale největší dárek byl ten, že byla celá 
rodina pohromadě.

V Katalánsku 
nosí dětem 
dárky strýček 
Kakánek. Je 
to polínko 
s namalovaným 
obličejem. 
Několik dní 
před Vánocemi 
mu děti nosí 
jídlo a sladkosti 
a na Štědrý 
večer do něj 
klacíkem mlátí 
a u toho zpívají, 
ať jim caga Tío 
něco pěkného 
přinese. Pak 
se pod dekou 
objeví dárky, 
které polínko 
„vykakalo.“

Moje podzimní 
prázdniny
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Vánoce u nás Velká 
vánoční 
loupež

Text: Jan Pekárek, 
4. třída 
ilustrace: Magdalena 
Bať ková, 3. třída

Text: Josef Vávra, 
5. třída

Texty a ilustrace:
Marika Pfauserová. 
3. třída,  Jonáš 
Holub, 3. třída, alena 
Pekárková, 3. třída, 
Marek Záboj, 3. třída, 
Tereza Nováková, 
3. třída, Barbora 
Havlová, 5. třída

Text: Štěpán Novotný, 
4. třída
ilustrace: Rebecca 
Martináková, 1. třída

Text: Tereza Veselá, 
1. třída 
ilustrace: Karola 
sušanková, 2. třída

 Jednoho prosincového dne 
si kocour Vrk a trpaslík 
Bombur užívali sněhu – 
bobovali, stavěli sněhuláky 
a dělali andílky ve sněhu.  

 Den před Štědrým dnem 
si vyšli na procházku do 
lesa a našli ušpiněný kus 
papíru. 

„Hele, tady je nějaký 
dopis!“ zvolal  Vrk.  

„Raději na něj nesahej!“ 
varoval ho Bombur. 

„A proč ne   ?“ divil se 
Vrk. 

„Můžeš dostat žlouten-
ku,“ odpověděl Bombur. 

„Můžu, ale nemusím,“ 
odsekl Vrk a zvedl ho. 

„Je na něm něco napsá-
no,“ zaradoval se. 

„A co?“ ptal se Bombur.

 „Nevyzvídej, když 
jsi nechtěl, abych se 
ho dotknul.“

 „Hračkářství na 3. ulici 
má otevřeno od devíti do 
osmi hodin. O půl deváté 
večer tam vtrhneme my 
a vydrancujeme ho!“ přeče-
tl Vrk nahlas zprávu.

 „Co?!“ podivil se Bom-
bur. „To je tam napsáno,“ 
odpověděl Vrk. 

„Víš, co to znamená?“ 
zeptal se Bombur. 

„No jasně, někdo chce 
vykrást hračkářství. Musí-
me to ohlásit policii!“

A když to ohlásili, 
policie zloděje zatkla. 
Vrk a Bombur dostali 
pochvalu a užili si krásný 
Štědrý večer.

V
Vánoční příloha

Vánoce mám moc rád. Dostávám 
dárky, ale i dávám dárky a to je 
moc fajn. Všechno je nazdobené 
a mám prázdniny. 

Někdy jsme na Vánoce doma, ale 
párkrát jsme byli i na horách. Letos 
budeme slavit Vánoce v novém domě 
a tak se na ně moc těšíme. I prázdniny 
nám letos vycházejí pěkně. Štědrý den 
je u nás fajn, většinou už má máma 
všechno hotové a my ho trávíme 
s kamarády. Někdy děláme i různé 
zvyky - lijeme olovo, pouštíme 
svíčky, rozkrajujeme jablko, nebo 
házíme botou. Ať už jsme doma 
nebo na horách, vždy si vánoční 
svátky užijeme a trávíme je s těmi, 
které máme rádi. A když je i sníh, 
tak je to bezva.

Moje 
nejkrásnější 
Vánoce

Nemohu se 
rozhodnout, 
které byly moje 
nejkrásnější 
Vánoce. Každý 
rok se na ně 
těším už od 
posledního 
rozbaleného 
dárku. Miluji 
Vánoce, 
protože k nám 
přijedou 
moje sestry 
s manželi. 
celá rodina 
se scházíme 
od prvního 
adventu 
a pečeme 
cukroví. 
O Štědrém 
dnu chodíme 
odpoledne 
na Vyšehrad, 
díváme se 
na pohádky, 
lijeme olovo, 
krájíme jablíčka 
a máme lodičky 
z ořechů.

ukolébavka
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Kolečka 
babičky 
Marie

čokoládové 
hrudky 

Vosí hnízdaK
Kulinářský 

koutek

Potřebujeme
2 mléčné 
čokolády Milka
200 g 
nasekaných 
ořechů
40 g másla

Postup
Máslo 
rozehřejeme 
v hrnci 
s čokoládou. 
Zamícháme do ní 
všechny ořechy, 
pak lžičkou 
děláme malé 
hrudky na pečící 
papír. Necháme 
zaschnout.

Potřebujeme
140 g másla
140 g hladké mouky
1 žloutek
2 lžíce octa
moučkový cukr

Postup
Vypracujeme těsto. Necháme alespoň 
hodinu odpočinout v lednici. Pak 
těsto vyválíme na tloušťku asi půl 
centimetru. Vykrajujeme kolečka 
s dírkou uprostřed. Pečeme prudce 
v troubě rozpálené na 200°C. Ještě 
horké obalíme v moučkovém cukru.
Dobrou chuť!

Potřebujeme
160 g dětských 
piškotů
160 g 
práškového 
cukru
3 lžíce rumu
60 g másla
2 lžíce mléka
2 lžíce kakaa
celé piškoty

Na náplň
100 g másla
100 g 
práškového 
cukru
žloutek
trochu rumu

Postup
Piškoty rozemeleme, přidáme 
ostatní suroviny a vypracujeme 
těsto. Formičku vosího hnízda 
vysypeme práškovým cukrem 
a naplníme těstem a náplní. Pak 
přitiskneme piškot a překlopíme.

Text: Richard Hodan, 
2. třída
ilustrace: Barbora 
Havlová, 5. třída

Text: Václav Nosek, 
2. třída

Text a ilustrace: 
Matouš Kůla, 2. třída

Text a ilustrace: 
aneta 
Šroubková, 
2. třída

Text: amélie 
Němcová, 3. třída

Medvědí 
tlapky
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Zjisti, jak 
se jmenuje 
holčička

Na planetě Zemi je 
14 mimozemšťanů. Dva odletěli 
a 12 jich přiletělo. Kolik je 
mimozemšťanů na planetě Zemi?

slovní úloha

Ve třídě bylo 10 
dětí. 5 z nich 
měli každý po 
2 perech. Ostatní 
měli po 1 peru. 
Kolik měli děti 
celkem per?
Další den se 
7 per ztratilo. 
Kolik mají teď 
děti per?

M
at

em
at

ik
a

Kvíz / X=?

ami
Niki
Mája
Štěpánka

124
281
142

682

ahoj, jmenuju se

___________

18+124

Text: Tereza Vodová, 
4. třída
ilustrace: Barbora 
Jirků, 2. třída

Tereza Vodová, 
4. třída

Jaroslav Kinkor,  
1. třída

Vojtěch Šimek, 
2. třída

Marika Pfauserová, 
3. třída

Magdalena 
Bať ková, 
3. třída

Julie 
Moravcová,
3. třída

Myslím si číslo. Když 
k němu přičtu 20 a odečtu 
2, tak mi vyjde 80. Jaké 
číslo jsem si myslela 
na začátku? 

Vypočítej 
a vybarvi

Modrá
Hnědá
černá
Žlutá
Oranžová
červená

36
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42
50
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3 / Má to bodlinky, 
ale ježek to není. Je to 
hnědé, ale šiška to není. 
Je to velké jako králík, ale 
králík to není. co to je?

Hádanky

1 / V domě jsou 
tři bratři. Jeden 
jde pryč. Jeden 
zůstává. A jeden 
přichází. Co 
to je? 

Je to žluté, 
docela kulaté, 
kyselé a je to 
ovoce. Co je to? 

alena Pekárková, 
3. třída

Marek Záboj, 3. třída

Text: Linda 
cavagnetto, 4. třída
ilustrace: Julie 
Moravcová, 3. třída

Text: Oliver 
Pfannenstiel, Josef 
Vávra, 5. třída
ilustrace: amélie 
Křížová, 2. třída

Nejlepší auto 
má číslo 5. spoj 
auto s číslem.

M
Matematika

Jakub Linhart, 
3. třída

Vojtěch  
Šimek, 
2. třída

Vypočítej příklady  
a tref se do brány

5 / V lese je oslava. Na oslavě už 
jsou všechna zví řata kromě kočky 
a psa. Musí se tam také dostat. 
Musí však přes řeku, ve které bydlí 
krokodýli. Jak se tam dostanou? 

1 / Minulost, přítomnost, 
budoucnost
2 / Otoč stránku
3 / Dikobraz
4 / citron
5 / Přebrodí řeku, protože 
krokodýli už jsou na oslavě.

2 

řešení
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angela Merkel

Německá politička (1954–). Od 
roku 2005 je kancléřkou Německa. 
Je považována za nejmocnější 
ženu světa. 

Jan Vermeer

Holandský barokní malíř  
(1632–1675). Možná, že při malování 
používal cameru obscuru, protože 
jeho přítelem byl technický 
vynálezce Leeuwenhoek.

ada Lovelace

anglická matematička 
(1815–1852). Je považována za první 
počítačovou programátorku. 

Zoltán Kodály

Maďarský hudební skladatel a učitel 
(1885–1967). Vymyslel metodu, jak 
učit děti hudbu. Její součástí jsou 
slabiky DO-RE-Mi-Fa-sO-La-si-DO. 

Božena Němcová

česká spisovatelka (1820–1862). 
Napsala hodně knih, ale nejslavnější 
z nich je Babička. 

Georges Méliès

Francouzský filmový režisér 
(1861–1938). Vynalezl stop trik – 
zastavení natáčení a jeho opětovné 
spuštění. Natočil celkem 1539 filmů. 

irena sendlerowa

Polská sociální pracovnice
 (1910–2008).  Během druhé světové 
války zachránila dva a půl tisíce 
židovských dětí. umisťovala je 
do náhradních polských rodin, 
aby nemusely do koncentračních 
táborů. 

Maria Montessori

italská doktorka a pedagožka 
(1870–1952). Založila školu, ve které 
kladla důraz na samostatnost dětí. 
Dnes jsou Montessori školy po 
celém světě. 

Nikola Tesla

srbský elektrotechnický inženýr 
a vynálezce (1856–1943). Vynalezl 
mimo jiné rádio a střídavý proud. 
Mnoho jeho vynálezů nebylo nikdy 
zrealizováno. 

alfred Nobel

Švédský chemik a vynálezce  
(1833–1896). Vynalezl dynamit. 
Založil fond, z něhož je každoročně 
udělována Nobelova cena. 

Rudolf Vrba

slovenský lékař (1924–2006). 
Byl jedním z pěti Židů, kterým se 
podařilo utéct z koncentračního 
tábora v Osvětimi. Díky jeho zprávě 
se lidé dozvěděli o hrůzách, které 
se v táboře děly. 

Natalja Gorbaněvská

Ruská básnířka a překladatelka 
(1936–2013). V srpnu 1968 jako jedna 
z osmi statečných lidí protestovala 
na Rudém náměstí v Moskvě proti 
sovětské invazi do československa. 
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Křížovky adam Koza, 
4. třída

Lucie 
Halíčková,
2. třída

Toto pexeso vytvořili 
žáci a žákyně 
4. třídy v rámci 
projektu o Evropě. 
Doufáme, že si u něj 
užijete spoustu 
legrace a třeba se 
i něco zajímavého 
dozvíte a naučíte.  
Jde o druhou sadu 
Významných tváří 
Evropy. První sada 
byla zveřejněna 
v Magických listech 
Jaro/Léto 2011. 
celkem již vyšlo 
28 osobností!
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