
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROSINEC 2022 STARÁ BOLESLAV 

• Rozhovory se žáky 

• Kam o Vánocích 

• Památky ve Staré Boleslavi 

• Kruhový objezd u Staré Boleslavi 

• Gaučing o Vánocích 



 

Rozhovory se žáky  

1. Jaký je tvůj názor na třídní kolektiv? 

2. Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

3. A jaký bys naopak vyloučil/a 

4. Jaká je tvoje oblíbená učebna? 

7.D Homolková 

1. Asi dobrý, ale holky se nezapojují do kolektivu  

2. matika 

3. angličtina 

4. sportovní hala 

Koláček 

1. Blbý, jsou tam samý problémy 

2. Tělocvik 

3. angličtina 

4. fyziko-chemikální učebna 

7.C  Majerová 

1. Mohlo by to být lepší, určitě to není to nejlepší 

2. Tělocvik 

3. Němčina a ruština 

4. Asi H27 

7.B Komínová 

1. Cítím se dobře, protože tam mám kamarádky 

2. Matika 

3. Český jazyk 

4. Přírodopisná učebna  

Vaňková  

1. Podobný jak Petra Komínová 

2.  Výtvarka 

3. Matika 

4. H14 

Šebánek 

1. V pohodě 

2. Fyzika 

3. Čeština 

4. H14 

7.A Zatloukalová  

1. Ujde to  

2. Hudebka, Matika 

3. Fyzika, Přírodopis 

4. H29 

 



Památky ve Staré Boleslavi 

Asi nejvýraznější památka ve Staré Boleslavi je kostel 

Nanebevzetí Panny Marie. Má dvě věže s hodinami. 

Tento kostel vznikl na začátku 17. století. V tomto 

kostele se také uchovává Paládium země české. 

 

 

Další památka ve staré Boleslavi je bazilika svatého 

Václava. 

Kde údajně zabil Boleslav I. svého bratra svatého 

Václava a zaujal jeho místo. K této legendě se pojí 

Svatováclavské poutě, které se tu konají každý rok.  

V období od 1. listopadu do 31. března jsou ve všední dny (úterý–

pátek) prohlídky po předchozí objednávce  

O víkendech (sobota– neděle) probíhají prohlídky běžně, není 

nutné se objednávat předem. 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie s Palladiem země české a 

Klenotnicí  10.00 / 14.00 / 16.00. 

Bazilika svatého Václava 11.00 / 13.00 / 15.00. 

 
Vstupenku je nutné zakoupit v Informačním a kulturním centru 

před započetím prohlídky. 

Dále tu je kaple blahoslaveného Podivena. 

Která je naproti autobusovému nádraží. 

 V podobě tak jak jí známe teď se postavila 

v roce 1878.  

Je postavena na počest sv. Podivena, který 

byl pomocník sv. Václava. Později byl údajně zabit vrahy, které na něj 

poslal Boleslav I. 



 

GAUČING 

O VÁNOCÍCH 

O 

Vánocích se můžete těšit na filmy plné lásky, radosti, zábavy a 

dobrodružství.   

 

 

Sám doma. rodinný / komedie. 1990. USA. NETFLIX? VOYO? DISNEY CHANNEL? 

KINA? 

Láska nebeská komedie / drama. 2003. USA. 

Ukradené Vánoce. animovaný / rodinný / fantasy / muzikál. 1993. USA. 

Vánoční prázdniny. komedie. 1989. USA. 

Anděl Páně pohádka. 2005. Česko. 

Obušku, z pytle ven! pohádka. 1955. Česko. 

 

Nej Vánoční filmy! 



 

 

 

Vanilkové rohlíčky ke gaučingu: 

 

Suroviny 

• hladká mouka 300 g                                                    
• moučkový cukr 40 g 
• mleté vlašské ořechy 100 g 
• máslo 200 g 
• žloutek 2 ks 
• citronová kůra 
• anilkový cukr (na obalení) 2 sáčky 
• moučkový cukr (na obalení) 1 šálek 

Postup přípravy 

1. Prosátou mouku, cukr, ořechy, máslo, žloutky a citronovou 
kůru vypracujte na hladké a kompaktní těsto. Zabalte ho do 
fólie a nechte aspoň 2 hodiny (nejlépe však přes noc) 
odpočinout v ledničce. 

2. Pak z něj utvořte váleček o průměru asi 3 cm, ze kterého 
odkrajujte stejně velké dílky. Ty poté rozválejte na válečky, 
zahněte je do tvaru rohlíčků a pečte na plechu pokrytém 
pečicím papírem při 180°C asi 10 minut (rohlíčky by měly jen 
lehce zespoda zezlátnout). 

3. Vyndejte z trouby, nechte asi 3 minuty odpočinout a pak 
obalujte v moučkovém cukru, který smíchejte s vanilkovým (po 
vyndání z trouby jsou rohlíčky velmi křehké, buďte při jejich 
obalování opatrní). 

 

https://fresh.iprima.cz/suroviny/hladka-mouka
https://fresh.iprima.cz/suroviny/mouckovy-cukr
https://fresh.iprima.cz/suroviny/mlete-vlasske-orechy
https://fresh.iprima.cz/suroviny/maslo
https://fresh.iprima.cz/suroviny/zloutek
https://fresh.iprima.cz/suroviny/citronova-kura
https://fresh.iprima.cz/suroviny/vanilkovy-cukr
https://fresh.iprima.cz/suroviny/mouckovy-cukr
http://fresh.iprima.cz/22-jidel-ve-kterych-zuzitkujete-vlasske-orechy
https://fresh.iprima.cz/recepty/pistaciove-rohlicky


 

„Kruháč“ 
Aktuálně se teď se dostavěl nový kruhový objezd u dálnice. 

Kruhový objezd u Staré Boleslavi by měl být hotový v prosinci 

2022. 

 
 

Ulicí Boleslavská se po několik týdnů jezdilo pouze v jednom pruhu a na světelnou signalizaci kvůli opravě silnice a 

jejího okolí. Ve městě i na dálnici D10 se často tvořily kolony. Řidiči proto uvolnění určitě přivítají. 

                

A jenom kousek odsud se staví nový obchvat, který směřuje na dálnici. Ten se teprve začal stavět 

V pátek skončilo omezení provozu v ulici Boleslavská ve Staré Boleslavi. Řidiči 

tudy projedou již bez čekaní. Zbrusu nový je také kruhový objezd, který však na 

rozdíl od jiných nebyl osázen zelení. 

 

 

 

 

https://www.brandysko.cz/obchvat-stara-boleslav/d-58762?fbclid=IwAR3IW7XjGgwy5z9-ncajT89mGQIzRLP5RqDB6JRIu2buu7P-D5pr_7orEGA


Kam o Vánocích 

 

U nás pomalu máme Vánoce. Pokud nevíte, kam v tyto dny zajít 

můžete 15. prosince navštívit naší školní jídelnu. Bude se zde 

konat vánoční tvoření, kde si děti můžou něco vytvořit či něco 

naučit a rodiče si spolu mohou popovídat a něco zakousnout. 

Pokud máte radši něco klidnějšího stačí večerní procházka 

městem s osvětlením. Pokud by letos byly bílé Vánoce, hezká by 

byla i procházka zasněženým lesem třeba v Houštce. Děti ale 

také do Houštky můžete vzít bobovat a pokud zamrzne Labe, 

můžete si na něm zabruslit. Na Štědrý den se můžete vyrazit 

pomodlit do Baziliky Nanebevzetí Panny Marie nebo zazpívat 

vánoční písně do Baziliky svatého Václava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozhovory se žáky– Soňa Rajtová, Franz Josef Schmied, 

Lucie Šímová, Martina Ulrichová, Kristýna Holubová, Nela 

Miarková 

Kruhový objezd – Matěj Jakub, Aleš Wollman, Richard 

Kuchař 

Aktuální témata – Vánoční tradice – Valentýna Trnavská, 

Nikola Majerová, Kateřina Koderová 

Památky ve Staré Boleslavi - Dan Přeučil, Patrik Janka 

Kam o Vánocích – Linda Simandlová, Nikol Sauerová 

Gaučing o Vánocích – Tomáš Frost a Sebastian Bělohradský 

Šéfredaktor – koordinace týmu Franz Josef Schmied 


