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 VÍTEJTE
V prosincovém čísle najdete:

• Jaká zajímavá místa v
• Rozhovor s p. uč. 
• Nápady na vánoční výzdobu
• Recepty 
• Články a básničky 
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VÍTEJTE    
čísle najdete: 

Jaká zajímavá místa v ČR můžete navštívit
p. uč. Novým 

Nápady na vánoční výzdobu 

Články a básničky  

                       

ČR můžete navštívit 
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ROZHOVOR 
s panem učitelem Karlem Novým  
• Proč jste si vybral zrovna naši školu?“ 

„Protože tady jsou chytré děti, které se chtějí učit.“ 
• Jaká třída je podle Vás nejhodnější? 

„To nedokážu říct.“ 
• A jaká je nejhorší? 

„6. A.“   
• Jaké máte jiné obory? 

„Fyziku a angličtinu.“ 
• Jak se Vám tu učí? 

„Jo, dobrý, baví mě to.“ 
• Jaký učitel je Vám nejsympatičtější? 

„Všichni jsou mi sympatičtí.“ 
 

 
Kateřina Novotná a Barbora Hamplová, 7. B 

 
 
 
 
 

MINI ROZHOVOR 

Rozhovor jsme dělali s Adélou Malinovou (1.B) 
 

1. Jak se Ti líbí ve škole?  
,,Jo, je to tu dobrý.‘‘ 

2. Máš ráda svojí paní učitelku? 
,,Mám, je moc hodná.‘‘ 

3. Chutná Ti jídlo ve školní jídelně? 
,,Moc ne.‘‘ 

4. Jaký je Tvůj nejoblíbenější předmět? 
,,Matematika.‘‘ 

5. Jaký je Tvůj nejméně nejoblíbenější předmět? 
,,Tělocvik.‘‘ 

 
Eliška Černá a Tereza Müllerová, 7.B 
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Vražda češtinářky 
Za sedmero horami a řekami, na malém paloučku uprostřed lesa stál 

třináctipatrový dům. V tom domě žila paní. Vždy, když šla na svou odpolední 
procházku, slyšela, jak kolemjdoucí houbaři diskutují o pravidlech českého pravopisu. 
Vždy dokázala poradit a správně rozsoudit např. že Sírovec žlutooranžový není 
odvozený od oblíbeného eidamu, ale od pekelné síry. 

A tak si řekla, že se stane učitelkou českého jazyka. Pilně studovala a po 
ukončení studií se jí podařilo najít školu, kde začala učit češtinu. 

Ale po roce na ni začali kolegové žárlit, neboť byla snad nejchytřejší na světě. 

Stalo se, že ji jednou požádal o přátelství na Facebooku jeden člověk, o 
kterém se později zjistilo, že je to psychicky narušený člověk. Učitelka, byť byla tak 
chytrá, jeho žádost přijala, aniž věděla, o koho se jedná. A to neměla dělat. „Přítel“ 
na ní začal vyzvídat adresu a osobní údaje. Učitelka mu s důvěrou vše posílala. 

Jednou, když byla doma sama, uslyšela nějaké kroky. Vydala se směrem, 
odkud zvuk přicházel. Najednou se z temného koutu vynořila postava. Učitelka 
přemýšlela, jestli má utéct nebo pohrozit přivoláním policie. Jenže v tu chvíli jí ztěžkly 
nohy a nemohla udělat ani krok. Aspoň zavolala: „Ihned odejdi nebo volám policii!“ 
Tajemná postava však neodpověděla a začala se pomalými kroky blížit směrem 
k učitelce. 

Když byla téměř u ní, zahlédla nebohá češtinářka cosi blýskavého za zády 
útočníka. Ten zdvihl ruku a učitelka spatřila velký nůž s obrovskou čepelí. Útočník se 
vrhl s křikem na učitelku. „Tak a teď budu nejlepší češtinářkou já!“ 

Po dokončení posledního slova proniká hrudníkem češtinářky ostrá čepel. 
„Cítím obrovský chlad a nicotu.“ pomyslela si. Její tělo se po chvíli skácelo na zem a 
pokojný klid zavládl rázem. Útočník se odhalil a najednou bylo vidět, že je to žena 
neznalostí češtiny ponížená. Byla také učitelkou češtiny, ale nedokázala unést, že 
byl někdo lepší než ona.  

Po smrti učitelky zjistila policie, že facebookový útočník byla vlastně ona 
učitelka, která zavraždila svou kolegyni. Byla zatčena a odsouzena za vraždu a 
kyberšikanu. 

A jaké z toho plyne ponaučení? Nikdy nikomu cizímu nesdělujte své osobní 
údaje, jelikož nevíte, kdo se na druhé straně virtuálního prostoru skrývá. 

             Vendula Strunecká, 7. C 
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VÝLETNÍK 

 
KARLŠTEJN 
Karlštejn je středověký hrad, který byl založen okolo roku 1348 jako soukromé 
reprezentativní sídlo římského císaře a českého krále Karla IV. Teprve až postupem 
času, po Karlově císařské korunovaci v Římě roku 1355, změnil císař účel hradu 

coby klenotnice pro uschování korunovačních klenotů a souboru svatých ostatků. 

V současnosti je hrad významnou národní kulturní památkou a jedním  
z nejnavštěvovanějších hradů v Česku. Každoročně hrad navštíví přes 200 000 
turistů. Výzdoba nejcennějšího prostoru kaple sv. Kříže ve Velké věži je ukázkou 
vyspělého gotického malířství. Hrad je ve vlastnictví České republiky, jeho správu 

zajišťuje Národní  památkový ústav a je veřejnosti přístupný. 

 

BÍLÁ PANÍ 
Nejhrůznější historka ze všech se zakládá na skutečné události. V 16. století 
pobývala na hradě Kateřina Bechyňová, manželka purkrabího, která ohavným 
způsobem zamordovala čtrnáct osob. Sadistická paní nejvíce týrala mladé služebné, 
avšak jejímu hněvu neunikli ani pacholci a zvířata. Sluha, co přímo nesplnil její 
rozkazy, byl vhozen bez lana do hladomorny. Kočku, která potrhala krajky, nechala 
Kateřina stáhnout zaživa. Česká „čachtická“ paní byla odsouzena k umoření hladem. 
„Hájka jako lotra přivezli podvázaného pod koněm z Karlštejna do Prahy,“ psal tehdy 
čáslavský rytíř, Václav Halaš. Dva dny po smrti paní Kateřiny zemřel náhle předseda 
komorního soudu – že by poslední oběť zlotřilé purkraběnky? Zamordované dívky 

prý na hradě dodnes straší jako Bílé paní. 

Tereza Műllerová, 6.B 
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ZPRÁVY Z PARLAMENTU 
Sběr papíru 

• Probíhal ve dnech 17.-21.10 2016 a vybralo se celkem 11 046 kg papíru. 
• Vybrané peníze budou použity na adopci na dálku pro dívku z Indie, kterou 

podporujeme již čtvrtým rokem. Divya na vzdělávání dostane 5000Kč. 
• Druhá část peněz (také 5000Kč) bude využita pro Dětský domov v Hoře Svaté 

Kateřiny. 
• Zbylé prostředky půjdou směrem k žákům, například na odměny za soutěže, 

studijní a sportovní úspěchy. 

 

 

 

Měsíc a Země 
 

Chtěl bych letět na Měsíc,    
vidět Zemi shora. 
A snad právě o to víc,  
že je modrá celá. 
 
Proč je tolik modrá?  
Aby byla dobrá. 
Dobrá spoustou vody, 
pro život se hodí. 
 
Chtěl bych letět na Měsíc,  
a pak zase zpět. 
A to právě o to víc, 
že je to můj SVĚT! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleš Novák 6.B            
 



 

Dnes je Štědrý den a moc se těšíme

 na . Hne

vánoční 

že až večer sníme 

, který nám přinese spoustu 

 Odpoledne jsme šli na procházku 

do  

těšil jsem se na  

zazvonil

ke , kde byla spou

           Krásné a veselé Vánoce
Filip Patera 6.A 
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Vánoce  
          

Dnes je Štědrý den a moc se těšíme

Hned ráno jsme ozdobili 

a babička nám říkala, 

že až večer sníme , tak přijde 

, který nám přinese spoustu 

Odpoledne jsme šli na procházku 

 . Když jsme přišli domů, 

těšil jsem se na  . A vtom 

 a všichni jsme šli 

, kde byla spousta .

Krásné a veselé Vánoce

Dnes je Štědrý den a moc se těšíme 

d ráno jsme ozdobili 

a babička nám říkala, 

, tak přijde 

, který nám přinese spoustu . 

Odpoledne jsme šli na procházku  

. Když jsme přišli domů, 

. A vtom 

a všichni jsme šli  

. 

Krásné a veselé Vánoce 



 

VÁNOČNÍ RECEPTY

 
Santa Clausové 
1)Připravíme si jahody. Odkrojíme jim stopku a 
špičku jahody. 

2)Koupíme si šlehačku a vyplníme si s
mezi spodkem a vrškem jahody.

3)Na spodní část jahody můžeme ze šlehačky 
udělat puntíky jako knoflíky.

4)Vezmeme si semínka(chia, sezamová) a dáme 
je na šlehačku jako oči.  

 Sobíkové sušenky 

1)Vezmeme si sušenky. Buď si je 
koupíte nebo upečete. 

2)Koupíme si zdobící tuby. 

3)Sušenky ozdobíme hnědou barvou
parohy, oči. S červenou lentilkou 
uděláme nos.  

Linecký stromeček 

1)Upečeme si linecký pečivo ve 
tvaru hvězdiček. Každá má mít jinou 
velikost-od nejmenšího po největší.

2)Zelenou polevou z nich uděláme 
zelené hvězdičky. 

3)Hvězdičky na sebe lepíme tak, aby 
se rohy nespojovali. Lepíme je od 
největší po nejmenší. Vytvoříme tak 
stromeček.  
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VÁNOČNÍ RECEPTY 

1)Připravíme si jahody. Odkrojíme jim stopku a 

2)Koupíme si šlehačku a vyplníme si s ní prostor 
mezi spodkem a vrškem jahody. 

můžeme ze šlehačky 
udělat puntíky jako knoflíky. 

4)Vezmeme si semínka(chia, sezamová) a dáme 

1)Vezmeme si sušenky. Buď si je 

 

3)Sušenky ozdobíme hnědou barvou-
hy, oči. S červenou lentilkou 

1)Upečeme si linecký pečivo ve 
tvaru hvězdiček. Každá má mít jinou 

od nejmenšího po největší. 

nich uděláme 

3)Hvězdičky na sebe lepíme tak, aby 
rohy nespojovali. Lepíme je od 

největší po nejmenší. Vytvoříme tak 
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VÁNOČNÍ DIY 
Sněhuláci 
1)Připravíme si tři víčka např. od piva. Natřeme si je 
zevnitř na bílo. Slepíme je k sobě. 

2)Vezmeme si stuhu, uděláme si z ní očko a tavící 
pistolí ji přilepíme zezadu. 

3)Vezmeme si provázek a z ní uděláme šálu. Na šálu 
si přilepíme knoflík. 

4)Černou a oranžovou barvou doděláme knoflíky a 
nos. 

 

 

 

Čokoládoví sobíci 

1)Vezmeme si jakoukoli sklenici např. od 
marmelády. 

2)Koupíme si čokoládové bonbony. Naplníme 
jimi sklenici. Sklenici uzavřeme. 

3)Ustřihneme proužek (cca 8 cm)hnědého 
papíru a nalepíme ho na sklenici. 

4)Vezmeme si červenou bambulku a nalepíme 
ji na papír jako nos soba. 

5)Dolepíme mu také oči .Můžou být z papíru 
nebo předem koupené. 

6)Z hnědého drátku vytvoříme sobovi parohy. 
Ty potom nalepíme na víčko sklenice. 
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TOP 10 
Nejzvláštnějších fobií 

1. Anatidaefobie je strach z toho že vás pozoruje nebo sleduje kachna. 
2. Benkinersofobie je strach z toho, že vy (nebo vaše dítě) nedostanete 

v jedenácti dopis ze Školy čar a kouzel v Bradavicích.  
3. Hippopotomonstrosesquipedaliofobie je strach z extrémně dlouhých slov. 
4. Arachibutyrofobie je strach z toho že se vám na horní patro úst přilepí 

arašídové máslo  
5. nebo strach z arašídového másla obecně. 
6. Hedofobie je strach z radosti. 
7. Amerikanofobie je strach z Ameriky (USA). 
8. Nomofobie je strach ze ztráty mobilního telefonu, mobilního signálu nebo 

vybití baterie.  
9. Heliofobie je strach ze slunečního světla (člověk většinou vychází ven pouze 

v noci). 
10. Hexakosioihexekontahexafobie je strach z čísla 666. 
11.  Coulrofobie je strach z klaunů (většinou způsobený traumatem z minulosti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

  

 

Nejlepší filmy za rok 2016 

 Fantastická zvířata a kde je najít 

New Scamander přijíždí do New Yorku s kufříkem plných zvířat. (Některá jsou i 
nebezpečná). Co se stane, když zvířata utečou? 

 

 Sebevražedný oddíl  

Nejnebezpečnější elita superzločinců na celém světě, která si právě odpykává své 
tresty, dostane návrh. Pokud se spojí a půjdou všichni proti jedné záhadné 
nepřemožitelné entitě, jejich tresty se zkrátí. Je ale elita doopravdy nepřemožitelná? 

 

 Deadpool  

Muž jménem Wade Wilson zjistí, že má rakovinu. Zajde si, do baru s tím, že je 
smířen se svým osudem. Tam se setká s mužem, který mu nabídne lék na vyléčení. . 
Co se, ale stane když to Wade přijme? Zemře? Rakovina se ztratí? 

Michaela Kubinčáková, 6. A 

 



 

 

Vánoce 
 

Protože jsou Vánoce, 
stromeček zdobíme. 
Večeři chystáme, 
na dárky se těšíme, 
ke stromečku běžíme. 
Venku sněží 
mráz kolem běží. 
Cukroví máme dost, 
vezměte si všichni pro radost.
Pod stromečkem máme dárky,
koukáme se na pohádky. 
Pak si s nimi jdeme hrát 
to už musíme jít spát? 

 

Vánoční 
 

Vánoční je stromeček,  

pod ním leží dáreček. 

Koukám koukám na cedulku,

na ní jméno pro Andulku. 

Andulka se raduje, 

radost kolem panuje. 

Děkuji ti Ježíšku, 

zazpívám ti písničku, 

Písnička je na světě, 

a teď hurá na kutě. 
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si všichni pro radost. 
Pod stromečkem máme dárky, 

 

Aneta Dlouhá, Kristýna Vlčková

 

Koukám koukám na cedulku, 

Simona Hudková, Adéla

eta Dlouhá, Kristýna Vlčková, 6.A 

a Zpěváčková, 6.A 
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Vánoční čas 
Maličký stromeček oblékl ozdoby  

 na světýlka říkal: „To jsou mi novoty 

Kouličky na větve a hvězdu do výšky 

 děti jedí cukroví a louskají oříšky.   

 Za chvíli přiletí Ježíšek s anděly,  

 Vánoce jsou tady a dárky nám nadělí.  

 

Hanka Belancová, Milena Illková, 6.A 

 

Vánoční sen 
 Začíná u nás předvánoční ruch,  

táta balí dárky, maminka vaří párky. 

Už jen 15 dní, výzdoba všude vánoční. 

Hedím z okna, ježíška vyhlížím, 

 vánoční časopisy prohlížím. 

Je to můj vánoční sen,  

když se kouknu z okna ven. 

Padá, padá sníh, ježíšek letí na saních. 

Zvoneček zvoní, cukroví všude voní. 

Scházíme se u stolu, kapra jíme pospolu. 

Dárečky jsou pod stromečkem, 

tatínek odchází se zvonečkem. 

Zpíváme si koledu, ladíme si náladu. 

 Majda Ulmová, Míša Kubinčáková, Pavla Haladová, 6. A             
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VTIPY 
1. Žena si koupila los: „Jestli vyhraji, koupím si nové šaty na dovolenou,“ pravila. 

,,A jestli nevyhraješ?‘‘ zeptal se muž. ,,Tak je koupíš ty.‘‘ 
 

2. Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?‘‘ To  
jsou velice moudří ptáci. Když začne škola, odletí do teplých krajin.‘‘ 
 

3. ‘‘Tati, pamatuješ si, jak jsi mi slíbil stovku, když nepropadnu?‘‘ ‘‘Ovšem.‘‘ 
‘‘Tak mám pro Tebe radostnou zprávu, ty peníze si můžeš nechat.‘‘ 
 

4. ‘‘Pepíčku, chodíš rád do školy?‘‘ ‘‘Chodím rád do školy i ze školy, jenom to 
mezi tím mě nebaví.‘‘ 
 

5. ‘‘Nemáte náhodou vyučování?‘‘ ‘‘Na blbosti nemáme čas.‘‘ 
                            

Barbora Hamplová, 7. B 

 

Křížovka 
 

              1.    Sešit na kreslení 
           2.    Nemoc, která se nedala léčit 

         3.    Vánoční pečivo 
           4.    Příloha- potravina 

          5.    Mořský korýš 
           6.    Obilovina 
           7.    Něco ke čtení 
            

 

Kateřina Novotná, 7. B 

 


