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 Stránka 2 

 

VÍTEJTE    
V novém školním roce 2016/2017. 

Doufám, že si ho užijete 

V tomto čísle najdete: 

• Jaká zajímavá místa v ČR můžete navštívit 
• Jestli máme radši knihu nebo internet 
•  Rozhovor s p. uč. Plochovou 
• Jak si halloweensky vyzdobit pokoj 
• Něco o Václavu Havlovi 
• Jaké zvláštní fobie existují 
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ROZHOVOR 
S paní učitelkou Kamilou Plochovou 

• Jak se Vám na škole líbí? 
o Moc se mi tu líbí. 

• Jakou třídu máte nejradši? 
o Mám ráda všechny a každou jiným 

způsobem. 
• Jaká třída je podle Vás nejhorší? 

o Žádná. 
• Pracovala už jste na nějaké škole? 

o Ne, ale pracovala jsem na praxi na Gymnáziu v Litvínově. 
• Kterého učitele/učitelku máte na škole nejradši? 

o Všichni jsou mi moc sympatičtí.  
 
 
Kateřina Novotná a Barbora Hamplová 7. B 
 
 
 
 

MINI ROZHOVOR 

Rozhovor jsme dělali s Markem Jurkovičem z 2.C 
 

• Jak se ti líbí ve škole? 
o Na škole se mi líbí. Mám rád svoje kamarády. 

 
• Jaký máš názor na školní záchody? 

o Mohly by být lepší. 
 

• Chutnají ti jídla ze školní jídelny? 
o Někdy jo a někdy ne. Častěji spíše ne. 

 
• Jakého učitele máš nejradši? 

o Renatu Řeháčkovou. 
 

• Jak dlouho trvala 30-ti letá válka? 
o 30 let. 

 
Eliška Černá a Tereza Müllerová 7.B 



 

 

 

VÁCLAV HAVEL
Výročí osobnosti 

Václav Havel se narodil 5. října 1936 a zemřel 18. prosince 2011 ve věku 75 let. 
V roce 1993 se stal prvním prezidentem České r
spisovatel, kritizoval komunistický režim a podílel se na založení Charty 77
občanského hnutí za dodržová

Život 
Václav Havel byl za svůj život několikrát stíhán a zatčen. 
revoluce v listopadu roku 1989 se Havel stal spoluzakladatelem protikomunistického 
hnutí Občanské fórum a 29. prosince 1989 byl zvolen prezidentem Česko
V roce 1992 nedokázal zabránit rozpadu země, a proto se Československá republika 
rozpadla na dva samostatné státy, Česko a Slovensko. Od roku 1993 se stal prvním 
prezidentem České republiky a to na dvě funkční období (10 let) tj. do roku 2003.

Dílo 
Během svého života napsal Havel velký počet básní a divadelních her. Tou 
nejznámější je jeho první hra Zahradní slavnost z
Audience, Vernisáž (1975) a Protest (1978)

Památka 
Po Václavu Havlovi je pojmenováno několik m
V Praze je to třeba Letiště Václava Havla (Ruzyně), pražská Knihovna Václava Havla 
nebo od Října letošního roku i náměstí Václava Havla. Umělec Bořek Šípek vytvořil 
tzv. Lavičku Václav Havla. Jde o dvě židle (křesílka
jehož středem prorůstá lípa.
ve Washingtonu, Dublinu, Barceloně, ale i v

VÁCLAV HAVEL 

Václav Havel se narodil 5. října 1936 a zemřel 18. prosince 2011 ve věku 75 let. 
prvním prezidentem České republiky. Byl dramatik, 

spisovatel, kritizoval komunistický režim a podílel se na založení Charty 77
občanského hnutí za dodržování lidských práv.  

život několikrát stíhán a zatčen. Po začátku sametové 
listopadu roku 1989 se Havel stal spoluzakladatelem protikomunistického 

hnutí Občanské fórum a 29. prosince 1989 byl zvolen prezidentem Česko
roce 1992 nedokázal zabránit rozpadu země, a proto se Československá republika 

rozpadla na dva samostatné státy, Česko a Slovensko. Od roku 1993 se stal prvním 
prezidentem České republiky a to na dvě funkční období (10 let) tj. do roku 2003.

Během svého života napsal Havel velký počet básní a divadelních her. Tou 
nejznámější je jeho první hra Zahradní slavnost z roku 1963. Také napsal trojici her 
Audience, Vernisáž (1975) a Protest (1978) 

Po Václavu Havlovi je pojmenováno několik míst v Praze, v Česku i jinde na světě. 
Praze je to třeba Letiště Václava Havla (Ruzyně), pražská Knihovna Václava Havla 

nebo od Října letošního roku i náměstí Václava Havla. Umělec Bořek Šípek vytvořil 
Jde o dvě židle (křesílka) pevně spojené se stolečkem, 

jehož středem prorůstá lípa. Nachází se na několika místech po celém světě, např. 
ve Washingtonu, Dublinu, Barceloně, ale i v Praze, Plzni nebo Karlových Varech. 
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Václav Havel se narodil 5. října 1936 a zemřel 18. prosince 2011 ve věku 75 let. 
epubliky. Byl dramatik, 
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začátku sametové 
listopadu roku 1989 se Havel stal spoluzakladatelem protikomunistického 

hnutí Občanské fórum a 29. prosince 1989 byl zvolen prezidentem Československa. 
roce 1992 nedokázal zabránit rozpadu země, a proto se Československá republika 

rozpadla na dva samostatné státy, Česko a Slovensko. Od roku 1993 se stal prvním 
prezidentem České republiky a to na dvě funkční období (10 let) tj. do roku 2003. 

Během svého života napsal Havel velký počet básní a divadelních her. Tou 
roku 1963. Také napsal trojici her 

Česku i jinde na světě. 
Praze je to třeba Letiště Václava Havla (Ruzyně), pražská Knihovna Václava Havla 

nebo od Října letošního roku i náměstí Václava Havla. Umělec Bořek Šípek vytvořil 
) pevně spojené se stolečkem, 

Nachází se na několika místech po celém světě, např. 
Praze, Plzni nebo Karlových Varech.  

Martin Stýblo 7.B 



 

 

   

VÝLETNÍK
Okoř 

 
„Na Okoř je cesta, jako žádná ze sta...“ Známá 
písnička neříká tak úplně pravdu: cesta, která
k hradu Okoři, není nijak výjimečná. Zato samotný 
hrad a jeho okolí ano. Okoř má několik předností, 
které z ní dělají jedničku mezi výletními místy
v okolí Prahy. Střetává se tu 
značek i značených cyklostezek. V letních 
měsících se zde pořádají různé akce: koncerty, šermířské souboje či soutěže 
pro děti. Přilehlá stejnojmenná obec nabízí možností k odpočinku a občerstvení, 
nebo třeba příjemnou procházku po břehu vesnického rybníka. Okoř leží uprostřed 
historicky cenné oblasti. Blízké Únětice daly například jméno kultuře, která vládla 
střední Evropě před třemi a půl tisíci let, jméno Lidic se dostalo do školních učebnic 

ZPRÁVY Z
Soutěž ve sběru papíru

V týdnu od 17. 10. do 21. 10
Celkem se vybralo 11 046 kg papíru.
1. místo 4. A 1.477 kg – odměna 1 500,
2. místo 2. C 1.040 kg - odměna 1000,
3. místo 4. C    751 kg - odměna 500,
Nad 500 kg - odměna 300 Kč 3. B, 6. B, 7. A, 7. B, 8. C.
Všechny třídy, které přinesly nad 100 kg, získaly sladkou odměnu.

Pumpkiniáda-soutěž o nejI

2. - 3. 11. 2016, vyhodnocení soutěže 

Halloweenský lampionový průvod

3. 11. 2016 od 16:30 - 18:00 hod.
sraz všech účastníků před vchodem do školy 

VÝLETNÍK 

cesta, jako žádná ze sta...“ Známá 
písnička neříká tak úplně pravdu: cesta, která vede 

výjimečná. Zato samotný 
Okoř má několik předností, 

dělají jedničku mezi výletními místy  
se tu několik turistických 

značek i značených cyklostezek. V letních 
měsících se zde pořádají různé akce: koncerty, šermířské souboje či soutěže 
pro děti. Přilehlá stejnojmenná obec nabízí možností k odpočinku a občerstvení, 

ocházku po břehu vesnického rybníka. Okoř leží uprostřed 
historicky cenné oblasti. Blízké Únětice daly například jméno kultuře, která vládla 
střední Evropě před třemi a půl tisíci let, jméno Lidic se dostalo do školních učebnic 

v souvislosti s druhou světovou válkou, Roztoky se staly 
za první republiky symbolem luxusní dovolené 
a Levý Hradec vypovídá o slavné minulosti rodu 
Přemyslovců. Kraj drží krok s nejnovějšími trendy 
v nabídce možností pro své návštěvníky. Milovníci koní, 
cyklistiky i pěší turistiky se zde rozhodně nudit nebudou.

Tereza Műllerová 7.B

ZPRÁVY Z PARLAMENTU
Soutěž ve sběru papíru 

do 21. 10. proběhla ve škole soutěž ve sběru papíru.
Celkem se vybralo 11 046 kg papíru. 

odměna 1 500,- Kč na třídní akci. 
odměna 1000,- Kč  a  5. B 1034 kg - odměna 1000,
odměna 500,- Kč a  5. C 731 kg - odměna 500,

odměna 300 Kč 3. B, 6. B, 7. A, 7. B, 8. C. 
y, které přinesly nad 100 kg, získaly sladkou odměnu. 

soutěž o nejI dýni 

, vyhodnocení soutěže 3.11. 2016 v 9:45 hod. (1. patro žlutá budova)

Halloweenský lampionový průvod    

18:00 hod.  
sraz všech účastníků před vchodem do školy u modré budovy 
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měsících se zde pořádají různé akce: koncerty, šermířské souboje či soutěže  
pro děti. Přilehlá stejnojmenná obec nabízí možností k odpočinku a občerstvení, 

ocházku po břehu vesnického rybníka. Okoř leží uprostřed 
historicky cenné oblasti. Blízké Únětice daly například jméno kultuře, která vládla 
střední Evropě před třemi a půl tisíci let, jméno Lidic se dostalo do školních učebnic  

vou válkou, Roztoky se staly 
za první republiky symbolem luxusní dovolené  
a Levý Hradec vypovídá o slavné minulosti rodu 

Kraj drží krok s nejnovějšími trendy  
v nabídce možností pro své návštěvníky. Milovníci koní, 

e zde rozhodně nudit nebudou. 

Tereza Műllerová 7.B 

PARLAMENTU 

proběhla ve škole soutěž ve sběru papíru. 

odměna 1000,- Kč 
odměna 500,-  Kč 

hod. (1. patro žlutá budova) 
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ANKETA 
KNIHA vs. INTERNET 
 
Dne 31. 9. 2016 proběhla zajímavá hodina v 7. třídě paní učitelky Karáskové. Děti se 
rozdělily na dvě poloviny. Jedna zastupovala knihu a druhá internet. Házely proti 
sobě argumenty a měly za úkol druhou stranu přesvědčit o tom, že oni jsou lepší. 
S paní učitelkou Karáskovou jsme vyhodnotili, že kniha i internet mají své výhody a 
mělo by to být vyrovnané. Hodina byla velmi zajímavá a přínosná pro nás všechny a 
proto jsme se rozhodli udělat anketu, abychom jsme zjistili, jaký mají ostatní žáci naší 
školy názor. 
 
          K     I  
2. A    9  10 
2. B 19    4 
2. C 19    6 
3. A 19    5  
3. B 10   11 
3. C 11   12 
4. A 16     8 
4. B  16     2 
4. C   6   13 
 
Na prvním stupni odhlasovalo více lidí knihu a to 125/71. 
Tudíž první stupeň má radši knihy, než internet. 
 
           K      I 
5. A   4   12 
5. B 13    7 
5. C  1   18 
6. A   5   21 
6. B  4   20                         
7. A   0!!! 25 
7. B 10    9 
7. C 17    4 
9. B   3  12 
 
Na druhém stupni mají radši žáci internet, než knihu. Očekávali jsme to. Výsledek je 
57/128 Třída 7. A vyšla v anketě nejhůř!!! 0/25!!! 
 

Eliška Černá a Tereza Müllerová 7. B 
 
 
 

 



 

 

ZLATÝ RETRÍVR
Země původu: Spojené království

Hmotnost: cca 30-45 kg 

Výška: psi: 56-61 cm 

            feny: 51-56 cm 

Barva: Jakékoliv odstíny zlaté nebo krémové barvy, nesmí

HISTORIE 

Se šlechtěním tohoto plemene začal 
Lord Tweedmouth, který toužil po psovi 
loveckém s dobrými 
vlastnostmi a psovi 
vzhledově pěkném. K 
vyšlechtění použil žlutého 
retrívra, který se narodil 
ve vrhu černých 
retrívrů, a dnes 
již neexistujícího 
tweedového vodního 
Španěla, později také irského setra a bloodhounda. Roku 1868 se narodila první 
štěňata, a tak začala jeho snaha za pomoci liniové pl
jeden z prvních šlechtitelů.                                        

V chovu a šlechtění Zlatých retrívrů také pokračovali vikomt Harcout, který byl prvním 
vystavovatelem tohoto plemene, a paní Charlesworthová.

 Zlatý retriever je pro svou výbornou a snadnou cvičitelnost a vrozenou chuť k 
přinášení a podávání předmětů

ZLATÝ RETRÍVR 
: Spojené království 

: Jakékoliv odstíny zlaté nebo krémové barvy, nesmí však být červená

Se šlechtěním tohoto plemene začal 
Lord Tweedmouth, který toužil po psovi 

Španěla, později také irského setra a bloodhounda. Roku 1868 se narodila první 
štěňata, a tak začala jeho snaha za pomoci liniové plemenitby, kterou využil jako 
jeden z prvních šlechtitelů.                                         

V chovu a šlechtění Zlatých retrívrů také pokračovali vikomt Harcout, který byl prvním 
vystavovatelem tohoto plemene, a paní Charlesworthová. 

pro svou výbornou a snadnou cvičitelnost a vrozenou chuť k 
přinášení a podávání předmětů často využíván také jako asistenční pes

 

Barbora Hamplová 7.B
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však být červená. 

Španěla, později také irského setra a bloodhounda. Roku 1868 se narodila první 
emenitby, kterou využil jako 

V chovu a šlechtění Zlatých retrívrů také pokračovali vikomt Harcout, který byl prvním 

pro svou výbornou a snadnou cvičitelnost a vrozenou chuť k 
často využíván také jako asistenční pes. 

Barbora Hamplová 7.B 
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HALLOWEEN 

 
K večeru, když děti chodí,  
lidé už za okny stojí.   
Děti chodí v různých maskách 
každý by se jich bál. 
Koledují, zpívají a hrají 
div u toho neskákají. 
Každý domů přináší 

sladkosti a cukroví. 
Hallowen je svátek náš 
proč se radši neschováš. 
Z každé strany na mě civí, 
vypadají jako živí. 
Jsou to ale dýně, 
vypadají líně. 

 
               Veronika Čapíková 7.B 

Halloweenská noc 
 Na tenhle den jsem se těšil už celý rok. Halloween čekal za dveřmi a s ním  
i strašidla, masky a sladkosti. Pro letošní akci jsem si vybral převlek Frankensteina.  
Už si stačilo jen sbalit košík a mohl jsem vyrazit pro sladkou nadílku. 
 Obešel jsem několik domků s celkem tučným výdělkem. Pomalu jsem se začal 
vracet, když všechna světla najednou pohasla, lidi jako by se vypařili a já sám stojím 
uprostřed temnoty. 
 Mobilu došla baterie, takže jsem si nemohl posvítit na cestu. Moje jediná 
záchrana byla zářivá světélka, které poletovala kousek přede mnou. Vydal jsem se 
na průzkum. Po světlech jsem došel až k malému, ale hlubokému jezírku na začátku 
lesa. Voda se třpytila a zářila,  připadalo mi, že je něco na dně. 
 Když jsem tak pozoroval jezírko, vycítil jsem, že někdo stojí za mnou. Začal 
jsem se pomalu otáčet. Vtom mi náhle podklouzla noha a já spadnul do jezírka. 
Tajemná věc věc na dně byl ztrouchivělý pařez, ketrý mi v té chvíli připomínal hrob. 
Poté, co jsem vylezl nahoru, vytvořil se kolem mě les očí. Mráz mi přeběhl  
po zádech. Byly to oči nočních zvířat, ale já v tu chvíli viděl něco jiného, 
strašidelného.  
A tak jsem vzal nohy na ramena a pádil pryč, co mi nohy stačily. Naštěstí jsem trefil 
domů. Nemyslel jsem na nic jiného než na spánek a odpočinek. 
 Na tuhle noc jen tak nezapomenu. 

Marcel Bauer 8.B 



 

 

DIY       
Halloween 
 
Dýně z provázků 
 
1) Připravíme si provázek oranžové barvy.
Nastříháme si      ho na 
(podle velikosti balónku). 
2) Nafoukneme si balónek a uděláme na něm 
uzlík. Balónek se nesmí vyfouknout.
vyfoukne, celé se to pokazí!
3) Do misky si nalijeme bílé lepidlo.
4) Do lepidla namáčíme provázky a poté je 
obmotáváme kolem balónku.
5) Necháme to zaschnout.
propíchneme balónek a vyndáme ho ven. M
přidat stopku na vrch dýně.  
 

 

 
 
Pavoučí led 
 
1) Nakoupíme si umělé, malé pavoučky.
2) Vezmeme si nádobu na led a napustíme do 
ní vodu. 
3) Do každé části dáme pavouka. Necháme 
zmrazit v mrazáku. 
4) A je hotovo! Jednoduché a strašidelné!

 
 

Připravíme si provázek oranžové barvy. 
 21 částí stejné délky 

Nafoukneme si balónek a uděláme na něm 
Balónek se nesmí vyfouknout. Když se 

celé se to pokazí! 
Do misky si nalijeme bílé lepidlo. 
Do lepidla namáčíme provázky a poté je 

kolem balónku. 
Necháme to zaschnout. Až vše zaschne, 

chneme balónek a vyndáme ho ven. Můžete 
opku na vrch dýně.    

Lízátkoví duchové 

 
1) Nakoupíte si lízátka. Počet je na vás.
2) Připravíte si kapesník. Do středu kapesníku    
dáte lízátko a kapesník kolem něj zabalíte.
3) Aby se duch nerozložil, obvážeme ho 
provázkem. 
4) Nakonec mu fixou nakreslíme obličej.
5) Je hotovo! 
 
 

akoupíme si umělé, malé pavoučky. 
Vezmeme si nádobu na led a napustíme do 

Do každé části dáme pavouka. Necháme 

A je hotovo! Jednoduché a strašidelné! 
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Nakoupíte si lízátka. Počet je na vás. 
Do středu kapesníku    

lízátko a kapesník kolem něj zabalíte. 
Aby se duch nerozložil, obvážeme ho 

Nakonec mu fixou nakreslíme obličej. 

Eliška Černá 7. B  
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HALLOWEENSKÉ RECEPTY 

 
Jablečné Dracula zuby. 

1. Nakrájíme si slabší měsíčky jablka. 

2. Oba dva si potřeme burákovým 
máslem. 

3. Mezi oba plátky si vložíme pár mini 
marshmallowenů. 

 

Dýňové karbanátky 

1. Nakrájíme si veku. 

2. Na veku dáme karbanátek. 

3. Připravíme si plátek sýra. Do sýra  
si vyřežeme obličej dýně. 

4. Obličej položíme na karbanátek a je 
hotovo. 

 

Uříznuté prsty 

1. Z listového těsta si vyválíme válečky 
podobné prstům. 

2. Do válečků vyřežeme nožíkem pár 
škrábanců jako jsou na prstech. 

3. Vezmeme si mandle a přilepíme je 
marmeládou k prstům jako nehty. 

4. Upečeme a je hotovo.  

Eliška Černá 7. B  
 



 Stránka 11 

 

KDYBY 

Tam v dáli se ptáti, 
jak se co se, vždyť mít rád se nezapírá. 
Jen když jdu, to ve mně buší 
jsem tu, on mi vzal duši. 
Jsem zamilovaná, ale nemilovaná. 
Jen jdu dál a stojím opodál. 
On si mě všiml a klobouk smekl. 
Růži mi podal, volal a dodal: 
„Krása není vše, co má být, 
 jen když tvé oči září, musím je mít“ 
A co asi stalo se nikdo nedoví. 

Tam v dáli se ptáti, 
jak se co se, vždyť mít rád se nezapírá. 
Jen když jdu, to ve mně buší, 
jsem tu, už to asi tuší. 
Láska byla v srdci mém, tou jsem žila den co den. 
A když vyšel měsíc, tak napadl ten sníh. 
Tak uběhl rok, bylo to jak rychlý skok. 
Byla jsem nemocná, ale zároveň mocná. 
Rakovina je zlá a také krutá. 
A tak život můj se proměnil na sůl. 
Poslední slova zněla: 
„Miluji tě“ 
Dál slyším jen žalostný křik v srdci mém. 

Veronika Čapíková 7.B 
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VTIPY 
1. Pepíček z obýváku křičí na maminku: 

„Maminko, hoří nám stromeček!‘‘ 
Maminka: „Pepíčku, neříká se hoří, ale svítí.‘‘ 
Po chvilce Pepíček na maminku křičí znova: „Mami, už nám svítí i záclony!‘‘ 
 

2. Tatínek říká Pepíčkovi: „Pamatuj si Pepíčku, chytrý člověk má vždy 
pochybnosti, jen hlupák nepochybuje.‘‘ 
„Tati, a jsi si tím jistý?‘‘ 
Tatínek: „Stoprocentně.‘‘ 
 

3. Maminka říká Pepíčkovi: „Zase si na Tebe stěžovala učitelka!‘‘ 
Pepíček: „Co proti mně pořád má, vždyť už jsem týden nebyl ve škole!‘‘ 
 

4. Přijde Pepíček do ztrát a nálezů: „Prosím Vás, mohl bych u Vás ztratit 
housle?“ 
 
 

Barbora Hamplová 7. B 
 

Křížovka 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

             1) První den v týdnu? 
2) Poslední měsíc v roce? 
3) Noční pták? 
4) Životadárná tekutina? 
5) Svítící brouček? 
6) Anglicky „kniha“? 
7) Anglicky „jméno“? 

Aleš Novák 6. B 


