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Rozhovor  
Jitka Škramlíková 
 

 

 

 

1. ,,Jak se vám líbí na postu zástupkyně?“ 

,,Práce zástupkyně se skládá hlavně z učení, podpory učitelů, vychovatelů i 

asistentů, organizování vyučování a úřednické práce. Přiznám, že ta poslední 

součást není mou nejoblíbenější, ale celkově je to práce pestrá a zajímavá, 

takže se mi líbí.‘‘ 

2. ,,Jak dlouho učíte?‘‘ 

,,Pokud budu počítat i 6 let na mateřské dovolené, už učím dvacátý školní 

rok.‘‘ 

3. ,,Jaká třída se vám zdá nejlepší? (suply, vaše třídy…)‘‘ 

,,Někde jsou výborná parta, a umějí spolupracovat, jinde zase mívají víc 

vědomostí atd. Věřím, že ti, které ráda učím nebo jsem učila, to vědí  ‘‘ 

4. ,,Líbí se vám víc učit nebo být zástupkyně?‘‘ 

,,Vyhovuje mi právě ta kombinace.‘‘ 

5. ,,Chcete se ze zástupkyně dostat ještě někam výš?‘‘ 

,,Samozřejmě. Ideálně na nějaký pěkný kopec, ze kterého je výhled do krajiny 

kolem, to mám moc ráda .  Ale pokud se ptáte na pozici v kariéře, výš 

namířeno nemám.‘‘ 

6. ,,Máte to jako zástupkyně těžké?‘‘ 

,,Někdy ano, je to práce s lidmi, dětmi, zodpovědnost, organizování, …, ale 

když pak vidíte, že jsou děti kolem vás děti i dospělí spokojení, stojí to za to.‘‘ 

                                                Barbora Hamplová, Kateřina Novotná 7. B 
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VELIKONOCE 
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů, kdy se uctívá Ježíš 

Kristus. Oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které připadá na třetí den 

po jeho ukřižování. 

Velikonoční zvyklosti v zahraničí: 

V USA jsou Velikonoce náboženským svátkem, rodiny společně chodí do 

kostela. Zdobí se vajíčka, která schovávají po domě, na zahradě nebo v 

parku. Děti je pak ráno hledají s myšlenkou, že je večer schoval 

velikonoční zajíček. 

V Anglii tradičně přivazují ženy muže k židli a za puštění chtějí peníze. 

V Norsku se chodí lyžovat do hor, malují se vajíčka a mimo jiné se řeší 

záhady vražd. Například se tisknou krabice na mléko s potiskem záhady. 

V televizi také vysílají kriminální příběhy. 

Na Ukrajině se peče chléb pascha, který je zdobedý různými ornamenty a 

vzorky. Pro každého člena rodiny se peče menší a pro celou rodinu se 

peče jeden velký. 

V Rusku se peče také chléb: kuliči, ale oproti pasche je jen politý sněhem 

z bílků. 

Velikonoční tradice v České republice: 

V České republice se na Velikonoce peče beránek, malují se vajíčka a 

pletou se pomlázky. Chlapci a muži dopoledne do dvanácti hodin chodí 

hodovat a za to dostávají malovaná vajíčka. Pokud přijdou hodovat 

odpoledne po dvanácté hodině, dívky a ženy muže a chlapce polévají 

studenou vodou. 

Kristýna Šulcová 6. B 
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DIY 
Velikonoční cukroví – slepičky 

 

Budeme potřebovat na linecké těsto: 375g hladké 

mouky, 120g cukru moučky, 250g Hery, 1 vejce 

Na polevu: cukr moučku, citronovou šťávu, trochu 

teplé vody, 1-2 kapky cukrářského barviva. 

Slepičky vykrájejte z těsta pomocí vykrajovátek. 

Upečte je a po vychladnutí je ozdobte polevou-

hřebínek a zobáček udělejte červenou barvou, 

křidélka a zdobení ocasu bílou polevou.  

 

 

Girlandy ze slepiček 

Budeme potřebovat: karton v přírodním 

barevném tónu, pravítko, tužku, nůžky, 

oranžový a červený fix 

Nejdříve si vytvořte šablonu slepičky 

podle naší kresby v požadované velikosti 

z bílé čtvrtky. Poté slepičku nakreslete 

tužkou na začátek papírového pásu. Pás 

poskládejte jako harmoniku tak, aby se do 

každého políčka vešla jedna slepička od 

okraje k okraji. Slepiček pak můžete podle 

síly kartonu vystřihnout i několik 

najednou, musíte však dát dobrý pozor, 

aby zůstaly spolu spojené v hrudní části 

tělíčka a v ocase, aby po vystřižení tvořila 

tělíčka tzv. spojenou girlandu. Poté 

namalujte fixem červené hřebínky a přívěsek pod zobáčkem, zobáček 

vybarvěte sytě žlutou nebo oranžovou barvou.  

Barbora Hamplová 7. B 
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VÝLETNÍK - Königstein 
 

Při prohlídce pevnosti Königstein uvidíte mezi jiným nejstarší dochovaná německá 

kasárna  

z let 1589-1590, hradní kapli, 

hladomornu, první posádkový kostel  

v Sasku z roku 1676 nebo nejhlubší 

studnu v Sasku s hloubkou 152,5 m.  

Při stavbě studny se těžila denně hornina 

o objemu kolem osmi kubických metrů. 

Do doby, než byla postavena studna, 

sloužily k získávání vody rezervoárny na 

dešťovou vodu. Zajímavostí je zde nejvyšší 

bod kraje – plošina dubu, kam prý při každé 

bouřce uhodí blesk. 

Na Königstein se během válečných dob 

uchylovali kurfiřti a vévodové, protože zde 

byli v bezpečí. Pevnost fungovala jako letohrádek, lovecký zámek i jako státní 

vězení. 

Kde leží?  Stolová hora 

pod Königsteinem patřila 

kdysi v dávných dobách 

k Českému království. 

Dnes ji najdeme u našich 

německých sousedů, 

kousek za českými 

hranicemi, v Saském 

Švýcarsku. Horská 

pevnost Königstein leží 

nad stejně nazvanou 

obcí na levém břehu řeky 

Labe. 

Tereza Műllerová 7. B                           
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VELIKONOČNÍ  MAZANEC 

 

Suroviny: 

 50 dkg polohrubé mouky 

 10 dkg moučkového cukru 

 3 dkg kvasnic  

 10 dkg rozpuštěného vlažného másla 

 2 žloutky  

 1/2 dkg soli  

 1 vanilkový cukr  

 1 lžička prášku do pečiva  

 citrónová kůra 

 necelou 1/4 litru vlažného mléka  

 rozinky 

 vajíčko na potření 

 spařené, oloupané a nasekané mandle na posypání 

 

POSTUP 

1. Z trochy mléka, kvasnic a trochy cukru uděláme kvásek.  

2. Všechny suroviny smícháme, přidáme kvásek s trochou mléka a 

dobře prohněteme.  

3. Necháme alespoň hodinu kynout, vytvoříme bochánek.  

4. Necháme ještě vykynout a pak potřeme vajíčkem a posypeme 

nasekanými mandlemi.  

5. Dáme do předem vyhřáté trouby a pečeme asi 45 minut. Zpočátku 

při teplotě 200°C, ke konci pečení můžeme teplotu snížit (záleží na 

vaší troubě).  
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LYŽAŘSKÝ KURZ 
Žáci sedmých a osmých tříd vyrazili ve dnech od 19. 3. do 24. 3.  

na lyžařský výcvik na Klínovec. 

Byli jsme ubytování v chatě Arnica v Háji a na svah jsme dojížděli 

skibusem. Sněhové podmínky byly dobré, počasí ale bylo horší. V prvních 

dnech byla mlha, ale ke konci týdne se počasí začínalo zlepšovat. 

Rozdělili jsme se do tří skupin. První skupinu (pokročilí) měl na starost 

Kuba, druhou skupinu (mírně pokročilí) pan učitel Justra  

a snowboarďáky pan Šíma. Lyžařský výcvik jsme si všichni moc užili. 

Martin Stýblo 7.B 
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Drbárna 

Další člen z One Direction otcem! 

Představte si, Liam Payne, kterému je pouhých třiadvacet let, je už druhým tatínkem 

z bývalé skupiny One Direction. Jako první se dočkal 

svého potomka Louis Tomlinson. Liam se  

na Instagramu pochlubil fotkou svého novorozeného 

synka, který se narodil 22. března 2017 a porodila jej 

třiatřicetiletá porotkyně a zpěvačka Cheryl. Oba rodiče 

jsou šťastní a tvrdí, že si synek získal jejich srdce,  

i přesto ale zůstal chlapeček prozatím beze jména.  

 

Divoška Miley prokázala obdiv svému otci! 

Dnes už čtyřiadvacetiletou zpěvačku mnoho lidí vnímá jako „tu 

bláznivou problémistku“. Avšak spousta z nich přehlížejí, že má Miley 

srdce na pravé místě, vždy totiž ráda pomůže lidem okolo  

a neustále dokazuje, jak moc miluje svou rodinu. Není to tak dávno, 

co podpořila svou mladší sestřičku Noah na iHeart Radio Music 

festivalu. Nyní ale prokázala lásku svému tatínkovi, Billy Rayiovi! Jak 

jistě víte Miley už vlastní po svém těle 

několik tetování, které jí někoho připomínají, ať už se 

jedná  

o člověka nebo její milované pejsky. Teď se na její noze 

objevil i nápis DAD (táta)!  

 

Víte, s kým chce Justin Bieber nahrát další song? 

Justin Bieber pokukuje po hvězdné spolupráci s jedním ze 

svých kamarádů! Cože? Ano, čtete správně a není to ani žádné 

„no name“. Jedná se o rok staršího bývalého člena One 

Direction, Zayna Malika. Nevěděli jste, že jsou přátelé? Věřte 

nebo ne, to já také ne, ale zdroje blízké oběma zpěvákům to 

potvrzují. JB navíc udělal něco, u něj naprosto nevídaného. 

Přidal na svůj IG cover Zayanova nového siglu a sdílel odkaz 

písně Still Got Time  

na svém Twitteru. Mluvíme tu o společném songu. Jen si představte, jakého úspěchu 

by se takový song dočkal. Dozajista by zboural všechny hitparády.  

                                Nicol Tomková 9.A 
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Školní parlament 
V březnu proběhla sbírka pro psí útulek v Litvínově. Do sbírky se zapojilo velké 

množství žáků, kteří přinesli plno konzerv, granulí, pamlsků a dalších potřebných věcí 

pro pejsky. Na oplátku uspořádají zaměstnanci útulku besedy pro žáky naší školy.  

Další akcí, která nás čeká, je sběr. Bude probíhat 18. – 21. dubna. Kvůli veliké účasti 

druhého stupně na minulém sběru bylo rozhodnuto, že sběr bude rozdělen zvlášť  

pro první stupeň a zvlášť pro druhý stupeň.  

Agáta Pipotová 6.B 

Křížovka 
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Vtipy 
Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Přisedne si k němu stará paní. Po 5 minutách 

mu stařenka řekne: To je od tebe moc hezké, že mi tu tolik věcí vyprávíš, ale já jsem 

hluchá."  

Na hodině matematiky pan učitel pokládá dětem otázku: "Když budu držet v pravé ruce 

deset jablek a v levé jedenáct jablek. Co budu mít?" Pepíček se přihlásí a odpoví:  

"Pane učiteli, budete mít obří ruce."  

Blondýnka jde do elektra a říká: "Můžu dostat tuto televizi?"  "Ne, blondýnkám ji 

neprodáváme."  Druhý den se blondýnka naštve a nabarví si vlasy na černo. Takto se 

vydá znovu do toho samého elektra. 

Zase uslyší od prodavače stejnou odpověď: "Blondýnkám neprodáváme." "Jak víte, že 

jsem blondýnka?"  "Protože to není televize, ale mikrovlnná trouba."                       

Pepíček prosí tátu: 

"Tati, kup mi buben."  

"Nekoupím, budeš mě rušit při práci."                                                                                 

Pepíček: "Neboj, budu bubnovat 

jenom, když budeš spát. 

 

 

Filip Patera 6.A 

                                         

Přesmyčky 
Anagram neboli přesmyčka je slovo, které vznikne z původního slova tak, že se 
použijí všechna písmena ve slově obsažená a změní se jejich pořadí. 

Pokuste se vyluštit následující přesmyčky související s blížícím se svátkem. 

OKENICE LOV 

BÁREK NE 

PÁKA ZLOM 

KLEC SIRA                                                                 
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