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ROZHOVOR 
 

1. Líbí se vám na naší škole? 

    Ano moc se mi tu líbí. 

2. V jaké třídě se vám učí nejlépe? 

     Nejlépe se mi učí ve všech třídách. 

3. Jaké předměty učíte?  

     Učím jen Angličtinu. 

4. Jaké předměty máte nejraději?  

     Nejraději má jazyky. 

5. Jaké jsou vaše záliby? 

     Mé záliby jsou: sport. 

6. Máte domácího mazlíčka (jakého)? 

     Mám. Mám králíčka. 

7. Jaké je vaše oblíbené číslo?  

     Já asi žádné oblíbené číslo nemám. 

8. Jaká je vaše oblíbená barva?  

     Má oblíbená barva je fialová.   

Týna Šulcová a Eva Hammerlindlová 6.B 
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ZIMNÍ DIY 
Sklenice se svíčkou 

1. Připravíme si sklenici a lepící pásku.  

2. Lepící pásku nastříháme na několik pruhů a 

libovolně na sklenici nalepíme. 

3. Poté celou sklenici natřeme lepidlem a 

obalíme v cukru nebo v umělém sněhu. 

4. Pásky odlepíme a dovnitř dáme svíčku. Na 

dno můžeme přisypat umělý sníh. 

 

 Zimní svíčka 

1. Koupíme si svíčku ve sklenici. 

2. Utrhneme si pár větviček stejné délky. 

Můžeme si je nastříkat na stříbrno nebo 

lepidlem přilepit třpytky nebo umělý sníh. 

3. Hotové větvičky tavící pistolí přilepíme 

kolem dokola sklenice se svíčkou.  

  Zimní věneček 

1. Koupíme si polystyrenový kruh a 

nasbíráme si šišky. 

2. Stříbrným sprejem nastříkáme šišky. 

Zaschlé šišky přilepíme k věnci. 

3. Můžeme přidat i mašli na dekoraci. 

Eliška Černá 7.B 

  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDx-nUvcvRAhWEVxQKHeEqB30QjRwIBw&url=http://www.lovethispic.com/image/219442/diy-winter-snow-candles&psig=AFQjCNGH4pDmsx7KXiu-qP8GbKgLu1I0mg&ust=1484821494131369
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VÝLETNÍK 
 

HOUSKA 

 

Hrad byl založen Přemyslem Otakarem II. na konci 13. století na místě 

původně dřevěného, později kamenného hradiště. Prošel mnoha 

stavebními úpravami, proto zde nalezneme prvky románského, 

gotického či renesančního slohu. Bývá také označován jako renesanční 

zámek  

s prvky gotického hradu. Vystřídal spoustu majitelů, ale nikdo do něj 

mnoho neinvestoval a to se podepsalo na jeho stavu. Během války 

sloužil německé armádě a v roce 1950 zde byl archiv Státní knihovny 

Klementina. V restituci byl předán zpět potomkům původních majitelů. Ti 

se zasloužili o jeho opravu a následně v roce 1999 zpřístupnění hradu 

veřejnosti. Já, když jsem poprvé vstoupila na hrad, jsem hned vycítila 

skvělou historickou atmosféru, která zde panuje. A to hlavně, když jsem 

uviděla „čerty“, kteří stáli u cesty a seznamovali s mnoha pověstmi 

Housky, jako třeba s touto: 
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VŮDCE ZLOTŘILCŮ ORONT 

 

Kolem 17. století se na hradě usadila banda švédských zlotřilých 

vojáků. Vedl je Oront, který byl prý ve spolku s ďáblem, od kterého 

dostal kouzelnou černou slepičku. Ta prý přinášela svému pánovi 

nesmrtelnost. Banda bez milosti plenila celé okolí, což se samozřejmě 

nelíbilo místním poddaným. Ti se rozhodli, že čaroděje přemůžou. 

Místní vědma očarovala pušky myslivců, v nedaleké kovárně pro ně 

ulili speciální kule. Myslivci se schovali ve starém domě nedaleko 

hradu. Zavolali na Oronta. Ten se vyklonil z okna, netušil totiž, že jde o 

lest. Dříve než se stihl rozkoukat, myslivci po něm vypálili a neminuli. 

Černokněžník už nestačil přivolat svou kouzelnou slepičku, padl k 

zemi mrtev. Od té doby prý bloudí po hradě a hledá svou černou 

slepici, která mu dopomůže zpět mezi živé. 

 

Tereza Műllerová, 7.B 

 

 

  



7 
  
 

TOP 5 
NEJPODIVNĚJŠÍCH PATENTŮ 

1. High five přístroj - Byl patentován v roce 

1993. Podle jeho vynálezce si jej můžete 

připevnit na zeď nebo stůl a pokaždé když 

půjdete kolem si s ním můžete plácnout.  

 

2. Hodinky smrti - Pokud chcete vědět, kdy 

přesně zemřete, můžete si tyto hodinky 

pořídit. Není ale vysvětleno, jak fungují. 

Podle vynálezce si stačí hodinky připevnit 

na zápěstí a ony vám vypočítají, kolik 

hodin vám zbývá do konce života, pokud 

zemřete přirozenou smrtí.  

 

3. Mozkový bzučák- Máte-li problémy s tím 

udržet se vzhůru a nemůžete si například 

pustit hudbu, pořiďte si mozkový bzučák. 

Stačí vložit do úst, skousnout a zapnout. 

Bzučák začne vysílat silné vibrace, které 

okamžitě proberou váš mozek. Tato bolest 

je ale velmi nepříjemná. 

 

4. Oblek pro křečka - V případě, že jste 

opravdu velký milovník křečků, můžete si 

svého mazlíčka vzít kamkoli s sebou. Stačí 

ho jednoduše vpustit do trubky na vašem 

oblečení a nechat ho běhat kolem vašeho 

těla. Tyto trubky vychází ze dvou malých 

klícek, takže křečků můžete vzít více. 

 

5. Beerbrela-  Jestliže vám vadí, že vám na vaši lahev s nápojem svítí 

slunce, můžete si pořídit Beerbrelu (pokud by byl vyroben její jediný 

opravdový kus). Údajně se dá připevnit na jakoukoliv lahev 

 

Martin Stýblo 7.B 
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ZPRÁVY Z PARLAMENTU 
 

 Projekt na kompletní opravu WC je hotový, městu ale chybí 

peníze na realizaci. 

 Program na MDŽ do domova důchodců připraví 5.B a 5.C. 

 V dubnu bude opět probíhat sběr papíru. 

 V červnu bude uspořádán Den dětí na zahradě družiny. Bude 

připraven jarmark a různé soutěže. 

 Sbírka pro psí útulek bude 22. 2. až 24. 2.  (středa až pátek)  

- sběrné místo bude naproti mléčnému automatu. 

 
Martin Stýblo 7.B 

 

 

PŘESMYČKY 
1. ryjakáň 

2. hísn 

3. včalok 

4. žyle 

5. idět 

 

Kateřina Novotná 7.B 

  

http://barkingheads.net/index.php/produkty/krmivo-pro-psy
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KŘÍŽOVKA 

 

       

   

     

 

 

 

1.  Dvě podlouhlá prkna, na kterých se jezdí jen v zimě. 

2.  Velká myš. 

3.  Přelož slovo „murder“ do češtiny. 

4.  Divadelní hra, ve které se střídá mluva a zpěv. 

5.  Hudební nástroj v kostelech. 

6.  Podnájemce bytu. 

7. Odpykává se zde trest. 

8. Svatební barva. 
                                                                  E. Černá, B. Hamplová  7.B 
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VTIPY     

Lektor autoškoly se ptá 

blonďaté studenky:                                                        

Popište nám funkci motoru.                                      

A mohu vlastními slovy?                                              

Samozřejmě!                                                         

Vrm, vrrmm, vrrrrrrmmm. 

 

Co zbude ze Sněhurky, když                           

sáhne na vysoké napětí?                              

Popelka.   

  

Pane doktore, je ta nemoc, co mám, nějak vzácná?  

Ale kdepak, té jsou plné hřbitovy! 

 

 Policista vyslýchá svědka: 

 Můžete tu osobu popsat? 

 No... Byla střední postavy a měla plnovous. 

 Muž nebo žena?       

 

 Chuck Norris nemyslí.  

 On ví. 

 

Tak si představ, že můj manžel včera 

shodil celou počítačovou síť. 

On je hacker? 

Ne, blbec.  

 

Přijde kostra do řeznictví a řezník se jí ptá:                

Máte přání? 

Ne, děkuji, já se jen dívám, co se teď nosí.                                       

                                       

        Filip Patera 6.A 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipnvby9f7RAhXKbxQKHc9HB_oQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/martineke82/kern-3-thema-ziek-zijn-beter-worden/&bvm=bv.146094739,d.bGs&psig=AFQjCNEkbdj24DKFECueFDU_BuPiN5piUA&ust=1486588999938112
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS6Nrt-P7RAhXBVhQKHVD_BPMQjRwIBw&url=http://cz.depositphotos.com/38438473/stock-illustration-cartoon-wooden-cross-grave.html&bvm=bv.146094739,d.bGs&psig=AFQjCNEdvUXFj8RGWtdJhi0lgMdG6jjP1Q&ust=1486589825862890
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/489/326/75b9792831_12930028_o2.gif&imgrefurl=http://maca158.blog.cz/0802&docid=jQNS9wrCw8MX9M&tbnid=fh99vfa_2NYsyM:&vet=1&w=227&h=188&bih=723&biw=1536&q=sm%C3%ADch&ved=0ahUKEwjm9tWz-f7RAhWmF5oKHe-OBnI4ZBAzCE8oTTBN&iact=mrc&uact=8
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PEČENÝ ČAJ 
INGREDINCE: 

2 kg ovoce (hrušky, jablka, jahody, maliny, borůvky, ananas, rybíz, 

pomeranče, ostružiny, meruňky, broskve, třešně, hroznové víno, 

brusinky, višně, brusinky, švestky, mandarinky…) 

 1 250 g cukru krystal 

 2 citróny 

 koření (hřebíček, skořice, anýz apod.) 

 2 dcl rumu, vodky, griotky (není nutné) 

POSTUP: 

Ovoce nejprve důkladně omyjte a poté ho nakrájejte na menší kousky – 

hrušky ani jablka loupat nemusíte. 

1. Ve větší míse spolu smíchejte nakrájené ovoce, cukr, citrón oloupaný 

a nakrájený na kousky, přiměřeně koření a podle chuti i alkohol. 

2. Poté si předehřejte troubu na zhruba 220 °C. Důkladně promíchanou 

směs z mísy poté přesypte to hlubšího pekáče a rovnoměrně 

rozprostřete. 

3. Pekáč dejte do trouby a vše za občasného míchání pečte do doby, 

než ovoce pustí šťávu. To by mělo trvat přibližně 45 minut. Tento čaj 

je však hodně orientační, proto průběh pečení nezapomeňte často 

kontrolovat. 

4. Mezitím si připravte skleničky, do kterých směs budete plnit. Jakmile 

bude směs upečená, ještě horkou jí začněte plnit do skleniček. Ty po 

zavíčkování obraťte na pět minut vzhůru nohama.  

5. Na jednu skleničku pečeného čaje pak vystačí zhruba tři až čtyři 

polévkové lžíce koncentrátu.  
Eliška Černá 7.B 

 

 

  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYo76i28vRAhVSnRQKHez0Dl0QjRwIBw&url=http://www.bylinkyprovsechny.cz/zpracovani/receptury/1109-peceny-caj-recept-postup-navod-priprava-vyroba-suroviny-fotografie-obrazky&psig=AFQjCNGquf7QgZbzqmWqntKhjtrls1kxrQ&ust=1484829523488707
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiP3aCr3MvRAhWCaxQKHQK1BF8QjRwIBw&url=http://www.labuznik.cz/recept/vanocni-peceny-caj/&psig=AFQjCNGquf7QgZbzqmWqntKhjtrls1kxrQ&ust=1484829523488707
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Zeměpisný kvíz       

 

1. 3. největší město v ČR? 

a) Plzeň    b) Ostrava    c) Brno    d) jiné 

2. Kolik památek UNESCO je v ČR? 

a) 8    b) 10    c) 12    d) 13 

3. Ve kterém městě se slévají řeky Radbuza, Úhlava, Úslava a Mše? 

a) Praha    b) Mělník    c) Plzeň    d) Jihlava 

4. V jakém kraji je jaderná elektrárna Dukovany? 

a) Karlovarský    b) Ústecký    c) Moravskoslezský    d) jiné 

5. Jak se jmenuje největší řeka ČR? 

a) Vltava    b) Labe    c) Berounka    d) Dyje 

Bára Pšenková 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

řešení 

  

1)  b    2) c    3) c    4) d (Vysočina)    5) b 

http://www.estudanky.eu/
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1.PERU 2.VATIKÁN 3.LABE 4.MOSKVA 5.BRAZÍLIE 6.AUSTRÁLIE 

7.BOUBÍNSKÝ 8.LAMA 9.KANADA 10.ČÍNA 11.NOVÝ ZÉLAND 

12.TOKIO 13.ŘÍM 14.SOČI 15.KLÍNOVEC 16.HIMALÁJE 17.ISLAND 

18.TICHÝ 19.EGYPT 20.KAPSKÉ MĚSTO 21.NORSKO 22.KODAŇ 

23.NEPÁL 24.JIŽNÍ AMERIKA 

 

Ověř si své znalosti ze Zeměpisu         

1.     Země v Jižní Americe, kde se nachází planina Nazca. 

2.     Nejmenší město v Itálii. 

3.     Nejdelší řeka v Česká republice. 

4.     Hlavní město Ruska. 

5.     Stát ve kterém se konaly LOH 2016. 

6.     Nejmenší světadíl. 

7.     Jediný prales v České republice.  

8.     Endemit v Peru (na 4 písmena). 

9.     Největší stát v Severní Americe. 

10. Nejlidnatější stát. 

11. Kde na světe se nachází pták Kiwi? 

12. Hlavní město Japonska. 

13. Kde se nachází Koloseum. 

14. ZOH 2014 kde se konaly (město). 

15. Nejvyšší hora v Krušných horách. 

16. Nejvyšší pohoří světa. 

17. Ostrov, kde jsou termální prameny. 

18. Největší oceán. 

19. Stát, který se nachází v Africe a jsou v něm pyramidy.  

20. Nejjižnější město v Africe. 

21. Ve kterém státě se nachází město Lilehammer? 

22. Ve kterém městě se nachází socha Malé mořské panny? 

23. Stát, ve kterém se nachází nejvyšší hora světa. 

24. Největší solná pláň světa se jmenuje Solar de Uyuni, kde  

    se nachází (kontinent a stát). 

 

Řešení: 

 

 

 

 

A. Hammerlindlová a L. Machalová 9.A 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/morys/morys1303/morys130300029/18289344-v%C3%BDst%C5%99edn%C3%AD-zem%C4%9Bkoule.-eps-8-vektorov%C3%A9-ilustrace..jpg?ver%3D6&imgrefurl=http://cz.123rf.com/profile_morys&docid=Y0h-sZxo409j3M&tbnid=zHLWkZ9MR1fD-M:&vet=1&w=450&h=448&hl=cs&bih=806&biw=1600&q=zem%C4%9Bkoule kreslen%C3%A1&ved=0ahUKEwiglLWolI_SAhWjBZoKHeoUAe0QMwiSAShbMFs&iact=mrc&uact=8
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Drbárna  
BEYONCE ČEKÁ DALŠÍ DÍTĚ, NEBO SPÍŠ DĚTI..  

Všemi milovaná zpěvačka Beyoncé (35) je 

těhotná, tentokrát čeká dvojčata. Sama už 

má dceru jménem Blue Ivy s raperem Jay-Z. 

Největší reakce vzbudila fotka, kterou 

umístila na Instagram. Stala se 

nejlajkovanější fotkou všech dob. 

 

 

NOVÝ DÍL NÁSLEDNÍKŮ 

Na svět přišly už nové zprávy o 2. dílu 

oblíbené pohádky z Disney Channelu - 

Následníci. Novými padouchy budou syn 

Gastona Gil, Uma, dcera Ursuly a Harry, 

syn kapitána Hooka. Stanice Disney 

Channel zveřejnila první obrázky 

z pokračovánÍ.  

 

 

Michaela Kubinčáková 6.A 
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Filmy 2017  
Saw: Legacy  

Poslední díl se série Saw 3D (2010) byl brán jako 

konec série, ale tak tomu není! Studio Lionsgate 

rozhodlo v roce 2012 

o dalším pokračování. V kinech od 20. října 2017. 

 

Já padouch 3  

Pro všechny milovníky mimoňů bude uveden do kin Já 

padouch 3! Už tohle léto se můžeme těšit na nový film 

plný dobrodružství a legrace! V kinech od 30. června 

2017. 

 

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta  

Jack Sparrow a Will Turner se společně budou 

muset postavit novému nepřítel, pirátu 

Salazarovi, který dokázal uprchnout ze zakletého 

Bermudského trojúhelníku a nyní se snaží zničit 

všechny piráty. V kinech od 26. května 2017. 

 

Veronika Hanesová 6.A 
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Nelze vrátit zpět 
Někdy je lepší raději mlčet, než udělat něco čeho bychom později 

litovali!  

"Podívej, Kristy! Vidíš to, co já?"  

 

Zahleděla jsem se na prst, který ukazoval směrem k obloze, rozzářené 

snad tisíci hvězd. 

 

"Ano," vydechla jsem.  

"Vanesso, to znamená jediné - zavřít oči a v duchu vyslovit přání."  

 

"Snad na to, Kristýno, nevěříš? Je přeci hloupost, že ti nějaká padající 

hvězda splní přání." 

 

V kamarádce již dávno vyhaslo světlo se slovem "věřit". 

 

"Psst! Buď zticha!" Okřikla jsem ji. 

"Nemůžu se soustředit, když pořád žvaníš." 

Pramínek vlasů jsem si zastrčila za ucho a zavřela oči. V tu ránu 

všechno kolem, jakoby utichlo, díky mé bujné představivosti. 

Přede mnou se začal promítat film. Jen s jedním rozdílem. Žádný film, 

nýbrž můj dnešní den.  

 

Hodiny plné nenávisti a žárlivosti, hádka s Vanessou.  

Kéž bych se nikdy s tou holkou neseznámila. Dny by pak byly bez 

jedovatých slov. Už mě nebaví, jak se s ní hádám kvůli takovým 

prkotinám.  

Z psacího stolu spadla propiska. Křečovitě zavřená víčka odkryla hnědou 

barvou lesknoucích se očí. 

 

Svou kamarádku jsem už nikdy více nespatřila! 

 

         Lucie Machalová 9.A 
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O PERNÍKOVÉ 
CHALOUPCE  
Jednoho dne šlo dříví s Jeníčkem a Mařenkou na tatínka. 

 

Borůvky sbíraly děti a dříví sbíralo tatínka. Když už se les schoval  

za slunce, zjistil les, že se ztratil v dětech. Jeníček s Mařenkou hledali 

tatínka a naopak. 

 

Děti ani neznaly cestu domů, a tak strom vylezl na Jeníčka, jestli neuvidí 

nějaké to  obydlí. A najednou zakřičí strom z Jeníčka na Mařenku „Vidím 

světýlko!“ A Mařenka odpovídá: „Vydáme se tam!“. A už byli na cestě. 

Děti šly a šly, až došly k perníku celému z chaloupky. Chaloupka vylezla 

na Jeníčka a uloupla Mařenku pro perníčky. 

 

Vtom vylezla z baby nějaká chaloupka, začala nadávat dětem a vtáhla je 

dovnitř.  

 

Zavřela klec do dětí a začala ji vykrmovat. Když byla vykrmená, chtěla 

pec posadit na děti a strčit ji do lopaty. Nakonec si lopata sedla na babu, 

aby dětem ukázala, jak se to dělá a ty ji šouply do pece. Děti vzaly 

ramena na nohy a utíkaly domů. Doma děti s radostí přivítaly rodiče 

 a už se jim nikdy nic nestalo. 

 

Pavla Haladová, Adéla Zpěváčková 6.A 

 

 


