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Jménem celého časopisu bych vás chtěla přivítat a představit vám všechny členy 

redakce, kteří se každý týden scházejí a pod vedením paní učitelky pro vás připravují 

nové číslo školního časopisu. Doufáme, že vám naše práce zpříjemňuje celý školní 

rok a baví vás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Komínková, Lea Jenčíková, Zuzka Volmuthová, Kája Kalendrová a Adam Herc 

(6.A) 

Týnka Skamenová a Anička Švábová (7.A) 

Áďa Bláhová a Eliška Chytrá (8.A) 

Týnka Šulcová, Karinka Veselá, Agáta Pipotová a Ondra Čmerda (9.B) 

a spousta dalších, kteří občasně přispívají. 

Všechny nás vede paní učitelka Iva Picková. 

Ještě jednou, moc doufáme, že se vám budou letošní čísla líbit a budete s naší prací 

spokojeni. Pokud by se do našeho týmu někdo chtěl připojit, nebo by chtěl jenom 

jednorázově přispět nějakým jeho nápadem, jste vítáni! Stačí se jen přihlásit u paní 

učitelky. 

Agáta Pipotová 9.B 
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ROZHOVOR  
S PANÍ UČITELKOU DAGMAR ŠPITÁLSKOU 

1. Kdy jste začala učit na 3.ZŠ v Litvínově? 

„Na školu jsem nastoupila v dubnu 2015, když 

jsem byla požádána o dočasnou výpomoc  

na hudební výchovy. A jak vidíte, jsem tu dodnes  

a z výpomoci se po čase stala práce na plný 

úvazek.“ 

 

2. Proč jste na této škole zůstala? 

„Jedním z hlavních důvodů bylo, že můžu učit 

zároveň i to, co mě baví (hudba a sport) …pak, 

protože je tu moc fajn kolektiv… a také, protože 

jsou zde moc šikovní žáci. Cítím se tady 

jednoduše dobře a chodím sem ráda.“ 

 

3. Jaký jste byla žák, když jste chodila na ZŠ? 

 

„Myslím si, že jsem patřila mezi snaživé a spolehlivé žáky. Byla jsem 

stoprocentní zárukou a posilou téměř na všech školních akcích, ale nemůžu říct, 

že bych zase nějak extrémně vybočovala z řady. Jasně, že jsem tam měla i své 

„špatné dny“… 

 

4. Co děláte, když zrovna neučíte? 

 

„Vedu úplně normální život. Starám se o rodinu, o dům, o zvířata (pes, kočka, 

ovce) ve volném čase překvapivě ráda sportuji, (běhám, jezdím na kole a lyžuji), 

moc ráda cestuji, miluji motorky a pravidelně sleduji nebo navštěvuji závody Moto 

GP a World SBK, a také si s kamarádkami ráda zajdu na kafe nebo na nákupy. 

Bydlím 4 roky na horách, a to každodenní dojíždění do Litvínova beru zkrátka 

jako daň za to krásné místo.“ 

 

5. Čeho byste ještě chtěla v životě dosáhnout? 

„Myslím, že už jsem ve svém životě dosáhla téměř všeho, čeho jsem chtěla. 

Mám skvělého chlapa, dvě zdravé a šikovné děti, bydlení podle svých představ.  

Nedávno jsem úspěšně ukončila studium na vysoké škole a s tím je spojena 

práce, která mě baví. Jsem obklopena úžasnými kolegy, přáteli a momentálně mi 

už asi nic neschází. Ale protože vím, že je potřeba si v životě pořád dávat nějaké 

cíle a mít nějaké plány, aby člověk nezakrněl, tak mám stále v hlavě nějaké sny  

a přání. A právě protože jsou to sny a přání, tak si je s dovolením nechám pro 

sebe.“ 

         Karina Veselá, 9.B 
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PREVENCE NA NAŠÍ 
ŠKOLE 

 

Základní informace: 
 
Školní metodik prevence: Mgr. Andrea Janíčková, kabinet č.42 

 
Co dělá? 

• Pořádá besedy 

• Poradí ohledně rizikového chování 

• Pomáhá se začleněním do kolektivu 

• Řeší rizikové chování (šikana, kouření, vandalismus, alkohol …) 

Kdy se na ni můžeš obrátit? 

• Když máš problémy se spolužáky 

• Když víš o někom, kdo potřebuje pomoc 

• Když si nerozumíš s učitelem 

• Když se dostaneš do průšvihu 

• Když se dostaneš do styku s návykovou látkou 

• Kdykoli tě něco trápí… 

To ale není vše, paní učitelka už na to není sama… 
Na naší škole vznikla skupina preventistů, tzv. PEER (vrstevnická) skupina – to jsme 
my, žáci 8. a 9. ročníků. 
 
A co děláme my? 

• Budeme pravidelně přispívat do časopisu – rady, testy, kvízy, křížovky, osmisměrky 
apod. zaměřené na prevenci 

• Pořádáme besedy/přednášky pro žáky 1.stupně, na kterých probíráme rizikové  
chování, např. šikanu, nebo se věnujeme bezpečnosti online 

 

 

 
 

 
 

      
       za tým preventistů Lukáš Balín 8. A 

 



 

Stránka | 5 

ZPRÁVY Z PARLAMENTU 
Proběhlo seznámení s novou vedoucí parlamentu Mgr. Dagmar Špitálskou a přivítání 

nových členů parlamentu. 

Plánované akce: 

 Sběr papíru 21.10.- 25.10. 2019 (adopce na dálku) 

 Pumpkiniáda 4.11.- 6.11. 2019  

 Vyhlášení pumpkiniády 6.11. 2019 

 Halloween 7.11. 2019 

 Den naruby 1.6. 2020 

 Sbírka pro psí útulek 

 Tematický den 

 Návštěva domova důchodců 

 Charitativní sbírka 

      Karolína Kalendová a Lea Jenčíková 6.B 

 

 

 

VTIPY  

Přijde strážník za velitelem a říká: „Pane veliteli, tady v tomhle hlášení máte chybu. 

Máte tu napsáno fčela.” 

Velitel se podívá: „No, máte pravdu, má tam být fčera.” 

 

Tatínek pozoruje už delší dobu že jeho papoušek mluví sprostě tak se naštve a dá 

papouška na týden do mrazáku. Po týdnu ho vyndá a ptá se: „tak co už nebudeš 

mluvit sprostě?" „ne a můžu se na něco zeptat?.co udělalo to kuře?" 

 

Na cestě do Řecka: „Koupal ses už někdy v moři?” 

„Jednou jsem to zkusil, ale přišla vlna a mýdlo bylo fuč!” 

          Karina Veselá, 9.B 
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ENGLISH PAGE 
Food anagrams: 

 (change the order of letters and make words) 

motaseto  etabselgev 

 

gausesas  burcumuce 

 

etaopots  peapl 

 

tema   engora 

 

 

 

 

Word search: 

(find theese words and make one word from the other letters) 

        orange pumpkin red 

       bat  fall 

       blood  soul  

       vampire lamp 

       ghost  candy 

       mask  cat 

 

write the hidden word here:………………………………. 

 

         Agáta Pipotová 9.B 
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30. VÝROČÍ SAMETOVÉ 

REVOLUCE 
 

17. listopad - ve světě známý jako 

Den studentů má u nás v Česku  

hlubší význam.  

 

Vše začalo celkem nevinně. 

Organizace studentů naplánovala 

na 17. listopad 1989 pietní akci 

 k 50. výročí uzavření českých 

vysokých škol nacisty a k uctění památky Jana Opletala 

(studenta Lékařské fakulty Karlovy univerzity, který byl smrtelně 

zraněn během protinacistické demonstrace 28. října 1939). 

Účastníci využili tuto akci k vyjádření nespokojenosti se 

stávajícím režimem.  

 

Samotná demonstrace probíhala celkem v klidu do té doby, než ji bezpečnostní 

orgány chtěly rozpustit. Studenti nedbali výzev a dále pokračovali v demonstraci. 

Bezpečnostní složky použily násilné donucovací prostředky k jejich rozehnání. 

Následné události vedly k pádu komunistického režimu.  

Během tohoto státního převratu nebyl zmařen žádný život, proto se označuje, jako 

sametová revoluce.  

 

Pro současné dějiny našeho státu je 17. listopad 1989 jednou z nejdůležitějších 

událostí, proto je důležité si ho připomínat. 

Milena Illková 9.A 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Protesty_proti_nacistick%C3%A9_okupaci_v_Protektor%C3%A1tu_%C4%8Cechy_a_Morava_28._%C5%99%C3%ADjna_1939
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RECENZE 

Návrat z temnoty 
 

Kniha je o Angie Chapmanové, která se ve třinácti letech ztratila. 

Po třech letech se vrátila domů a o ničem nevěděla a nic si 

nepamatovala. Pomocí psycholožky zjišťuje, co se běhěm 

uplynulých tří let dělo. Zjistili, že má rozdělenou osobnost a tihle tak 

zvaní „alterové“ vypoví celý příběh. Angie byla uvězněna 

v řetězech ve srubu hluboko v lesích a zneužívána. Pomocí 

jednoho z „alterů“ se dozví, že porodila dítě, které si adoptovali 

sousedé a ona ho každý týden hlídá. 

 

Kniha je krásná, dojemná a lehce zastraší. Doporučuji pro náctileté, 

kteří se nebojí přečíst si příběh, který se může stát skutečností. 

 

             Eliška Chytrá 8.B 

 

PODZIM 
LÍČENÍ 

V krásné podzimní krajině, která je zbarvená jako plameny ohně, se tyčí strom 

s velkou královskou korunou. Zhlíží se ve vodním zrcadle, které se třpytí jako 

diamanty. Studený vánek ho povzbuzuje k tanci a ptáčci ho oslňují svým zpěvem. 

Mráčky jako peřinka plují nad jeho ohnivým královstvím. Stromy v okolí, jeho 

poddaní, mu slibují věrnost. 

 

                                                                                                                                    

     

     

     

     

     

  Adéla Bláhová 8.B 
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VÝŠLAP 4. A NA LOUČNOU 

 

 
 

 

 

 

         Tereza Brychtová 4. A 
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NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Isabela Vavrová 4. A 
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 TEREZÍN 

 
Letos v září byly deváté třídy na exkurzi v terezínském ghettu. Původně vojenská 

pevnost, později menší město se stalo shromažďovacím táborem pro židy a další lidi, 

na které nacisté cílili, mimo jiné i pro politické vězně 

MALÁ PEVNOST: Malá pevnost byla určena 

pro politické vězně.  

Chvíli jsme čekali, než se vše vyřídí a začne 

prohlídka. Vzala si nás mladší průvodkyně  

a vedla nás po placech, ulicemi a nechyběla 

ani ukázka cel. Její výklad byl sice bez 

emočního zaujetí, zřejmě jistou otrlostí 

vzniklou rutinou zaměstnance, nicméně 

profesionální a pro nás působivý vzhledem 

k jeho obsahu.  Snad všichni byli šokováni 

podmínkami v táboře.   

Spalo se na palandách bez matrací. Vězni trpěli 

nedostatkem jídla (většinou byla jen trocha polévky 

nebo vodové omáčky a komisárek – chleba) 

 a krutými metodami příslušníků SS pověřenými 

dohledem. Nechyběly ani místnosti zřízené kvůli 

propagandě.  

Na závěr jsme prošli asi kilometrovým tunelem  

na popraviště, které se skládalo z popravčí zdi  

a šibenice. Dodnes jsou patrné stopy střelby  

a donedávna se zde daly najít i kulky. Šílené také je, že za zdí vedle popraviště byly 

poměrně luxusní byty pro dozorce a jejich rodiny. 

VELKÁ PEVNOST: Velká pevnost byla určena židům. Do té jsme šli rovnou a bez 

průvodce. Část Terezína stále funguje jako město s byty a obchody. Prohlíželi jsme 

si budovy, ve kterých byli vězni ubytováni a bylo zde i několik expozic s plakáty, 

výstavou zajímavých předmětů a uměleckých děl.  

Z míst, jako je Terezín, dodnes dýchá dobová atmosféra. Podle mého názoru je 

důležité, aby se nejen na Terezín, ale na celý holocaust nezapomnělo a aby se  

i nadále události připomínaly novým generacím, například právě formou školních 

exkurzí, protože to, co se tenkrát dělo, se už nikdy nesmí opakovat. Věřím, že 

nejsem jediný s tímto názorem. 

      

              Aleš Novák 9. B  
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DIY - PODZIMNÍ MISKA Z LISTÍ 
 

Co budete potřebovat? 

• Spadané listí 

• Balonek 

• Tekuté lepidlo 

• Štětec 

        

Postup: Nejprve si 

nafoukneme balonek  

do požadované velikosti.  

Čím větší   balonek, tím větší 

bude i miska. Na zaoblenou 

stranu si poté připravíme listy. 

Ty pak natíráme tekutým lepidlem  

a postupně přidáváme další listy. Když nám na balonku vznikne ,,čepice“ z listů, 

upevníme na balonek provázek, za který ho pak zavěsíme a necháme uschnout, 

ideálně přes noc.  

Po zaschnutí už jen stačí balonek propíchnout a opatrně ho z listů sundat.   

                  Kristýna Skamenová 7. A 

NETOPÝR 
Co budete potřebovat? 

• Karton obalu od vajec 

• Nůžky, štětec 

• Černá barva 

• Nalepovací oči 

• Lepicí páska 

 

Postup: Vystřihneme tři mističky 

z kartonu od vajec. Potom 

vystřihneme dna krajních mističek 

tak, aby se podobaly netopýřím 

křídlům a natřeme je černou 

barvou. Po zaschnutí nalepíme 

oči. Poté připevníme lepicí 

páskou stužku na zavěšení. 
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HALLOWEENSKÉ RECEPTY 

1. STRAŠIDELNÉ PRSTY 
Ingredience:     

250g polohrubé mouky 

50g plátků mandlí  

125g rostlinného tuku nebo másla 

125g krupicového cukru  

špetka soli  

1 žloutek 

1 lžička nastrouhané citronové kůry 

Postup: 

Tuk smíchíme s cukrem a solí, přidáme 

žloutek a citronovu kůru a promícháme.  

Nakonec do směsi vsypeme mouku a 

umícháme hladké těsto. Zabalíme do igelitu 

a dáme na 30 minut do lednice. Potom 

z těsta vytvarujeme válečky, naznačíme  

klouby a ozdobíme je mandlemi.  

Pečeme v troubě cca 15 minut na 180°C.         

 

 

2. DUCHOVÉ A DÝNIČKY 

 
Ingredience: 

na půlku rozkrojené banány 

hrozinky 

mandarinky 

řapíkatý celer  
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