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ZPRÁVY Z PARLAMENTU 
Sběr papíru 

• Ve dnech od 16. do 20. 10 proběhla již tradiční sběrová akce, letos se nám podařilo vybrat 
neuvěřitelných 13470 kg papíru, obdrželi jsme tedy 33575 Kč. 

• Do Indie jsme odeslali v rámci Adopce na dálku 6 000 Kč, 7 000 Kč bylo předáno našemu žákovi 
Jirkovi a jeho rodině, jimž během jediné noci shořela střecha nad hlavou, a 7 000 Kč jsme přispěli 
bývalé žákyni Terezce, která se zotavuje po těžké nemoci, ale ráda by se co nejrychleji vrátila do 
sedla speciálně upraveného kola. Zbylá částka z celkového součtu byla rozdělena na odměny 
třídám, 3 300 Kč náleží mateřské škole. 

 

Halloween ve škole 

• Jako každý rok proběhla Pumpkiniáda. Soutěž probíhala ve třech kategoriích. Nejoriginálnější, 
nejohromnější a nejděsivější dýně. 

• Jednou z nejúspěšnějších atrakcí byla strašidelná stezka odvahy, kterou připravila třída 8.B. Na 
děti i jejich rodiče čekaly strašidelné úkoly a na konci sladká odměna. 

• Poté následoval tradiční lampionový průvod a celá akce byla zakončena soutěží o nejlepší 
masku.  

M. Stýblo 8. B 
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OKNO 

Tma venku, ticho. Je pozdě večer a já nemůžu usnout. Házím sebou z jedné strany na druhou  
a snažím se najít nějakou pohodlnou pozici. Po chvilce si už nějakou najdu a zavřu oči. Vlastně je 
to skoro stejné, jako když jsem je měl otevřené, protože v mém pokoji byla dost velká tma. Ležím 
tiše na polštáři v temné noci, uvolněný a hlavu vyčištěnou od myšlenek. A jsem připraven pro svůj 
silně potřebný spánek. Ale po chvilce je ticho zničeno.  

 

* Ťuk, Ťuk, Ťuk *  

 Rozrazím svoje oči. Hlava se mi naplní hrůznými myšlenkami. Je to bezpochybně klepání ruky na 
sklo. Tedy na sklo okna vedle mé postele. Mysli logicky - kdyby mě někdo chtěl vykrást, neťukal 
by na okno, aby mě varoval, ale prostě by snažil vloupat dovnitř. Proč by někdo ťukal? Monstra 
neexistují. Mohl bych svoje myšlenky uklidnit tím, že se prostě podívám z okna. Ale jsem k němu 
obrácen zády a jsem až moc nervózní na to, abych se otočil. Ano, mám strach, že tam něco bude 
stát. Ale zároveň myslím na to, co to bylo? Možná to jsou ptáci, co narazili do skla? Blbost, to je 
moc nereálné. Možná to jsou jenom teenageři, co běhají venku a ťukají na okna lidí, aby se měli 
čemu smát. Ale když už nad tím přemýšlím, možná to je jenom moje fantazie. Možná to bylo 
jenom praskání v domě, které se podobalo klepání na okno. 

 

* Ťuk, Ťuk, Ťuk *  

  Ne, moje fantazie to rozhodně nebyla. Ta děcka začínají být otravný. Nepřestanou, dokud 
nedostanou nějakou reakci. Možná tam stojí nějaký šílený freak, co čeká, až vykouknu a pak 
proleze oknem a něco mi udělá. Ne, ne, ne… to nemůže být... Přestaň být paranoidní, on je 
venku, ty jsi vevnitř. Dokud neuslyším sklo prasknout, jsem v bezpečí. Monstra neexistujou.  
A mimochodem, ještě jsem se nepohnul. Doufám, že ta děcka si budou myslet, že spím opravdu 
tvrdě a nechají mě být. 

 

. * Ťuk, Ťuk, Ťuk *  

Děcka to být nemůžou. Žádné děti by nečekaly tak dlouho jenom pro nějakou reakci. Po chvíli by 
je to přestalo bavit a odešly by. A proč by si vybral nějaký sériový vrah zrovna mě? Zrovna mě.  
Z těch stovky jiných? Mysli logicky - Monstra neexistujou, přestaň být paranoidní. On je venku, ty 
jsi vevnitř, dokud neuslyším sklo prasknout, jsem v bezpečí. Ale když to není monstrum, vrah ani 
děti, tak co? Víš co, prostě dělej, že spíš a ono to už odejde. 
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 * Ťuk, Ťuk, Ťuk *  

Bože, už nevím, který zvuk nesnáším víc než tohle otravné ťukání. Prosím, jdi prostě pryč! Nech 
mě být! Určitě to vleze dovnitř. Bůh ví, co to se mnou udělá...dýchej, zhluboka dýchej. Cítím, jak 
moje srdce buší. Uklidni se - Monstra neexistujou, on je venku, ty jsi vevnitř, dokud neuslyším sklo 
prasknout, jsem v bezpečí. Opakuj to, nenech se ovládnout strachem. Dělej prostě, že spíš. 
Nehýbej se. 

 * ŤUK, ŤUK, ŤUK * 

 Monstra neexistujou, on je venku, ty jsi vevnitř, dokud neuslyším sklo prasknout, jsem v bezpečí, 
prostě dělej, že spíš. 

 * ŤUK, ŤUK, ŤUK * 

 On je venku, ty jsi vevnitř, dokud neuslyším sklo prasknout, jsem v bezpečí. Slzy se mi začínají 
kutálet po tvářích. Monstra neexistujou, on je venku, ty jsi vevnitř, dokud neuslyším sklo 
prasknout, jsem v bezpečí. On je venku, ty jsi vevnitř. Už si to neříkám v hlavě, ale začínám si to 
potichounku sám sobě šeptat. Dokud neuslyším sklo prasknout, jsem v bezpečí. On je venku, ty 
jsi vevnitř, dokud neuslyším sklo prasknout, jsem v bezpečí. 

* ŤUK, ŤUK, ŤUK * 

Už z toho blázním. Naposledy si pro sebe opakuji tu frázi. Srdce mi buší jako o život a já se 
snažím nějak uklidnit. 

* ŤUK, ŤUK, ŤUK * 

Už mi ale praskly nervy. Otočím se. Srdce jako by se mi zastavilo šokem. Stála tam bledá, vysoká 
postava s černýma očima. S očima, kterýma mi viděla až do hloubi duše. Nestála za oknem. Byla 
celou dobu vedle mojí postele. 

K. Wittenberg 7. A 

 

. 
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STRAŠIDELNÉ PŘÍBĚHY 
 

Maminčin hlas mě volal do kuchyně, ale když jsem se tam vydal, slyšel jsem, jak maminka šeptá  
z jiné místnosti: “Nechoď tam, já to taky slyšela!“ 

Usmívající se obličej se na mě zadíval ze tmy za oknem ložnice. Bydlím ve 14. poschodí. 

Přicházím domů, maminka volá z kuchyně: „Večeře!“. V tu chvíli mi přichází maminčina SMS: 
„Přijdu pozdě, ohřej si něco k jídlu.“ 

Byl jsem přesvědčen, že moje kočka má problémy s viděním – není schopna soustředit na mě 
pohled, když se na mě dívá. Poté jsem pochopil, že se vždycky dívá na cosi za mnou… 

Slavili první zdařilé kryogenní (zmrazení) člověka. Pacient však neměl žádnou možnost, jak je 
upozornit, že je ještě stále při vědomí… 

Postavili dřevěné figuríny manekýn zabalené do bublinkové fólie do vedlejší místnosti a odešli. 
Pak jsem uslyšel, jak fólii někdo trhá… 

Právě začínáš usínat pokojným hlubokým spánkem, když někdo zašeptá tvoje jméno. Bydlíš sám. 

    E.Černá 8. B 
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ZÁBAVA 
Kabelka  

Jednoho dne jsme jeli do kina. Když jsme jeli zpátky, tak mě majitelka omylem nechala na 
sedačce. O stanici dál si ke mně sedla paní učitelka. Vzala mě a začala se vyptávat ostatních lidí, 
jestli nejsem jejich. Všichni, že ne, tak mě učitelka vzala k sobě domů.  

Druhý den v pátek mě vzala ukázat dětem ve škole (neboli 6. A) a teď o mně píšou příběh. Děti si 
mě prohlížely a našly ve mně peněženku, kaštan, telefon, Barbie prstýnek, jelení lůj, papírek se 
vzkazem… 

A pak mě paní učitelka vzala na úřad a vrátila mě. Na úřadě nevěděli, co se mnou dělat, 
prohledávali mě, žádné informace ve mně nenašli. Tak mě vrátili učitelce… 

Hrůzou jsem se probudila a viděla svou majitelku, jak do mě dává peníze. Byla jsem tak ráda, že 
to byl jen sen, protože v tom snu na mě šahaly ruce pomalované lihovkami. 

V. Kaiserová, V. Kýhosová, K. Houdková, N. Hejsková – 6.A  

 

Vtipy 

Jaroušek okukuje na ulici policistu, pak se ho ptá: "Je to prosím trestné, když řeknu policistovi 
vole?" Policajt: "Ovšem, Jaroušku, to nesmíš žádnému policistovi říkat!" Jaroušek: "A je to trestné, 
když řeknu volovi pane policajt?" Policajt: "Ale volovi to, Jaroušku, můžeš klidně říkat ..." Jaroušek: 
"Tak na shledanou, pane policajt!" 

Spejbl vyčítá Hurvínkovi: „Teda Hurvajs, to od tebe bylo ošklivé! Mánička ti upekla bábovku a ty jsi 
jí rozbil okno kamenem!“ Hurvínek si jen odkašle. „To nebyl kámen. To byla ta bábovka.“ 

Hurvínek se ptá Máničky: „Máni, dáš mi prosím tě nějakou naší společnou fotku, jak se koupeme v 
moři?“ „Ale jistě, Hurvínku, na co jí potřebuješ?“ ptá se pyšně 
Mánička. „Do školy, kluci ze třídy mi nevěří, že mám fotku s velrybou.“ 

Spejbl s Hurvínkem tráví letní prázdniny na chatě. Jednoho 
odpoledne přijde sousedka na kus řeči a najde jen Hurvínka. „Kde 
máš tatínka, Hurvínku?“ „Leží v nemocnici, spadl do díry a zlámal si 
obě nohy.“ „No to je strašné, chudáčku. A co tady děláš takhle sám?“ 
„Ale nic, pořád ještě kopu a hledám poklad.“ 
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ROZHOVOR 
 

 

S Terezou B., bývalou žákyní naší školy, které po vážné nemoci zůstaly trvalé následky, přesto se 
nevzdává a bojuje. 

Jak vzpomínáte na naši školu? 

• Jen v dobrém. Krásně se to tady změnilo. Chodila jsem sem pouze od třetí do páté třídy, poté 
jsem přešla na osmileté gymnázium a s několika mými spolužáky se stále setkávám. 

Proč jste se rozhodla, že se chcete stát učitelkou? 

• Tento obor mě velmi lákal, protože je v něm od všeho něco. První stupeň zahrnuje hodně sportu, 
výtvarné výchovy, hudby a to se mi líbí, jelikož je velmi variabilní. 

Co pro Vás znamená sport a co vám dává? 

• Sport pro mě znamená hodně. Sportuji od malička, mí rodiče mě i mé sourozence zapisovali na 
různé kroužky, každý z nás musel dělat nějaký sport, hrála jsem fotbal, jezdila na kole, chodila na 
windsurfing, na squash, pořád nějaké sporty, takže v mém životě hraje hodně velkou roli. 

Co byste chtěla vzkázat žákům naší školy? 

• Nikdy se nevzdávat. Život sice umí být nespravedlivý, ale i když se stane něco špatného, 
hledejte pozitiva. Já sice přišla o nohy, mám zkrácené prsty, nefunkční ledviny, špatný zrak, ale 
pořád si říkám, že ten život sice bude jiný, ale pořád plnohodnotný, protože budu moct sportovat, 
sice jinak, ale budu. Také jsem hrála na klavír, na který si sice už nezahraji, ale co třeba zkusit 
bicí, na ty ještě hrát mohu. Važte si života a berte jej takový, jaký je. 

M. Stýblo 8. B 
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IVAN HLINKA 
 

Narodil se 26. ledna roku 1950 v Mostě, zemřel 16. srpna 2004 ve věku 54 let. Byl hokejový 
útočník, později se stal trenérem. Hokej začal hrát už v 6 letech, kdy se stal členem litvínovského 
týmu. Ve dvaceti letech se stal kapitánem, ve stejném věku začal hrát za národní hokejovou 
reprezentaci. Spolu se svým týmem získal celkem tři tituly mistrů světa. V letech 1977-1980byl 
kapitánem reprezentace získal Zlatou hokejku. Poté odešel hrát do NHL.  

Po návratu do Evropy hrál za rakouský tým EV Zug. V roce 1987 se vrátil do Československa, 
ukončil aktivní sportovní kariéru v Litvínově a stal se trenérem. Jako trenér působil nejprve  
v Litvínově, později se stal trenérem české reprezentace. Největší úspěch zažil v roce 1998 na 
olympiádě v Naganu, kde hokejisté pod jeho vedením získali pro naši zemi první zlatou 
olympijskou medaili a v roce 1999, kdy získali titul mistrů světa. Zemřel po autonehodě  
s nákladním vozem. 

 

A. Pipotová 7. B 
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MODNÍ A KOSMETICKÉ 
TRENDY 

Letošní podzim přináší teplé tóny: rudá, oranžová, temně zelená, žlutá, hnědá, třpytky. 

Také nikdy neomrzí klasické smokey-eyes v barvách podzimního listí a tmavších nazlátlých tónů. 
V podzimních trendech nesmí chybět ani rudé rty. 

Své outfity, šperky, obuv můžete doplnit peříčkovými lemy. 

Každá žena chce mít vosí pas, a proto se zase začínají nosit korzetové pásy. 

Dalším trendem jsou vysoké ponožky od Gucci, Adidas nebo Puma. 

Z historie se zpátky vrací „vojenské uniformy“ (Military lady) tento trend spočívá ve 
výrazných akcentech na detaily, manžety, límce, lesklé knoflíky a hlavně propasované 
střihy. 

M. Brudnová, K. Danešová 8. B 
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HRY NA PC 
Recenze: Need For Speed: Payback 

Studio Electronic Arts vydalo po dlouhé době další díl známé série Need For Speed a tím už další 
stejnou a ohranou taktiku těchto sérií. Avšak nabídne nám nový díl to, co všichni očekáváme? 
Řekněme to takhle, nový díl nám nenabídne více než jen lepší grafiku a nic víc. Příběh stále 
stejný. Hratelnost stále stejná. Atmosféra stále stejná. Krátce řečeno nový díl nám nepřinese nic 
jiného než dobrou grafiku. Součást tohoto dílu je i Payback neboli odplata. 

V hlavní části příběhu se hlavní hrdina vrátí po velmi dlouhé době zpět do rodného města, které 
ovládají špatné automobilové gangy. Proto se musí vrátit na trůn automobilových pouličních 
závodů. Utíkání před policií je zde na denním pořádku. Dostaneme se k závěru. Bodově je tento 
díl hodnocen 5/10. Pokud bych měl ohodnotit slovně, nový díl doporučuji jen pro hráče, kteří se 
rádi odreagují, ale musí mít zažité předešlé díly. 

H.  Mařík 8. B 

 

Recenze: Watch Dogs 

Hra je kvalitně zpracovaná a přesto, že už je starší, tak vás příběh nepřestane bavit i po několika 
hodinách hraní. Velice kvalitní zpracování jak grafické, tak open WORLDU neboli otevřeného 
světa vám dává možnost naučit se jak správně fungovat v takovýchto hrách i přesto, že tato hra je 
velice levná. Doporučuji si zapnout české titulky, jelikož to dává hře nový level. 

Kvalitní zpracování jak grafické, tak i příběhové a zahrnutí hacking do úkolu dává hře dlouhou 
dobu hratelnosti. Úplně nový level. Dohrál jsem jak v češtině, tak v angličtině a musím tedy říct, že 
za mě stoprocentní jednička. Proto dávám 8/10. 

L. Balín  6. A 
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VÁNOČNÍ HRÁTKY  

(V ANGLIČTINĚ) 
Doplň v angličtině… 

 

 

 

 

 

 
 

1. Čím leze Santa? 

2. Kdo nosí dárky v ČR? 

3. Zima 

4. Co v zimě slavíme? 

5. Pod čím najdeme dárky? 

6. Sejde se celá … 

7. Sněhová koule 

8. Co si přejí holčičky k Vánocům? 
 

K. Novotná, D. Čermáková, J. J. Šulc 8. B 
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Odpovězte na otázky, písmena u správných odpovědí vytvoří tajenku. 

1) How does Santa get to your house? 
t)door n) window s)chimney 

2) What does usually hang down your ceiling? 
p)Christmas tree n)mistletoe o)lamp 

3) What is the typical Christmas food in the UK? 
a)potato salad d)rib eye steak o)pudding 

4) What is the color of candy canes? 
w)red-white c)red-green l)green-white 

5) What color is Rudolph´s nose? 
e)gold m)red l)black 

6) When do children get their presents?  
g)24/12 a)25/12 y)26/12 

7) How many reindeers does Santa have? 
u)9 v)7 n)8 

E. Černá, M. Stýblo 8. B 
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KOMIX 
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VÁNOČNÍ RECEPTY 
Grinch fingerfood 

1) Připravíme si hroznové víno, nakrájíme banán na plátky a odstopkujeme 
jahody.  

2) Na víno dáme plátek banánu. Na něj jahodu a celé probodneme špejlí. Takto 
proces opakujeme. Můžeme dozdobit nahoře čepičku marshmallowem. 

 

 

 

Sobí muffiny 

1) Upečeme klasické čokoládové muffiny. 

2) Piškoty uděláme nos. Preclíky poslouží jako uši a lentilky jako oči 
nebo špička nosu. 

 

 

Kiwi stromeček 

1) Připravíme si kiwi a odstraníme z něj slupku.  

2) Kiwi nakrájíme na asi 10 půl měsíčku. 

3)Na talíř dáme špejli a kolem ní pokládáme měsíčky do tvaru stromu. Můžete dozdobit jako 
špičku např. jahodu, brusinku… 
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BÁSNIČKY 
Vánoční 

Když vánoční čas zazvoní rolničkou, 
sníh začne padat každičkou chviličkou. 

Vánoční koledy rozléhají se v ulicích, 
venku zní jásot dětí smějících. 
 
Mráz kreslí po oknech obrázky své, 
na stromečku visí ozdoby jasné. 
 
Pomalu přichází ten očekávaný den 
než zavřeš oči, zdá se ti překrásný sen.  
 

M. Illková, H. Belancová 7. A 
 

Vánoce 
Vánoce jsou tady, 
umíráme hlady. 
K večeři jsem měl jen párek, 
nedostal jsem žádnej dárek.  
Táta dostal botičku, 
máma zase žehličku. 
A já jsem tam jen seděl, 
dobře jsem věděl, 
že Vánoce jsou svátky nudy, 
jsou úplně bez pohody. 
 

F. Patera 7. A 
Vánoce za dveřmi 

Za okny tiše padá sníh, 
každý má v očích smích. 
Budeme rádi, že dostaneme dárky, 
až Ježíšek se skřítky projdou vrátky. 
Všude kolem voní cukroví, 
už nám zbývá jen pár dní. 
Stromeček vybíráme, 
dárky si předáváme. 
Všichni koukáme na české pohádky, 
těšíme se, až tenhle den bude zpátky. 
 

              M. Jirásková, A. Dlouhá 7.A 
 

 


