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ŠKOLNÍ PARLAMENT 
 Vystoupení na poliklinice 

Dne 15. března jsme u příležitosti Mezinárodního dne žen 

uspořádali vystoupení na poliklinice. Pod vedením Víta Skořepy 

zahrála Dechovanka ze Základní 

umělecké školy v Litvínově, 

představily se také Eliška Černá a Denisa Čermáková, 

které zahrály na zobcové flétny, Štěpán Kolčava na 

klarinet a Samuel Veselý na trubku. Na závěr jsme 

seniorům rozdali papírové květiny, ty vyrobili žáci 4.B. 

 

SWOT analýza 

 Na schůzce parlamentu s paní ředitelkou 

dostali zástupci tříd úkol, provést ve svých třídách o 

třídnické chvilky SWOT analýzu-zjistit klady a zápory školy, 

vyvodit možná řešení. Výsledky celé školy budou následně 

zpracovány. 

 

Den učitelů 

Ve středu 28. března jsme oslavili Den učitelů. Žáci 5.B s paní učitelkou Hýlovou 

vyráběli pro záložky, osmáci s paní učitelkou Plochovou vyráběli kočičky, záložkami i 

kočičkami jsme poté obdarovali učitele. Proslov do školního rozhlasu připravila 9.C. 

 

Sběr papíru 

Sběr papíru probíhal od 16. do 20 dubna. Byl rozdělen na 1. a 2. stupeň. Na prvních 

místech se umístila 3. C a 7.B. Na druhém místě 4. C a 9.C a na třetím 1. C a 6.B. 

Dohromady se vybralo 12 318 kg. 

Martin Stýblo 8.B 
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 Dítě z jiné planety 

  ÚVOD 

     V daleké galaxii, byla planeta Daknis. Tam žila taková divná stvoření, která se líhla 

z vajec. Nazývala se dakusové. Najednou se rozpoutala válka o planetu s jinými 

mimozemšťany. Rozbilo se mnoho vajíček. Mimozemští tatínci bojovali a chránili si 

svoji rodinu. Jedna chytrá rodinka vystřelila svoje vajíčko někam na planetu Zemi.  

 

Kapitola 1. Překvapivý nález 

      Mezitím pětiletá holčička jménem Bětuška běhala venku se sáňkami. 

Najednou o něco zakopla a zabořila kulatý obličej do tlusté vrstvy sněhu. 

Zvedla se a smetla z obličeje ledový sníh. Koukla se, 

o co zakopla. Bylo to pevné, jenže pod sněhem. Bětka začala hrabat. 

Vzpomněla si na babiččino bláznivé štěně Váňu, které vyhrabe všechno. 

V létě se málem prokopalo do Austrálie! Bětka hrabala a hrabala. Teplé rukavice jí 

hodně pomáhaly. Když cosi vyhrabala, uviděla zvláštní vajíčko. Bylo zelené s modrými 

puntíky. Bětka odnesla vajíčko domů. Rodiče nevěřícně kroutili hlavou. Maminka šla 

k počítači a hledala informace. (Hledala je maminka, protože tatínek je u počítače 

úplně nemožný.) ,,Je to vajíčko mimozemšťanů a zřejmě sem spadlo z vesmíru, říká 

maminka. 

Proč ale neshořelo? Musíme na to přijít!‘‘ 

 

Kapitola 2. Hledání informací 

    ,,Mám nápad, řekl tatínek. Rozdělíme se! Maminka bude hledat informace 

v knihovně, já ve vědeckém ústavu pro mimozemské objevy a Bětka na ,,GOUGLU“. 

Dobře tatínku, ale vyslovuje se to ,,GÚGL“.  

Aha.“ (Jak jsem říkala, tatínek a počítač nejdou dohromady…) 

      Když se všichni po hodině sešli v kuchyni, tak se navzájem ptali, co našli. Tatínek 

zjistil, že je to vzácný a ohrožený druh, Bětka nic nenašla a maminka přinesla nějaký 

kus zažloutlého pergamenu. Začala číst: 

Dakusové jsou velmi vzácní. 

Bydlí v malých dírách v zemi. 

Jejich planeta Daknis je vzdálená od slunce, takže milují zimu. 

Kluci - modré puntíky holky - růžové puntíky 

,,Takže je to kluk………….‘‘                   

  



 

5 
 

 

 

Kapitola 3. Všechno dává smysl! 

,,Aha! Už to chápu!“ řekla Bětka. ,,Ano, když ho vysedíme, tak se nám 

vylíhne mimozemšťátko!“ ,,NENE TATÍNKU!!!!! Za prvé bychom ho rozsedli 

a za druhé milují ZIMU!!!! Ladislave! To dítě je chytřejší než ty!“ Bětka se 

trochu uculila (lépe řečeno se bránila tomu, aby nepraskla jak balonek, 

který půjčila Váňovi). ,,Já odnesu Čika do lednice.“ ,,KOHO???“ ,,Ano, 

brášku Čika. Je to kluk a bude se jmenovat Čiko.“ ,,Tak jo, proč ne, ale jak 

bude vypadat?“ ptala se maminka. ,,A co když bude vypadat jako 

mýval?!!?“ ptá se tatínek. ,,Já mám ráda mývaly. Ladislave.....“   ,,JÁ 

NECHCI MÝVALA!!!!!! Jako mýval vypadat určitě nebude tatínku.“ (ach ten 

tatínek.....) 

 

Kapitola 4.  Čiko 

Další den ráno Bětka vyskočí zpostele a všichni ví, kam běží. (ne na záchod ne) Běží 

do lednice. Ale Čiko nikde... Bětka popotahuje a jde za rodiči. A vidí že maminka drží 

v náručí zelené miminko. Bětka je šťastná a řítí se “světelnou rychlostí“ k mamince a 

Čikovi. ,, Kde je tatínek? Spí, ty to neslyšíš? Ne, slyším jen svolávání medvědů...“ 

Bětuška si chová malinkého Čika. ,,Mamí, a jak se o něj budeme starat co bude jíst, 

kam vyvrtáme díru do země....... Bětko, klid, vylíhnul se o půlnoci, tak jsme si to vše 

stihli najít. A ještě jedna dobrá zpráva. JAKÁ!!??? Tatínek se naučil základy počítače.  

 

Kapitola 5. Starání o Čika 

O pár dnů později.....Byl chladný večer a Bětka šla za maminkou a řekla: Mamí, Čiko 

má plnou plínu. Maminka Čika vykoupala a dala ho do postýlky  

a vykoupala i Bětku a připravila jí věci do školky. Tatínek cestou 

zpráce jel na nákup a koupil večeři. Bětka měla rohlík se šunkou  

a sýrem a Čiko měl nanuka. Sladkého ledového nanuka. Bětuška 

závistivě žvýkala rohlík a koukala na SLADKÉHO LEDOVÉHO 

NANUKA. Když byl čas na spaní, tak skočila Bětka do postele a 

přikryla se dekou. Maminka uložila Čika do postele a šlo se spát. 

 

Franková Kateřina 5.A. 
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ZÁBAVA 

 

 

 

 

 

 

Filip Patera 7.A 

 

RÉBUSY 

   1 + 4 = 5 

   2 + 5 =12 

   3 + 6 =? 
 

 

Ela Černá 8.B 

 

 

 

 

      ŘEŠENÍ: PRALES, ROBOTA, KOSTRA, NOSROŽEC, 21 
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KŘÍŽOVKY 
 

PARYBA 

ĆÁST HLAVY 

NAŠE PLANETA 

MAJITEL MLÝNA 

LITVÍNOV JE MĚSTO ……. 

SYMBOL MOUDROSTI 

MLÁDĚ LVA 

VYNÁLEZ, KTERÝM JE VIDĚT SKRZ ZEĎ 

HOLČIČÍ JMÉNO 

 

 

 

 

-HODÍ SE NA ÚKLID SNĚHU, NEBO 

PŘEHAZOVÁNÍ PENĚZ 

-ČÁST ČESKÉ REPUBLIKY 

-ZA DOBROU PRÁCI JE TŘEBA….(NE. 

ZAPLATIT TO NENÍ) 

-PŘÍTOK VLTAVY 

-HASTRMAN. ŘÍKÁ MI FANDO. 

ZEMĚ JAVOROVÉHO LISTU. A 

HOKEJE. 

-DRUH ZUBU, MILÝ DRÁKULO. 

-1/60 HODINY 

-VNÍMAT ZVUK 

 

Franková Kateřina 5.A. 
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BÁSNIČKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V hodině českého jazyka 8.B paní učitelka zadala slova a děti nich následně složily 

básničky… 

Na kopci stál hrad, 

kde žil Drákula Vlad.  

Jezdil na jezdeckém koni, 

naučil se to vloni.  

Naboural do pytle slámy, 

tím ztratil trochu slávy.                  

Dcera mu proto koupila auto, 

tím vytvořila silné pouto.  

Kateřina Novotná 8.B 

 

 

 

 

Byl jednou jeden hrad, 
povídali o něm pěkný fámy. 
Pravdou bylo, že tam každý měl hlad, 
a jediný co už jim zbylo, byl pytel 
slámy. 
Jednou však slyšeli zvláštní zvuk 
kopyt, 
přijel krásný princ na jezdeckém koni. 
Zaparkoval si koně jako auto, 
divili se, tohle se naposledy stalo 
vloni. 
Přinesl s sebou jídla kupy, 
všichni se hned radovali. 
A to, že jim princ unesl princeznu, 
to už ignorovali.  

Ela Černá 8.B 
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ROZHOVOR  

S PANEM UČITELEM PLZÁKEM 

Co děláte ve volném čase? 

-No, tak studuju, hraju fotbal a jinak chodím s kamarády třeba do kina, no nic velkého. 

Jak se Vám líbí na naší škole? 

-Je skvělá, chodil jsem sem taky na základku, takže tady spoustu lidí znám. 

Chcete tady učit pořád? 

-Tak, určitě chci učit nějakou dobu, když na to studuju. Ale ani nevím, jestli mě to 

nepřestane bavit, jestli mě nepřestanete bavit Vy. Ale asi jo, určitě budu učit a rád tady 

na škole. 

Kterou třídu z těch co jste učil, máte nejraději? 

-No, já mám rád asi všechny. 

Kolik Vám je let? 

-Tak kolik byste řekli holky?  - No nevíme asi 26 možná míň. – Nee, to ne,  

je mi 23. 

Po kolikáté učíte u nás na škole? 

-Teď místo paní učitelky Belákové čtrnáct dní a vloni měsíc místo pana učitele Justry. 

Jak jste přišel k práci učitele? Chtěl jste učit už od malička? 

-Ne. To jsem nechtěl. Ale když jsem si měl vybrat obor na škole, který budu studovat, 

tak jsem si vybral zeměpis a tělocvik. 

Tak děkujeme moc. 

- Nemáte vůbec zač, rád jsem odpovídal. 

Kristýna Šulcová a Karina 

Veselá  7.B 
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MINIROZHOVOR 
ÁĎA  Z 5.C, LUKÁŠ Z 5.B, TOMÁŠ Z 5.C 

OTÁZKY 

1. Řekni nám něco o sobě.  

2. Jak bys shrnul celých 5 let na škole? 

3. Co čekáš od 2. stupně? 

4. Jaké jsou tvoje nejhezčí vzpomínky se třídou? 

 

ÁĎA 

1. Hraju 5 let tenis, chodím na tancování, na angličtinu a na 

gymnastiku. 

2. Baví mě škola, mám ráda naší učitelku i spolužačky. Učení mě 

baví. 

3. Čekám, že budeme mít chemii, fyziku a vaření. 

4. Nejvíc se mi líbilo ve ŠvP. 

 

LUKÁŠ: 

1. Je mi 11 let, baví mě přestávky, tělocvik, fotbal, vybíjená. 

2. Ze začátku mě bavilo učení, ale pak už moc ne. Líbilo se mi  

se třídou. Bude se mi stýskat po paní učitelce. 

3. Čekám těžké předměty jako třeba fyzika, chemie.  

4. Líbilo se mi v ŠvP a v Praze. 

 

TOMÁŠ: 

1. Hraju rád počítačové hry, hraju i na konzoli, konkrétně na PS4. 

2. Byl jsem ten nejlepší žák s nejlepším hodnocením, všichni mě 

měli rádi *určitě* a jsem egoista. 

3. Že budeme na pracovkách dělat lepší věci než malování a 

vystřihávání. 

4. Nejlepší bylo, když jsme jeli do Prahy, tam byly pěkný holky. 

Műllerová, Brudnová, Čapíková 8.B 
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ROZHOVOR 

 
 s MICHALEM TRÁVNÍČKEM 

 

Odkud pocházíte? 

  Pocházím z Děčína, ale momentálně se více 

nacházím v Litvínově, kvůli hokeji. 

Kdo vás nejvíce podporoval ve vaší hokejové 

kariéře? 

   Nejvíce určitě rodina. 

Jak dlouho hrajete v Litvínově? 

  V Litvínově hraju s pauzami už 18 let. 

Jak jste jako tým spokojeni s litvínovskými fanoušky? 

   Jsme velmi spokojení, samozřejmě, máme nejlepší fanoušky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novotná Kateřina 8. B 

https://media.sport.cz/images/gallery/0000000009991119/H1ULaE_8Lla68tVIriTGGw/59f3691f5673192222490200-245362.jpg?20171027191521
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OSOBNOST LITVÍNOVA 
MARTIN MAXA 

 Martin Maxa, pravým jménem Ivan Varga je český zpěvák, kytarista a skladatel, 

pocházející z Litvínova. Narodil se 15. března 1961. Je svobodný, s přítelkyní Sylvou 

má syna Ivana a dceru Emu a také má dceru Barboru z prvního manželství.  

 Studoval na gymnáziu v Teplicích, poté studoval nejprve architekturu, ale 

vystudoval Fakultu tělovýchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Po ukončení 

studia na vysoké škole pracoval krátce jako učitel tělocviku. Založil kapelu Náhodná 

sešlost, která ho stále doprovází. Vystupuje v muzikálu Tři mušketýři.  

 Kromě hudby se věnuje svému dalšímu koníčku, kterým je malování. Podle vlastních 

stránek se malováním proslavil daleko dříve než zpěvem. Největších úspěchů dosáhl 

hlavně v Německu. V říjnu 2012 vydal zatím své poslední, v pořadí již páté album. 

Alba: C'est la vie (2001) 

Zpovědnice (2002) 

Desáté patro (2003) 

Zákulisí (2005) 

Best of (2007)     

Sám sebou (2012)  Jeden z jeho obrazů:  

 

 

 

Pipotová 7. B 
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ANGLIČTINA 
Riddles/Hádanky 

  With the helping hand of 6. B class:  

1 What is the Easter bunny´s favorite kind of music?  

2 What has 4 legs and only 1 foot? 

3 What has an eye but cannot see? 

4 What can travel around the world while staying in a corner? 

5 What kind of room has no doors or windows? 

6 I can protect you from the rain. I have a handle. What am I? 

7 Feed me and I live. Give me a drink and I die. What am I? 

8 It is an animal. It lives in water – lakes or rivers. It is big. It has four short legs, a big 

mouth with a lot of teeth. It is a very dangerous animal. Is it a shark, a tiger or a 

crocodile? 
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STRANA PRO DÍVKY 
AKNÉ  

-Akné je kožní onemocnění, které se vyskytuje hlavně u dospívajících během 

puberty. S akné se ale můžeme setkat i v dospělosti. 

  

 

 

 

Jak se zbavit akné? 

-Vyhýbejte se nadměrnému mytí pleti (akné je citlivé). 

-Důležité je intenzivní čištění pleti, pomáhá proti pupínkům a černým tečkám, spolu s 

hydratačním krémem. Také používání šetrných peelingů a pleťových masek. Jde 

také o zdravou stravu a pití hlavně vody. 

            Brudnová, Danešová 8. B 
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STRANA PRO KLUKY: PC HRY 
KINGDOME COME DELIVERENCE od studia WARHORSE 

 Nejočekávanější česká hra poslední dekády 

nezklamala. Je to sice o dost náročnější 

záležitost, než na jaké jsme si v posledních 

letech zvykli, ale za vynaloženou snahu vás 

dokáže pořádně odměnit. 

První pocity z hraní jsou až depresivní. Nic 

neumím, nic nemám a nevím, kam jít dřív. 

Autorům se dokonale povedlo vystihnout 

atmosféru středověkého venkova, herní svět je ostatně vymodelovaný podle 

skutečných map. 

hodnocení: 9/10 

Balín 6.A 

 

GOD OF WAR 

 Nikdy bych nečekal, že při popisu příběhu 

čehokoli ze série God of War budu tolik 

svazován na jedné straně restrikcemi autorů, 

kteří prosí o zachování některých překvapení 

a na straně druhé pak vlastní etiky. Příběh 

nového God of War je totiž plný příběhových 

zvratů a hlavně překvapení. Z toho důvodu se 

jen lehce otřu o úvodní zápletku snad jen pro 

případ, že jste posledního půl roku byli 

odříznuti od civilizace a nevěděli, že Kratos 

vystřídal řeckou mytologii za tu severskou. 

Autoři prezentovali aktuální přírůstek do God of War série jako tzv. soft reboot, tedy 

nový začátek pro sérii, avšak s přiznanou minulostí. Pokud ale patříte mezi fanoušky, 

mohu vám prozradit alespoň to, že jde v zásadě o pokračování (tj. God of War 4) a 

narazíte na spoustu momentů, jež ve vás vyvolají nefalšovaný hráčský orgasmus a 

nostalgické vzpomínky na předchozí Kratova dobrodružství.  

Hodnocení: 8/10.  

Hynek Mařík 8.B 
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NOVINKY V KINECH  

 

 V pasti času 

 Meg je dcerou světoznámého fyzika. Ten za pár dní 

zmizí a je na Meg, jejím bratrovi a jejím kamarádovi, aby ho našli. Společně s dalšími 

třemi nebeskými bytostmi se vydávají na dobrodružnou cestu. Pomocí skládání času 

a prostoru jsou přenášeni na světy za hranicemi 

fantazie, kde musí čelit velikým překážkám. 

 

 Avengers: Infinity war 

Avengers a další superhrdinové (Doctor Strange, 

Strážci vesmíru a další) musí riskovat úplně vše a 

pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než 

sesbírá dohromady všechny kameny nekonečna 

a s nimi zničí vesmír jednou provždy.                                        Tereza Mullerová 8. B 

 

 

 

FILMY V HÁDANKÁCH 

 

    

              

 

 

 

Řešení: Piráti z Karibiku, Slunce, seno jahody, ET mimozemšťan, Sněhurka 
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RECEPT 
JARNÍ OVOCNÁ LIMONÁDA 

Budeme potřebovat: 1 zelené jablko  

                                  1 žlutý meloun  

                                  4 nektarinky  

                                  1 citron  

                                  1 litr pomerančového nebo ananasového 

                                     džusu 

                                  1 litr perlivé minerálky nebo sody  

 

 

Postup: 1. Ovoce očistěte a nakrájejte na kousky. Dejte ho do džbánu. 

             2. Do džbánu nalijte džus a vodu. 

             3. Přidejte lístky meduňky a nechte limonádu vychladit. 

  

Barbora Hamplová 8.B 
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Pokorný V. 7. A 
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