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ZPRÁVY Z PARLAMENTU 
VÁNOČNÍ SBÍRKA POTRAVIN PRO 

MOSTECKOU DIAKONII 

Sbírka probíhala od 13. do 14. prosince.  

Při výběru potravin pomáhaly třídy 5. A, 6. B,  

6. C A 8. B. Podařilo se vybrat velké množství 

potravin, vybrané potraviny si ještě v pátek  

14. 12. odvezly pracovnice Diakonie. Všem, kteří do 

sbírky přispěli, děkujeme. 

VYSTOUPENÍ NA POLIKLINICE 

18. prosince jsme se zúčastnili vánočního setkání na 

litvínovské poliklinice. Jako první se představila 

Dechovanka ze ZUŠ Litvínov  

pod vedením pana učitele Víta Skořepy. Následovala 

pohádka, kterou si připravily děti ze 4. A.  

         Martin 

Stýblo 9. B 

 

100 LET OD ZALOŽENÍ ČR 

JAN PALACH 
Jan Palach se narodil 11. srpna 1948 v Praze a zemřel 19. ledna 1969 v Praze ve věku 
20 let. Byl student historie a politické ekonomie na Filozofické fakultě Karlovy 
univerzity. Dne 16. ledna 1969 obětoval svůj život sebeupálením na Václavském 
náměstí na protest potlačování svobod českého národa a nezájmu veřejnosti po 
začátku okupace Československa armádami států Varšavské smlouvy. Jako 
vysvětlení svého činu nechal v kapse své bundy dopis, který podepsal Pochodeň č. 1 
a uvedl, že pokud nesplní jeho podmínky, přijdou další “pochodně”. Se závažnými 
popáleninami byl odvezen do nemocnice a tam po třech dnech zemřel. Dnes je po něm 
pojmenované například náměstí v Praze a střední škola v Mostě. Posmrtně mu bylo 
uděleno několik řádůa medailí. Zajímavostí je, že tzv. Palachův týden, který probíhal 
od 15. do 19. ledna, vedl později k Sametové revoluci a k pádu komunistického režimu. 

 

 

 

Kristýna Šulcová 8. B 
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ADOPCE 
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Rozhovor s Mr. Larsonem 
 

 

Mr.Larson, how do you like our school ? 

Mr.Larson, jak se vám líbí na naší škole ?  

 I like  this  school very much. I like the 

teachers, school staff and the students. 

 Moc se mi líbí tato škola. Mám rád učitele, 

školní personál a studenty. 

Do you have any siblings? 

Máte nějaké sourozence?   

 Yes, I have a sister. 

 Ano, mám sestru. 

What High school did you study? 

Jakou střední školu jste vystudoval? 

 I studied at Manatee High School for Music and Baseball. 

 Studoval jsem Manatee High School for Music and Baseball. 

How long have you been living in the Czech Republic? 

Jak dlouho žijete v České republice? 

 I’ve lived here for 6 years. 

 Žiji zde 6 let. 

What is your favorite sport? 

Jaký je váš oblíbený sport? 

 My favorite sport is baseball and ice-hockey. 

 Můj oblíbený sport je baseball a lední hokej. 

Thanks for the interview. 

Děkuji za rozhovor. 

Kristýna Skamenová 6. A 
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A  Never Ending Story – What would 

happen if ….? 
Can you finish our 2 stories? We could go on and on and on… 

 

If I were a bird I would fly around the world. 

If I flew around the world I would visit some famous places. 

If I visited some famous places I would take a lot of photos.  

If I took a lot of photos I would have a good feed on instagram. 

If I had a good feed on instagram I would have a lot of 

followers. 

If I had a lot of followers I would be famous. 

If I were famous I would be the best human in the world. 

If I were the best human in the world … 

 

If I had magic powers I would be like Harry Potter. 

If I were like Harry Potter I would fly on my Nimbus 2 000. 

If I flew on my Nimbus 2 000, I would catcj the Snitch. 

If I caught the Snitch  we would win the Quidditch. 

If we won the Quidditch we would be famous. 

If we were famous we would be in the news. 

If we were in the news … 

 

 

        2nd Conditional stories by 9. A 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/02/14/18/bird-24618_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/cs/pt%C3%A1k-silueta-pt%C3%A1%C4%8Dek-v%C4%9Btev-sed%C3%ADc%C3%AD-24618/&docid=hCp5egxXLN7c2M&tbnid=_WebbSfFIDFg_M:&vet=10ahUKEwjt07O9_57gAhXPC-wKHfS3AeQQMwg_KAAwAA..i&w=478&h=720&hl=cs&bih=643&biw=1280&q=pt%C3%A1%C4%8Dek&ved=0ahUKEwjt07O9_57gAhXPC-wKHfS3AeQQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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LYŽAŘSKÝ KURZ 5. A + 5. B 
Pondělí: 

V pondělí 7. 1. jsme měli v 7:50 sraz před školou. Jeli jsme na Klíny. 

Tam už na nás čekali instruktoři. Rozdělili nás do několika skupin. Já jsem byla 

s Leou, Náťou, Mírou a Sabčou. Dostali jsme instruktora Tomáše. První dvě hodiny 

jsme se učili lyžovat na hřišti a pak jsme se šli do klubovny nasvačit. Po svačině jsme 

šli na malý svah. Sjeli jsme dolů. Tam jsme se koulovali. Pak jsme jeli domů. 

Úterý: 

První 2 hodiny jsme byli na malém svahu. Potom byla svačina a po svačině jsme šli 

lyžovat na svah. Dole na svahu jsme se opět začali koulovat. Když jsem jela poprvé 

na pomě docela jsem se bála. 

Středa: 

Autobus se jel otočit na parkoviště a zapadl. Museli jsme se brodit sněhem. Když 

jsme došli do areálu, šli jsme se přezout do garáže. Vypadl proud, tak nám svítili 

telefony. Když jsme se přezuli, museli jsme uhlazovat hřiště a malý svah. Konečně 

hotovo. Konečně na svahu. Sice jsme stihli sjet jenom jednou, ale bylo to super.

    
                    Kalendová 5. A 
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MASOPUST 
 
Masopust je třídenní svátek, po němž následuje 
čtyřicetidenní půst, který končí Velikonocemi. 
Datum samotného Masopustu je závislé na datu 
Velikonoc, a proto může masopustní neděle 
připadnout na jakýkoliv den v časovém rozmezí 
od 1. února do 7. března. 
Letošní rok začíná Masopust 6. 1. a končí  
6. 3. 2019. 
Naši předkové si vydatnou hostinou a 
masopustním průvodem zpříjemňovali dlouhé 
zimní období před dlouhým obdobím půstu. 

Konaly se mimořádně pestré maškary, kde lidé 
nosili kostýmy. Tyto tradice se dnes v ČR 
zachovávají spíše  
na vesnicích než městech. 
Jedny z nejslavnějších masopustních průvodů se u 
nás pořádají na Hlinecku, kde se všechny zvyky 
zachovávají tak moc, že se tato tradice dostala 
dokonce na seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO. 
     Tereza Müllerová 9. B 

 

Den svatého Valentýna 

Slaví se 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. 

Poslední dobou se svátek rozšířil už i do střední, východní a jižní 

Evropy. Původně se ale hodně slavil v západní Evropě nebo 

v Americe. Mezi sebou si partneři předávají dárky, květiny nebo 

cukrovinky, pohlednice (Valentýnky) a různé dárky s tématikou srdcí.  

Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia, 

 který vznikl ve starověkém Římě. Slavil se tak, že do tzv. „urny 

lásky“ se daly vpředvečer svátku lístečky se jmény dívek. Druhý den 

si každý mladý muž vytáhl jeden lísteček se jménem. A dívka,  jejíž 

jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.  

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky 

knězi Valentýnovi. Claudius II. (vládce Říma) zakazoval svým vojákům se ženit,  

protože se bál, že by chtěli zůstat doma se svými rodinami a nešli by do boje. A právě 

Valentýn Claudiovi vzdoroval a mladé páry tajně oddával. Byl zatčen a 14. února popraven. 

K uctění jeho památky vznikl tento romantický svátek. 

U nás se Valentýn dodržuje hlavně mezi mladými páry, které si vzájemně kupují dárky. 

Také věší „zámečky lásky“ ty ale původně s Valentýnem nesouvisí.  

U nás na škole budeme mít také možnost předat si Valentýnky nebo vzkazy. Na chodbě 

bude schránka, do které může kdokoliv komukoliv vhodit vzkaz, který potom členové 

redakce vyvěsí na nástěnku. Umístění schránky a nástěnky bude upřesněno ve školním 

rozhlasu.          Agáta Pipotová 8. B

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Valentin
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DIY 

Valentýn 

 

1. Srdce pro zamilované 

Budete potřebovat: libovolnou nástěnku, plátno 

nebo dřevěnou desku, papír, hřebíky, kladivo  

a provázek. 

Postup: Vezměte papír o stejných rozměrech, 

jaké má váš podklad, přehněte jej a vystřihněte 

srdce. Podle této šablony pak obkreslete srdce i 

na váš podklad. Podél vzoru zatlučte do desky 

hřebíky. Poté kolem nich omotejte provázek tak, 

aby srdce vypadalo plné. 

 

 

 

2. Otevři mě, pokud…. 

Budete potřebovat: obálky, zvýrazňovače 

 a různé drobnůstky. 

Postup: Vezměte obálku, napište na ni 

cokoliv  

pro příležitost, kdy ji ten druhý bude moct 

otevřít, např. ,,Otevři mě, pokud máš špatnou 

náladu.“ atd. a dovnitř dáte nějakou tu 

drobnůstku podle potřeby. Když je na obálce 

napsáno třeba ,,Otevři mě, pokud máš 

špatnou náladu.“, dáte tam něco, co tomu 

druhému zaručeně vykouzlí úsměv  

na tváři a takhle pokračujete v dalších 

obálkách,  

ale s jiným textem.  

   

 

                                                                                                                             Barbora Hamplová 9. B 

http://creativelife.cz/wp-content/uploads/2015/01/creativelifecznetty-valentynuvodnifoto.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-eYiYYLwOkbg/Vc9JyXK5sOI/AAAAAAAAD_Y/VxBLd7BtJyw/s1600/DSCN4311.JPG
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VALENTÝNSKÉ RECEPTY 

 
VALENTÝNSKÁ SNÍDANĚ 

Ingredience - párek, slanina, vejce, šunka, pažitka, pórek, petržel, sůl a pepř 

Postup 

1) Párky rozřízněte podélně na poloviny, poslední cca 

1 cm nechte nerozříznutý. 

2) Poloviny párků ohněte naruby a vytvořte tak srdíčko. 

Špičku spíchněte párátkem. 

3) Srdce vyplňte plátkem slaniny a uzené šunky. Na 

uzeninu vyklepněte jedno celé vejce, osolte, 

opepřete a nakonec posypte pažitkou.  

4) Pokrm zapékejte v troubě, až jsou vejce hotová. 

Ozdobte petrželí a pórkem.  

 

 

 

 

 

VALENTÝNSKÉ JEDNOHUBKY 

Ingredience - tmavý a světlý toastový 

chléb, jahody, tvaroh, vykrajovátka 

(nejlépe ve tvaru srdíčka) 

Postup 

1) Opečeme několik plátků toustového 

chleba a z nich vykrojíme srdíčka.  

2) Srdíčko namažeme slabší vrstvou 

tvarohu a přikryjeme dalším 

srdíčkem. 

3) Dozdobíme čerstvou jahodou.  

 

 

   Eliška Černá 9. B 
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SOUČASNÉ MÓDNÍ TRENDY 

   

Móda v roce 2018/19 byla a stále je velice různorodá. Nejaktuálnější jsou různé 

variace perliček a korálků, které zdobí denimové bundičky, džíny, ale i trička nebo 

boty. Velice populární se staly kousky inspirované značkou French Connection. Jako 

například žluté až hořčicové mikiny, trička, kabáty atd. Populární se staly i kalhoty  

se širokými nohavicemi a vysokým pasem, oversize svetry a mikiny a prostor dostal 

 i kovbojský look a etno. 

Dalším výrazným prvkem jsou různě tvarované rukávy – například zvonové  

či s volánky. Ty byly zejména u svetrů trendy celou zimu a tento trend pokračuje  

i na jaře, jen svetry střídají mikiny a trička s dlouhý rukávem. Mezi tři zásadní trendy 

sezony patří kůže, lesk a oversize. 

 Mezi dospělými (18-28 let) se začal nosit lehce netradiční styl a to sako (oblek)  

a tenisky. 

V kategorii boty nesmí chybět tenisky značek Nike, Adidas, Vans, atd. dále jsou 

módní i holiny, kozačky ve vojenském stylu a kotníkové boty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

         Karina Veselá, 8. B 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://c.static-nike.com/a/images/t_PDP_1280_v1/f_auto/ka7cjg7naala1gnppwds/batoh-brasilia-89TqXkMp.jpg&imgrefurl=https://www.nike.com/cz/t/batoh-brasilia-89TqXkMp&docid=W8zaXkf7_cM6qM&tbnid=G13yDzjN-fopZM:&vet=10ahUKEwjdj9Hq3o7gAhWOKlAKHXN1BSQQMwilASgaMBo..i&w=1280&h=1280&bih=737&biw=1500&q=nike batohy&ved=0ahUKEwjdj9Hq3o7gAhWOKlAKHXN1BSQQMwilASgaMBo&iact=mrc&uact=8
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NETRADIČNÍ SPORTY 
         
DISKGOLF 

Diskgolf spočívá v tom, že se hodem snažíte 

dopravit létací talíř do speciálního koše. Čím 

méně hodů k tomu potřebujete, tím lépe. Přesně 

jako na golfu. Disc golf se může hrát všude kde 

je dostatek místa a vhodný terén. Ideální jsou 

větší městské parky, nebo příměstské oblasti s 

volnými i křovinatými plochami řídce porostlými 

stromyJedno takové hřiště je například v pražském parku na Krejcárku. 

SPRINT PO ČTYŘECH 

Stále větší popularitu si získávají sprinterské závody lidí, kteří běží po všech čtyřech 

končetinách. Mistrem tohoto nezvyklého sportu je Japonec Keniči Ito, který 100 m 

dlouhou trať zdolal za necelých 17 vteřin.  

FAMFRPÁL 

I když jste nedostali dopis z Bradavic, můžete si 

zahrát famfrpál. V Česku již je několik týmů, 

kupříkladu v Praze a Olomouci. A jak to probíhá? 

Hráči drží násady od košťat mezi koleny a několika 

druhy míčů se snaží dát gól do jedné ze tří obručí. 

Přesně jako ve filmu. Jen se neproletíte. Ale i tak je 

to prý legrace! 

HONBA ZA KUTÁLEJÍCÍM SE SÝREM 

Závod spočívá v hození velkého, kulatého bochníku sýra z prudkého kopce. 

Účastníci se za sýrem rozběhnou a kdo jej chytí, ten závod vyhrál. Záludnost spočívá 

v tom, že svah je velice prudký, takže není nouze o pády a zranění. 

LADDER GOLF 

Laddergolf je šílená hra, která se hodí například na letní párty. Spočívá to v tom, že 

házíte provázky, které mají na obou stranách míčky, na malý žebřík. Na čím vyšší 

příčce se míčky zachytí, tím více bodů dostanete! 

JUGGER 

Jugger je zvláštní sport, který vznikl na základě filmu Pozdrav od juggerů. Pětičlenné 

týmy se snaží přemístit maketu psí lebky do jámy na sousedově poli a dát tak gól. 

Čtyři hráči mají přitom různé zbraně, kterými se snaží navzájem se zneškodnit. Kdo 

je zasažen, 15 vteřin nehraje. Specifikem této hry jsou kostýmy, které hráči často 

nosí. V Česku je několik týmů, které se tomuto brutálnímu sportu věnují.  

 
Martin Stýblo 9. B 
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ZÁBAVA 
1. Ve větách jsou schovaná zvířata ze zoo. Najdeš je?   

FRANCIE OBCHODUJE S LONDÝNEM. 

KOUPÍME KOTLE V OBI. 

POUZE BRATR HO MOHL OMLUVIT. 

PANÍ ŘÍKALA, ŽE NAŠLA VOLA V KABINCE 

LANOVKY. 

ELENO, CHODÍŠ NA KURZ VYŠÍVÁNÍ? 

VIDĚLA JSEM PĚT POHÁDEK O ALADINOVI. 

MIMINKO PAPÁ VAŘENOU MRKVIČKU. 

KARLOVY VARY POUŠTÍ TEPLÉ PRAMENY. 

 

2. Do trojice slov dosaď stejnou část slova: 

_ _ _ŘIVA    _ _ _NOŽKA   F_ _ _  

VÝ_ _ _   LI_ _ _NOŠKA  M_ _ _ 

_ _ _RETINA   LI_ _ _PAD   _ _ _ETA 

 

3. Dosaď číslovku: 

_ _ _nek, dře_ _ _, bra_ _ _, _ _ _lička, me_ _ _d, lo_ _ _, _ _ _lek, kmo_ _ _čka 

 

4. Žáci vymýšleli věty, kde všechna slova začínají stejným písmenem 

Sympatická sova Sára se smála se svou sestrou Soňou svému směšnému strýci 

Samovi.  

Kočka kouká ke komínu, kde krouží krásný kos.  

Moje milá maminka měla malý mop. 

Kačenka Kovářová koupila krásnou kočku Klárku 

Pidlooký Pepa Procházka praštil Petru plyšovou pantoflí pana profesora Patrika 

Pokorného.           

           Žáci 7. B 

 

Řešení: 1. slon, lev, zebra, volavka, lenochod, ara, koala, páv, rypouš 2. kopřiva, výkop, kopretina – stonožka, listonoška, listopad – frak, mrak, raketa 3. 100nek, 

dře5, bra3, 100lička, me2d, lo3, 100lek, kmo3čka  
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Recenze - Resident Evil 2 
Remake 

Už uběhlo 22 let od vydání Resident evil 2 na konzoli Playstation 1  
a od některých hráčů získala hodnocení jako nejlepší Resident Evil celkově. 
I proto se vývojáři rozhodli udělat Remake*. 

Příběh je volným pokračováním jedničky.  
Do Raccoon City na americkém středozápadě přijíždí policejní nováček Leon S. 
Kennedy. Na svůj první den v práci nikdy nezapomene. Zároveň se do města 
dostává i Claire Redfield, která pátrá po svém bratrovi, příslušníkovi speciálního 
komanda S.T,.A.R.S. Nejde o nikoho jiného než Chrise Redfielda jednoho z hrdinů 
jedničky. 

Hodnocení: 

S čistým svědomím mohu říct, že se jedná o nejlepší herní remake, který kdy vyšel. 
Doopravdy velice strašidelná hra, ale chybí tam větší počet nepřátel. Hudba taky 
nesahá originální ani po kotníky, ale zato grafika je famózní. Příběh je úžasný, jedná 
se o skvělý survival horor, ve kterém se opravdu nebudete nudit. 

 

9/10     

     
 Lukáš Balín 7. A 

 

 
VTIPY 

 
Včera jsem spálil 1200 kalorií. Zapomněl jsem pizzu v troubě.  
 
Na stole je krabice s vanilkovými sušenkami a vzkaz: TOHLE NEJEZTE! 
Máma se vrátí, najde prázdnou krabici s vzkazem: CO NEMÁME JÍST? 
 

Potkají se dvě věštkyně: 
„Jak se mám?“ 
„Dobře. A já?“ 
 
„Mami, podívej se, ten náklaďák je jako pětipatrový dům!“ 
„Pepíčku, už jsem ti tři sta milionkrát opakovala: Nikdy 
nepřeháněj!“ 
 
V obchodě do sebe omylem nabourají košíkem dva starší pánové... 
„Promiňte, nedával jsem pozor, koukám, kde mám manželku.“ 
„To je náhoda, já tu svoji také někde ztratil.“ 
„Možná si můžeme vypomoct s hledáním. Jak vypadá vaše žena?“ 
„Mladá štíhlá modrooká brunetka. A ta vaše?“ 
„To je fuk. Pojďme hledat tu vaši.“ 
          Filip Patera 8. A 
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Kaligramy 

Eliška Černá 9.B 

 

Michaela Uhrová 9. C 

 

 

Tereza Ličková 9. B 
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