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ŠKOLNÍ PARLAMENT

Dne 13. 11. proběhla akce v rámci Světového 
dne laskavosti  Jsem laskavec. Žáci pod 
vedením p. uč. Daňkové navštívili domov pro 
seniory na poliklinice 

v Litvínově. Měli připravenou vánoční dílničku, kde si společně se 
seniory vyrobili andělíčky 
a ozdoby ze slaného těsta. O přestá
bábovce, kt
v rámci PČ upekli žáci 8. ročníku
líbilo a senioři se již těší na další návštěvu. 

Dne 8.
ani Pumpkiniáda. Bylo připraveno také Strašidelné podzemí, na jehož 
přípravě se podílely třídy 9.
první stupeň ve skříňkách prvního stupně a pro druhý stupeň ve 
skříňkách druhého stupně. 

následujících válkách. Žáci si vyrobili květinu úzce spojenou s tímto svátkem. J
je Poppy v překladu Vlčí mák, který dodnes roste na
základní informace o průběhu tohoto svátku.
papírové podobě ve třídě, všichni žáci drželi 2 minuty ticha. Poté dva zástupci z každé třídy 
položili věnec pokrytý vlčími máky a zapálili svíčku u již zmíněného pomníku.

Tato akce byla zakončená filmem Testament of youth. Pro ž
a naučná.   
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ŠKOLNÍ PARLAMENT
JSEM LASKAVEC 

Dne 13. 11. proběhla akce v rámci Světového 
dne laskavosti  Jsem laskavec. Žáci pod 
vedením p. uč. Daňkové navštívili domov pro 
seniory na poliklinice  

v Litvínově. Měli připravenou vánoční dílničku, kde si společně se 
seniory vyrobili andělíčky  
a ozdoby ze slaného těsta. O přestávce si vypili čaj a pochutnali na 
bábovce, kterou jim  

níku. Mezigenerační setkání se všem 
a senioři se již těší na další návštěvu.  

 

HALLOWEEN 

Dne 8. 11. proběhl Halloween. Nechyběla tradiční soutěž masek
ani Pumpkiniáda. Bylo připraveno také Strašidelné podzemí, na jehož 
přípravě se podílely třídy 9. A a 9. B. Tentokrát bylo ale rozděleno, 
první stupeň ve skříňkách prvního stupně a pro druhý stupeň ve 
skříňkách druhého stupně.  

 

 

REMEMBRANCE DAY 

9. listopadu 2018 proběhl na Základní škole s 
rozšířenou výukou jazyků a Mateřské škole 
v Litvínově "Remembrance day
paní učitelka Radka Jacob pro žáky 9. ročníků.
Remembrance day je svátek, který se slaví 
především v Anglii. Svátek připomíná konec
1. světové války a vzdává 
padlým nejen v 1. sv. válce, ale 

Žáci si vyrobili květinu úzce spojenou s tímto svátkem. J
je Poppy v překladu Vlčí mák, který dodnes roste na bojištích 1. sv. války. Ž
základní informace o průběhu tohoto svátku. U pomníku, u kterého se svátek slaví a
papírové podobě ve třídě, všichni žáci drželi 2 minuty ticha. Poté dva zástupci z každé třídy 
položili věnec pokrytý vlčími máky a zapálili svíčku u již zmíněného pomníku.

Tato akce byla zakončená filmem Testament of youth. Pro žáky byla tato akce velice přínosná 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Nechyběla tradiční soutěž masek  
ani Pumpkiniáda. Bylo připraveno také Strašidelné podzemí, na jehož 

A a 9. B. Tentokrát bylo ale rozděleno, pro 
první stupeň ve skříňkách prvního stupně a pro druhý stupeň ve 

9. listopadu 2018 proběhl na Základní škole s 
rozšířenou výukou jazyků a Mateřské škole  
v Litvínově "Remembrance day'', který připravila 
paní učitelka Radka Jacob pro žáky 9. ročníků. 
Remembrance day je svátek, který se slaví 

Anglii. Svátek připomíná konec  
dává se při něm dík všem 

padlým nejen v 1. sv. válce, ale všem padlým i v 
Žáci si vyrobili květinu úzce spojenou s tímto svátkem. Její anglický název 

bojištích 1. sv. války. Žáci se dozvěděli 
átek slaví a který visel v 

papírové podobě ve třídě, všichni žáci drželi 2 minuty ticha. Poté dva zástupci z každé třídy 
položili věnec pokrytý vlčími máky a zapálili svíčku u již zmíněného pomníku. 

áky byla tato akce velice přínosná  

Martin Stýblo 9. B 



 

MATEMATICKÁ TAJENKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VTIPY     

„Moc zlobíš, Terezko, vzpomeň si na Červenou
„To je pravda, babi, ale ty si zase vzpomeň, koho sežral první.“

 

Paní učitelka se ptá Davida:  
„Davide, jak se řekne v přítomném čase sloveso loupit?“
„Loupím, prosím.“ 
„Dobře. A v čase budoucím?“ 
„Půjdu do vězení.“  

 

Novinář se ptá lidí na ulici, jestli se chovají hezky 
„A co vy pane, jezdíte autobusem?“
„Ano, skoro každý den.“ 
„A když nastoupí starší paní, pustíte ji sednout?“
„Ne.“ 
„A nepřipadá vám to nezdvořilé?“ 
„Ne.“ 
„A proč?“ 
„Protože jsem řidič autobusu.“ 
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ZÁBAVA 

Michaela Kačerovská,

„Moc zlobíš, Terezko, vzpomeň si na Červenou karkulku - byla neposlušná a vlk ji sežral!“
ale ty si zase vzpomeň, koho sežral první.“ 

přítomném čase sloveso loupit?“ 

Novinář se ptá lidí na ulici, jestli se chovají hezky k ženám v autobuse… 
„A co vy pane, jezdíte autobusem?“ 

„A když nastoupí starší paní, pustíte ji sednout?“ 

 

Zuzana Volmuthová, Jana Komínková 5. A

Michaela Kačerovská, 5. B 

byla neposlušná a vlk ji sežral!“ 

 

ová, Jana Komínková 5. A 



 

100 LET OD ZALOŽENÍ ČSR

Vlastním jménem Josef Vlastimil Burian (9. dubna 1891 Liberec 
známý jako Král komiků. Byl český divadelní herec, režisér, zpěvák, divadelní ředitel, sportovec, 
podnikatel, filmový herec, spisovatel, mim a imitátor, který se vypracoval mezi skutečné
českého filmu, divadla i rozhlasu. Byl jedním z nejpopulárnějších herců za první republiky. 

Burian točil také spoustu filmů a účinkoval ve čtyřech němých 

V jeho kině se promítaly Burianovy jak starší tak i novější filmy, němé a zvuková grotesky, 
kreslené filmy a spousta dalších. Burian byl prý také zatčen pro údajnou kolaboraci s nacisty 24. 
května 1945. 

Jeho nejznámější a nejlepší filmy: Přednosta stanice
ostrostřelec, Ducháček to zařídí, U pokladn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milena Illková 8. A 
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LET OD ZALOŽENÍ ČSR
VLASTA BURIAN 

Vlastním jménem Josef Vlastimil Burian (9. dubna 1891 Liberec – 31. ledna 1962 Praha) a je 
známý jako Král komiků. Byl český divadelní herec, režisér, zpěvák, divadelní ředitel, sportovec, 

isovatel, mim a imitátor, který se vypracoval mezi skutečné
i rozhlasu. Byl jedním z nejpopulárnějších herců za první republiky. 

a účinkoval ve čtyřech němých a třiceti šesti zvukových filmech.

V jeho kině se promítaly Burianovy jak starší tak i novější filmy, němé a zvuková grotesky, 
dalších. Burian byl prý také zatčen pro údajnou kolaboraci s nacisty 24. 

Jeho nejznámější a nejlepší filmy: Přednosta stanice, Funebrák, Ulice zpívá, Anton Špelec, 
ostrostřelec, Ducháček to zařídí, U pokladny stál…, Byl jednou jeden král…

LET OD ZALOŽENÍ ČSR 

31. ledna 1962 Praha) a je 
známý jako Král komiků. Byl český divadelní herec, režisér, zpěvák, divadelní ředitel, sportovec, 

isovatel, mim a imitátor, který se vypracoval mezi skutečné hvězdy 
i rozhlasu. Byl jedním z nejpopulárnějších herců za první republiky.  

a třiceti šesti zvukových filmech. 

V jeho kině se promítaly Burianovy jak starší tak i novější filmy, němé a zvuková grotesky, 
dalších. Burian byl prý také zatčen pro údajnou kolaboraci s nacisty 24. 

, Funebrák, Ulice zpívá, Anton Špelec, 
y stál…, Byl jednou jeden král…a další. 

Kristýna Šulcová 8.B 



 

ČESKÝ JAZYK

Žáci 9. B dostali za úkol v rámci hodiny českého jazyka 
slov z novin. Pásmo je literární útvar založený na asociacích a řetězení představ, založil jej 
Guillaume Apollinaire. 

 

 

 

Markéta Lošťáková 9. B 
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ČESKÝ JAZYK 

B dostali za úkol v rámci hodiny českého jazyka vytvořit pásmo z ná
Pásmo je literární útvar založený na asociacích a řetězení představ, založil jej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytvořit pásmo z náhodně vystříhaných 
Pásmo je literární útvar založený na asociacích a řetězení představ, založil jej 

Eliška Černá 9. B 

 

 

 



 

 

A BIT OF XMAS HUMOUR 

1. What did one snowman say to the other snowman?
Can you smell carrot? 

Klárka Mrázová

2. What do you call people who are afraid of Santa  Claus?

Dorotka Lipertová

3. Did you know that Santa knows karate?

Eliška Mušková

4. Why was Santa´s little helper feeling depressed?
Because he had low elf esteem.

Ella Smolíková

5. When Santa is on the beach what do the elves call him?
Sandy Claus. 

                                  Viky Šišková

6. Odkud je Santa? 
What nationality is Santa Claus?
North Polish. 

Adam Pašek
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A BIT OF XMAS HUMOUR 
with the help of 5. B  

 

 

What did one snowman say to the other snowman? 

Klárka Mrázová 

What do you call people who are afraid of Santa  Claus?  Claustrofobic!

Dorotka Lipertová 

Did you know that Santa knows karate? He has a black belt! 

Eliška Mušková 

Why was Santa´s little helper feeling depressed? 
Because he had low elf esteem. 

Ella Smolíková 

When Santa is on the beach what do the elves call him? 

Viky Šišková 

Claus? 

Adam Pašek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BIT OF XMAS HUMOUR  

Claustrofobic! 



 

Ohlédnutí za letošním 
Halloweenem 

Uhádnete, která počáteční písmenka ve všech básničkách chybí? Zkuste vyluštit, které anglické 
slovo je v počátečních písmenkách ukryto (čteno odshora dolů).

 

_hen the 

_n our houses 

_hey are 

_roissants, 

_appy 

Lucka Čekanová 

 

_ild and fast 

_t could be 

_each how you 

_an be strong and free 

_e is flying in the sky with really good eyes

and from far away seeing you every time.

Lenka Hotovcová 

 

_here are monsters, where are children?

_i´s Halloween! What´s happened?

_reats are gone,

_ollin has a gun

_ow sad, Halloween is dead.

Natálka Arazimová, Len

 

Úspěšní luštitelé si můžou vyzvednout odměnu v
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Ohlédnutí za letošním 
Halloweenem – básnické pokusy 9. A

Uhádnete, která počáteční písmenka ve všech básničkách chybí? Zkuste vyluštit, které anglické 
počátečních písmenkách ukryto (čteno odshora dolů). 

Halloween night starts 

monster started fights 

starving, they want some sweets

lollipops or some candies

Halloween! 

flying in the sky with really good eyes 

and from far away seeing you every time. 

_here are monsters, where are children? 

_i´s Halloween! What´s happened? 

_reats are gone, 

_ollin has a gun 

_ow sad, Halloween is dead. 

Natálka Arazimová, Lenka Nguyenová 

Úspěšní luštitelé si můžou vyzvednout odměnu v kabinetu č. 49 (Mgr. Jana Šulcová).

Ohlédnutí za letošním 
básnické pokusy 9. A 

Uhádnete, která počáteční písmenka ve všech básničkách chybí? Zkuste vyluštit, které anglické 

starving, they want some sweets 

lollipops or some candies 

kabinetu č. 49 (Mgr. Jana Šulcová). 



 

Fallout 76 

Hra se všemi hráči známého postapokaly

konečně přišla. Celá hra se odehrává v zcela 

zcela postrádá. Velké plus dávám za velice obsáhlý herní svět. 

hrát tolik na atmosféru, ale snaží se být poplatný souč

klasických reálií série. Nejde tu o budování oslňujícího 

někdy Fallout 76 hrál, moc dobře ví, jak hra působí. Jde hlavně o příběh, 

v novém díle není. V novém Fallout 76 jde o budování 

díky propracovanému craftingu. Což ale hře 

 Hodnocení: Hra mne zklamala v n

Mezi plusy patří například skvělá grafika, 

více méně skvělá hra, které chybí propracovanější příběh.
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PC- GAME 

všemi hráči známého postapokalyptického světa znovu nezklamala. 

konečně přišla. Celá hra se odehrává v zcela multiplayerovém světě a takzvaný singlplayer hra 

dávám za velice obsáhlý herní svět. Fallout 76 v nové podobě nechce 

tolik na atmosféru, ale snaží se být poplatný současným herním trendům za pomoci 

ejde tu o budování oslňujícího příběhu, ale o život v pustině. Každý, kdo 

hrál, moc dobře ví, jak hra působí. Jde hlavně o příběh, 

ovém Fallout 76 jde o budování základen a různé vy

díky propracovanému craftingu. Což ale hře dává zcela nový feel. 

neúplném zaplnění herního světa. Za to hře strhávám čtyři body. 

patří například skvělá grafika, za kterou přidávám několik bodů. Shrnuto podtrženo 

které chybí propracovanější příběh. Hodnotím šesti body z 

tického světa znovu nezklamala. Podstatná změna 

multiplayerovém světě a takzvaný singlplayer hra 

t 76 v nové podobě nechce 

asným herním trendům za pomoci 

příběhu, ale o život v pustině. Každý, kdo 

hrál, moc dobře ví, jak hra působí. Jde hlavně o příběh, každopádně tak to  

základen a různé vytváření nových věcí 

eúplném zaplnění herního světa. Za to hře strhávám čtyři body. 

a kterou přidávám několik bodů. Shrnuto podtrženo 

Hodnotím šesti body z deseti.  

Balín Lukáš7.A 

 

 

 

 

 

 

 



 

Módní trendy podzimu a zimy 2018
Letošní podzim a zimu ovládla móda jako ze 

1. Kostky 

Kostkovaná saka, šaty nebo také bundy.

3. Zvířecí vzory 

Overaly, trička, šaty a mnohé další z umělé kožešiny.
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Módní trendy podzimu a zimy 2018
Letošní podzim a zimu ovládla móda jako ze sedmdesátých let. Mám tu na ukázku pár zajímavých 

trendů, tak si je pojďme ukázat.

1. Kostky       

Kostkovaná saka, šaty nebo také bundy.      Nadpis vypovídá za vše.

                               

Overaly, trička, šaty a mnohé další z umělé kožešiny.      Tyto vlastnosti mohou mít i kožíšky   

       

 

Módní trendy podzimu a zimy 2018 
sedmdesátých let. Mám tu na ukázku pár zajímavých 

trendů, tak si je pojďme ukázat. 

  2. Velká saka 

Nadpis vypovídá za vše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           4. Dlouhé a velké bundy 

Tyto vlastnosti mohou mít i kožíšky    

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

Agáta Pipotová 8. B 
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Vánoce jsou svátky, které slaví rodina pohromadě 
u stromečku, jí cukroví, zpívá koledy 

Slavíme je večer 24. prosince. Pravé Vánoce, kdy se 
narodil Ježíš Kristus, by se měly slavit od 25. prosince do 
6. ledna - svátkem Tří králů. Ti a
králové. K+M+B neznamená Kašpar, Melichar 

VÁNOČNÍ PŘESMYČKY
TOSČEREKM 

OBYDOZ 

PRAK 

EČKOZNEV 

NETVANEVÍD CĚVEN 

LĚSHKUNÁ 

URCÍKOV 
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VÁNOCE 

Vánoce jsou svátky, které slaví rodina pohromadě  
ečku, jí cukroví, zpívá koledy a rozbaluje dárky.  

Slavíme je večer 24. prosince. Pravé Vánoce, kdy se 
narodil Ježíš Kristus, by se měly slavit od 25. prosince do 

svátkem Tří králů. Ti ale nebyli ani tři, ani 
králové. K+M+B neznamená Kašpar, Melichar  

a Baltazar, ale Kristus 
mansionem benedicat, 
česky Kristus 
požehnej tomuto domu. Celé Váno
svátkem už od samého počátku. Některé tradice se pojí 
s Vánocemi už odpradávna např. rozsvěcování svíček (nově 
narozený Ježíš je světlem ve tmě pozemského světa a nadějí 
pro budoucí život), ale některé jsou novější. Třeba stromečky 
nám přišly z Německa a začaly se zdobit až v 19. století.

 

VÁNOČNÍ PŘESMYČKY

 ŘEŠENÍ: STOMEČEK, OZDOBY, KAPR, ZVONEČEK, ADVENTNÍ VĚNEC, SNĚHULÁK, CUKROVÍ

Celé Vánoce jsou křesťanským 
čátku. Některé tradice se pojí  
např. rozsvěcování svíček (nově 

narozený Ježíš je světlem ve tmě pozemského světa a nadějí 
jsou novější. Třeba stromečky k 

nám přišly z Německa a začaly se zdobit až v 19. století. 

VÁNOČNÍ PŘESMYČKY 

ŘEŠENÍ: STOMEČEK, OZDOBY, KAPR, ZVONEČEK, ADVENTNÍ VĚNEC, SNĚHULÁK, CUKROVÍ 

Kateřina Novotná 9. B 

 

 

Filip Patera 8. A 

 



 

VÁNOČNÍ RECEPT

PERNÍČKY - 50 gramů másla, 650 g hladké mouky, 
7 lžic mléka, 4 ks žloutku, 150 g medu, 2 lžičky 
perníkového koření, 2 lžičky jedlé sody

1) Do mísy dáme mouku, cukr, sodu, a perníkové 
koření. Vše promícháme, přidáme máslo, žloutky, 
med a mléko a vypracujeme těsto.
0,5 cm tlustý plát a vykrajujeme tvary. 

2) Pečeme na 170 °C asi 10 minut. Upečené 
perníčky hned potřeme žloutkem. Zdobíme bílkovou 
polevou (170 g moučkového cukru,1 
šťáva) 

konzistenci mokrého písku. 

3)Přidejte levanduli, ale ne moc jinak se na konci bomba rozpadne

4)Nechte vyschnout 1-2 dny  
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VÁNOČNÍ RECEPT 
 

50 gramů másla, 650 g hladké mouky, 
žloutku, 150 g medu, 2 lžičky 

perníkového koření, 2 lžičky jedlé sody 

Do mísy dáme mouku, cukr, sodu, a perníkové 
koření. Vše promícháme, přidáme máslo, žloutky, 
med a mléko a vypracujeme těsto. Vyválíme na asi 
0,5 cm tlustý plát a vykrajujeme tvary.  

Pečeme na 170 °C asi 10 minut. Upečené 
perníčky hned potřeme žloutkem. Zdobíme bílkovou 

levou (170 g moučkového cukru,1 bílek, citrónová 

DIY 
 

KOUPELOVÁ BOMBA- 2 šálky sody na pečení, 1 šálek 
zubního krému, 1-2 polévkové lžíce 
obyčejného, potravinářské barvivo, esenciální oleje 
(levandule), sušená levandule, voda
 na kostky ledu (mohou být např. srdce)

1) Smíchejte sůl, krém, olej, esenciální oleje a barviva 
potravin, dokud nebudete mít barvu, se kterou jste 
spokojeni. 

2)Přidejte vodu. Začněte míchat, až to bude mít 

Přidejte levanduli, ale ne moc jinak se na konci bomba rozpadne, Vyplňte podnosy 

Barbora Hamplová 9. B 

 

 

 

2 šálky sody na pečení, 1 šálek 
2 polévkové lžíce olivového oleje nebo 

obyčejného, potravinářské barvivo, esenciální oleje 
oda, formy 

ky ledu (mohou být např. srdce) 

Smíchejte sůl, krém, olej, esenciální oleje a barviva 
arvu, se kterou jste 

ačněte míchat, až to bude mít 

Vyplňte podnosy  

Simona Hudková 8. A 

 



 

ZAJÍMAV
                        

 

 

 

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Když se chobotnice poleká, zbělá.

Nejhlubší kořeny mají délku 120m 
tyto kořeny má fíkovník z jižní 
Afriky 

Pakobylky měří až 30cm 
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ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kalendová Karolína 5.

Když se chobotnice poleká, zbělá. 

Larvy vosičky brvušky měří 
pouze 0,21mm 

Nejhlubší kořeny mají délku 120m 

Kondor velký se v zajetí dožil 72 

Šváb může žít i několik dní bez 
hlavy 

PŘÍRODY 

Kalendová Karolína 5. A  

Larvy vosičky brvušky měří 

Kondor velký se v zajetí dožil 72 let 

Šváb může žít i několik dní bez 
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