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ZPRÁVY Z PARLAMENTU 
Soutěž ve sběru papíru 

V týdnu od prvního do pátého dubna proběhla Soutěž ve sběru papíru. Všechny třídy 

dohromady přinesly 11441 kilogramů papíru.  

Soutěž byla opět rozdělena na první a druhý stupeň. Z prvního stupně se na čtvrtém 

místě umístila třída 2.A s 572 kilogramy, na děleném třetím místě 4.C a 5.C, obě třídy 

přinesly 851 kilogramů, na druhém místě 2.B s 897 kilogramy a vítězi se staly třídy 

2.C a 5.B, které přinesly 1066 kilogramů. Na druhém stupni se na čtvrtém místě 

umístila 7.B s 561 kilogramy, na třetím místě 6.B s 635 kilogramy, druhé místo 

obsadila 8.B se 766 kilogramy a zvítězila 6.A s 798 kilogramy.  

Třídy na třetích místech získaly 500 Kč na třídní akci, na druhých místech 800 Kč a 

třídy na prvních místech získávají 1000 Kč. Část výtěžku z akce bude použita na 

adopci na dálku, zbytek bude využit na zakoupení odměn pro třídy. 

Návštěva na poliklinice 

Ve středu 8. 3. navštívila třída 5. B domov pro seniory na poliklinice v Litvínově. 

Společně s babičkami, ale i dědečky, vyrobily děti jarní dekoraci, která byla zároveň 

dárkem k MDŽ. Při společné dílničce se vyprávěly zážitky ze školy, babičky a 

dědečkové si zavzpomínali na své dětství. Velkým přínosem bylo slyšet vyprávění 

pamětníků o 2. světové válce. Po práci následovala odměna v podobě bábovky a 

koláče, které upekli deváťáci v rámci hodin vaření. Bylo to velmi příjemné dopoledne, 

děti odcházely nadšené a plné zážitků. 

 

Pyžamový den 

V pondělí prvního dubna 

se konal Pyžamový den, 

akce se vydařila, na 

fotce třída 5. A 

 

 

 

 

 

 

.   

Martin Stýblo 9. B 
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The Story of Barbie, Ken 

and the Phrasal Verbs 
One lovely morning Barbie got up. She wanted to do the 

biggest party in the whole town. She sent a request to all her 

friends on facebook. Of course, everybody wanted to take part. 

She started getting  ready and at 7 o´clock everybody arrived. 

Then a cute boy got out of the car and she knew he was the 

perfect one.  

Everybody got inside and Barbie switched the music on. The 

people started dancing and drinking. She got really drunk and 

then she was getting closer to that boy. His name was Ken. 

They started dancing together. And then the moment came … 

Their heads were getting closer. The kiss was coming. But she 

threw up at his entire face. After that she fell asleep.  

The next day she didn´t remember anything. 

By Lucka Čekanová, Melánie Machuldová and Káťa 

Smolková 9. A 

Easter Match 
Přiřaďte (mnohdy) nepřeložitelné 

1) egg hunt   a) mazanec 

2) whip   b) koleda 

3) stuffing   c) „vajíčkobraní“ 

4) bun    d) beránek 

5) lamb   e) slepička 

6) chick   f) pomlázka 

7) treat   g) obarvit (vajíčka) 

8) duckling   h) kuřátko 

9) hen    i) nádivka 

10) dye   j) káčátko 

 

You can show your answers to Ms Šulcová at the office number 49. 
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VELIKONOCE 
 

 
Velikonoce jsou jediné svátky, které nemají v kalendáři pevné 
datum. Slaví se vždy první neděli po prvním jarním úplňku, který 
může být podle postavení planet v období mezi 22. březnem a 25. 
dubnem. V některých zemích s pravoslavným náboženstvím 
probíhají oslavy Velikonoc později. Kdysi bylo velikonoční období 
vítáním jarního slunovratu, později se Velikonoce díky křesťanské 
církvi přeměnily na oslavy znovuzrození Ježíše Krista. Současná 
podoba Velikonoc už ale není tak duchovní, Velikonoce jsou 
především kulturní, společenskou a v poslední době také komerční 
událostí. 

 
 

 
 

ZAJÍMAVOSTI, KTERÉ JSTE NEVĚDĚLI 
 

Umění malovat vajíčka se nazývá “pysanka” – tento název vznikl na Ukrajině. 
  
Easter – anglický výraz pro Velikonoce, vznikl ze slova “Eostre”, což je jméno 
anglosaské bohyně, která symbolizuje zrození. 
 
Američani během těchto svátků zkonzumují více, než 16 milionů sladkých fazolek (jelly 
beans). Kdybychom takové množství poskládali do řady, její délka by byla 3x delší, než 
je délka rovníku. 

 
Norské Velikonoce vypadají úplně jinak než naše. Místo hodování pomlázkami a 
malování kraslic řeší norské rodiny detektivky a vraždy. Např. i krabice od mléka jsou 
popsané různými detektivkami, které rodiny hlavně po ránu,ale i během dne řeší. 
 

V Anglii se slaví tzv. Palačinkový den. Na 
tenhle den anglické i americké rodiny smaží 
hodně palačinek, které potom jí s javorovým 
sirupem, nutellou, cukrem nebo i citronem. 
Konají se i palačinkové závody.  
Závody na 400 metrů pro ženy v zástěrách, 
s čepečkem a v ruce s pánvičkou  
a palačinkou. 

     
  

 
  Tereza Műllerová, 9. B 
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Velikonoce v zahraničí 

USA:  

Mnoho rodin navštěvuje kostel, protože v USA jsou stejně jako u nás Velikonoce 

náboženský svátek. V sobotu večer se obarví všechna vajíčka a v neděli ráno se děti 

účastní tzv. lovu vajíček. Údajně vajíčka přes noc schoval velikonoční zajíček všude 

po domě a v zahradě. Proč by to zajíček asi tak dělal, se neví. 

Anglie: 

 V Anglii je to velmi podobné jako ve Spojených státech. Ovšem také se tam pořádají 

Závody kačenek. Jedná se o to, že si každý soutěžící koupí jednu gumovou kačenku 

a všechny se hromadně hodí do řeky. Ta kačenka, která doplave do cíle, jako první 

vyhraje soutěžícímu nějakou cenu. Vybrané peníze potom putují na charitu.  

Rusko:  

V Rusku slaví velikonoce stejně jako každý svátek se zpožděním (kvůli Juliánskému 

kalendáři). Před Velikonoci drží 40ti denní půst. O to více jedí na Velikonoce. Zvláštní 

je, že jedí pouze studená jídla. A ryby, maso nebo jiná teplá jídla se nesmí. Stejně 

jako my barví vajíčka, ale pomlázku bychom tam nenašli.    

               Agáta Pipotová 8. B 

 

 

KŘÍŽOVKA 

 

 
         Kristýna Skamenová 6. A 

 

 

 

https://storage.googleapis.com/semtixassets/vlajkysemtixtop/2018/10/0972048178679f337eb6e3d2b4d5ef82.jpg
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Velikonoční DIY 

Řetěz s králíčky: 

Budeme potřebovat: 

o Barevné čtvrtky  
o Vlnu (bílou nebo v barvě čtvrtek) 
o Nůžky 
o Širší vidličku nebo kolečka na výrobu bambulek 
o Provázek 

o Tekuté lepidlo (na papír a savé materiály) 

1. Ze čtvrtek si vystřihneme siluety králíčků, aby králíčci měli asi 8,5 cm na výšku. 

2. Vyskládáme si králíčky rubovou stranou navrch, natáhneme si přes ně provázek ve výšce 

uší. 

3. Postupně přilepíme všechny králíčky k provázku tekutým lepidlem. 

4. Připravíme si bambulky – ocásky králíčků 

            

            

            

            

            

            

            

    

5. Bambulky přilepíme lepidlem ke králíčkům. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Agáta Pipotová 8. B 

1. 2. 3. 

4. 5. 
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VELIKONOČNÍ RECEPTY 

Velikonoční beránek 

- 2 vejce 
- 200 g moučkového cukru 
- 5 žloutků 
- 5 bílků 
- vanilkový cukr 
- 300 g hrubé mouky 
- citronová šťáva 

1) Cukr, celá vejce, žloutky a vanilkový cukr 
třeme do pěny asi 30 minut. 

2) Přidáme citronovou šťávu, tuhý sníh 

ušlehaný z bílků, mouku a zlehka promícháme.  

3) Formu na beránka vymažeme máslem a vysypeme moukou, rozetřeme do ní těsto 

a v středně vyhřáté troubě upečeme dorůžova asi 45 minut.  

4) Upečeného velikonočního beránka opatrně vyklopíme a podle zvyklosti ozdobíme. 

 

 Velikonoční mazanec 

- 100 g másla 
- sůl 
- 2 dl mléka 
- 2 žloutky 
- 100 g cukru krystalu 
- rozinky, mandle, muškátový oříšek 
- 500 g polohrubé mouky 
- 1 kostka droždí 
- citronová kůra 

1) Do teplého mléka rozdrobíme droždí, 
přidáme cukr, špetku soli a trochu mouky, 
necháme vykynout kvásek. 

2) V míse smícháme mouku, přidáme rozpuštěný tuk, žloutky, kvásek, strouhanou 
citronovou kůru a muškátový oříšek, rozinky (předem namočené ve vodě nebo rumu) 
a vypracujeme těsto. Těsto na velikonoční mazanec necháme hodinu kynout. 

3) Pak zpracujeme bochánek, který necháme ještě nakynout. Mazanec potřeme 
vejcem, posypeme mandlemi. 

4) Pečeme v předem vyhřáté troubě zhruba 20 minut při 200 °C, poté teplotu 

zmírníme a dopečeme. 

          Eliška Černá 9. B 
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Vtipy  

 
Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: "Smrdí, umývat!!!" 
 Otec odepsal: "Učit, nečuchat!!!" 
 
Učitelka: Každý kdo odpoví na otázku, kterou teď položím správně, 
může jít domů.  
Jeden kluk vyhodí svůj batoh z okna.  
Učitelka: Kdo to byl?!  
Kluk: Já! Odcházím totiž domů. 
 
Pepíček dostane za trest napsat 100x "Nebudu tykat paní učitelce. 
" Pepíček to napsal 200x, tak se ho učitelka zeptala, proč to napsal tolikrát. 
Pepíček odpoví: "Jsem ti chtěl udělat radost ..." 
 
"Vstávej synku, musíš do školy!" 
"Maminko, já tam nechci, oni mě tam vůbec neberou, smějí se mi... 
 Opravdu tam musím jít?" "Musíš, musíš, vždyť jseš učitel."  
 
Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam zbude? Jedna, 

ta mrtvá. Ostatní uletí. 
                                                                       
                                                                       Filip Patera, 8. A 
 
 

Vajíčko 
Komu já vajíčko daruju, 

toho já upřímně miluju. 

Komu já vajíčko dám, 

toho já ráda mám. 

 

Kdo ho zdobil, ten má rád, 

kdo ho dostal, ten je rád. 

Za vajíčko malované, 

z velké lásky darované. 

         Komínková Jana 5. A 
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 Strašidelné příběhy 

 

 

Sen 
   Jednou se mi zdál sen. V tom snu jsem šel lesem a našel rybíz. Já miluji rybíz a 

tak jsem se vrhl ke keři. Ty největší a nejsladší kuličky byly uprostřed keře. Zalezl 

jsem do keře a jedl. Od rybízu jsem si umazal pusu a o větve roztrhl pyžamo. Ráno 

jsem se probudil a pusu měl červenou, pyžamo natržené a v rozcuchaných vlasech 

listí. 

 

Hrneček 
   Včera jsem našla starý hrneček po babičce. Maminka ale řekla, že je na nic a že ho 

vyhodíme. Šla jsem ho vyhodit. Když jsem odcházela od popelnic, přijeli popeláři. A 

je po hrnečku. 

    Dnes ráno jsem se probudila s hrnečkem v posteli. 

 

SMS příběh 
Mami, proč jsi mě volala do kuchyně, když tu nejsi?  

Já tě nevolala, jsem ještě v práci…. 

 

 

Snad jste se nebáli…   

        Kateřina Franková 6. A 

 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2017/04/13/21/36/conversation-2228731_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/cs/illustrations/konverzace-mobiln%C3%AD-telefon-sms-2228731/&docid=EjF2UR15ElhqQM&tbnid=fOfaPw5sSsDjdM:&vet=12ahUKEwiBuPX1jcbhAhUp1eAKHQLRBlE4ZBAzKA8wD3oECAEQEA..i&w=434&h=720&itg=1&hl=cs&bih=643&biw=1280&q=sms&ved=2ahUKEwiBuPX1jcbhAhUp1eAKHQLRBlE4ZBAzKA8wD3oECAEQEA&iact=mrc&uact=8
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JAK 3.A SPALA VE ŠKOLE 

             

          Tereza Brychtová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ella Franková 
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PC- GAME 
CUPHEAD 

Dnes si povíme něco málo o starším titulu, který ale musím zmínit, protože se jedná  
o jednu z nejlepších her, které jsem kdy hrál. 

 
Tato hříčka herního průmyslu se mezi hráči 
nazývá Satanovo dílo. Nenechte se zmást 
pohádkovým stylem hry, který může působit 
mírně a oddechově. Čeká vás několik sérií 
někdy až nemožných levelů, které budete 
muset dokončit. Varování - nevhodné pro 
těhotné ženy a osoby, které mají slabé srdce. 
Hrajete za postavičku Cupheada neboli 

hrníčku. Postupně procházíte levely, které se stále ztěžují. Tato arkádovka připomíná  
na první pohled spíše dětský pořad z 30. let. Během hraní se budete setkávat se 
záporáky, které ztvárňují oživlé předměty. V neposlední řadě i samotný král pekel, 
který má ve hře roli hlavního bosse. Z důvodu vysoké obtížnosti se velká část hráčů 
nedostane až na konec, ale věřte mi, užijete si to. 
 
Hodnocení:  
Plus: 
Skvěle graficky zpracovaná hra, zábavné stále překvapující levely, příběh, který 
zaujme. 
Mínus: 

Někdy až zbytečně obtížné levely. 
 
Podtrženo sečteno hru bych ohodnotil 9/10 body. 
          Lukáš Balín 7. A 

 

Recenze 

Ohnivá křídla je knížka o pěti dráčatech, která vystupují v 

jednom proroctví, dle kterého zachrání všechny dračí kmeny 

 od války, kterou mezi sebou vedou tři královny z kmene 

Pískoletů.  

Když byla dráčata ještě ve vejcích, unesla je skupina draků, kteří 

věřili v proroctví, a schovali vejce do jeskyně, kde je vychovávali 

a připravovali na svůj osud a osud všech kmenů. Dráčatům se 

však jejich výchova nelíbila, a tak se rozhodla, že utečou. 

Podaří se jim naplnit proroctví?  

Kniha je úžasná a doporučuji ji pro náctileté, kteří mají rádi  

   fantazi a draky.        

          Eliška Chytrá 7. B  
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LIMERIK 
 

       Byl jeden dědeček z Lomnice, 

       který miloval kukuřice. 

       Jedl je jen vidličkou 

       a pak je mlátil paličkou. 

       Ten starý dědeček z Lomnice. 

 

 

 

 
Nella Boukalová, Adéla Holubová 6. A  Linda Burešová, Stela Fišerová 6. A 

 

 

    
Bára Urbanová, Anna Švábová 6. A 

   

 
Matěj Kratochvíl, Adéla Kubinčáková 6. A  
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