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ZPRÁVY Z PARLAMENTU 

Sbírka plyšových hraček 

Proběhla ve dnech 14. a 15. prosince a vybranými plyšáky byly obdarovány děti z Dětského 

domova Špálova v Ústí nad Labem. Část sbírky byla odvezena do Azylového domova pro matky 

s dětmi v Ústí nad Labem. O hračky měli zájem i lidé z Domova pro seniory, který s azylovým 

domem sousedí, ti také dostali část plyšáků, tím pádem jsme obdarovali tři organizace současně.   

 

 

 

 

 

 

         

 

Adopce na dálku 

Pozdrav od Divya Fernandes - adoptované dívky z Indie. 

Posílám vám pár řádků, na které čekáte. Mám se tady dobře. Ukončila jsem první semestr deváté 

třídy a prošla jsem s dobrými známkami. 2. října jsme oslavili čistý den ve škole. V říjnu jsem měla 

19 dní prázdniny. O těchto prázdninách jsem šla  

na piknik. Pár dní jsem zůstala u sestřenice. Potom jsem strávila čas čtením několika krátkých 

knížek.  

Vánoce se blíží. Dostala jsem dárek vaším jménem. Děkuji moc. Přeji vám bohaté Vánoce a 

radostí naplněný nový rok. Můj taťka, mamka a bratr Roshan vám také posílají vánoční pozdrav.  

S láskou 

                                                   Vaše milovaná Divya Fernandes. 

M. Stýblo 8. B 
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ZPÍVÁNÍ PRO SENIORY 
 

19. prosince byla naše třída 7. B zpívat seniorům z domova důchodců. Nejprve předvedl svůj 

program orchestr ze Základní umělecké školy v Litvínově. V orchestru hrály klarinety, trumpety, 

flétny, bubny, saxofony a lesní roh. Poté přišla na řadu naše třída. Nejprve jsme zpívali lidové 

písně s kytarovým doprovodem paní učitelky Pickové. Po lidových písních jsme zpívali vánoční 

koledy s doprovodem klarinetu, na který hrál Jan Kunz a tahací harmoniky, na kterou hrál Petr 

Šašek. Babičkám i dědečkům se to moc líbilo. Někteří s námi zpívali, někteří plakali dojetím a byli 

moc šťastní z toho, že je někdo přišel potěšit před Vánocemi písničkami. 

            Kristýna Šulcová 7. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 5  

 

 

APRÍL, APRÍL! 

Jako skoro každý mám rád různé svátky. Velikonoce, Vánoce, Nový rok. Ale jeden den je pro mě 

něčím výjimečný - a to apríl. 

Normálně jsem klidný člověk. Trávím čas ve škole, jako každý jiný. Mám pevnou skupinu 

kamarádů. Nejsem třídní klaun ani mrzout, nic speciálního. Prostě normální člověk. Ale apríl. Na 

apríla rozkvetu. To je můj den. Moje šance si z někoho udělat srandu, aniž by se na mě naštval.  

Ale moji kamarádi začali být nedůvěřiví. Věděli, jak moc tenhle den miluju a také věděli, že v 

tenhle den nejsou zrovna v bezpečí. Takže si v posledních letech začali dávat pozor. Když jsem 

nebyl v dohledu, vždy se ohlíželi kolem sebe a byli připraveni na cokoliv. Což znamená, že 

některé vtípky se nepovedly a všechna příprava byla totálně zbytečná. Musím uznat, že minulý rok 

nebyl vůbec dobrý. Povedlo se mi vystrašit jen dva lidi a kamarádi si udělali srandu spíš ze mě. 

Bral jsem to jako prohru a nechtěl jsem to nechat jen tak být. Letošní apríl překoná všechny 

ostatní! 

Věděl jsem, že když si vezmu na sebe kostým, zmizím ze skupiny, bude to moc nápadné. 

Kamarádi zjistí, že jsem pryč. Musí mi někdo pomoct. Ale kdo? Brácha mi pomoct nechtěl a mým 

kamarádům to říct nemůžu. Takže mě napadl dost pitomý nápad. Zkusím někoho úplně cizího. 

Asi tak tři týdny před aprílem jsem šel na jednu webovou stránku, kde jsem zabíjel svůj čas nejvíc.  

Byla to stránka, na které se dají najít dost šílené věci, ale také úžasní lidé - Reddit. Už hodněkrát 

mi tu lidé pomohli, takže jsem si řekl: ,,Proč by to mělo bejt dneska jinačí? " Poslal jsem post - 

,,Potřebuji nutně pomoct pro dobrý prank!!!“ 

Potřeboval jsem někoho, kdo se stane v ten den monstrem a bude terorizovat moje kamarády. 

Čekal jsem, než se někdo ozve. Věřil jsem, že se někdo nabídne, protože letošní apríl připadne na 

sobotu, kdy lidi nechodí do práce ani do školy a mají volno. 

Taky, že jsem se dočkal! Asi po třiceti minutách mi napsal někdo s uživatelským jménem 

,,Mrealla.“ 

Dost zvláštní jméno, ale budu mu tedy tak říkat. Napsal mi, že bydlí nedaleko a rád by mi pomohl 

někoho vylekat. Dal jsem mu svojí osobní skype adressu a ještě chvíli jsme mluvili o různých 

věcech.  

Zdál se být velmi milý člověk. Řekl, že mu je dvacet a sám rád straší své sourozence. Rozuměli 

jsme si skvěle. Řekl jsem mu, že kostým a cokoliv jiného zaplatím já. Ale odmítl. Prý má nějaký 

hororový kostým ve sklepě a to je vše, co potřebuje. Jen musí vědět, kde a kdy. 

Napsal jsem, že mým letošním cílem jsou Sára a Míša - dvě holky ze třídy, které se chystají ten 

den přespat jedna u druhé, protože Sářini rodiče jsou na dovolené. 
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Tuhle informaci mi prozradila jedna dobrá kamarádka.  O Sáře jsem toho chtěl vědět docela dost. 

Jsem totiž do ní děsně zabouchlej. Napsal jsem mu adresu a přesný čas (22:00). Od tohoto 

momentu mi už nenapsal. Ani jedna jediná zpráva. Několikrát jsem mu napsal, abych se ujistil, 

zda naše dohoda platí. Neodpovídal. Byl i celou dobu offline. Nic. Ani za tři dny, čtyři, pět, šest... 

Začínal jsem být vynervovaný, ba byl jsem přímo naštvaný. Opravdu jsem se nechal napálit 

internetovým trollem. Bylo by to až moc krásné, kdyby to fungovalo. Už jen tři dny. Přemýšlel jsem 

o tom, že bych se sám převléknul za monstrum a navštívil ty holky. Ale ztrapnit se před Sárou 

jsem se opravdu nechtěl. Už jsem se smířil s tím, že tenhle apríl opět nic nebude.  Chtělo se mi 

brečet a řvát vzteky. 

Dva dny uběhly. Stále nic.  

Byl apríl. Kamarádi v naší whatsapp skupině si už začali ze mě dělat srandu, že jsem vyměk a 

všechno vzdal. Neměl jsem na náladu. Na nic. Byl jsem...  smutný, naštvaný, zklamaný. Můj plán 

nevyšel. Takže jsem strávil večer doma u počítače koukáním se na trapný memes a sem tam 

nějaké youtube video. Najednou - přesně v 22:00 mi přišel hovor od Mrealla. 

Byl to videohovor přes skype. To mi okamžitě zvedlo náladu. To je ten moment. Takže si ze mě 

srandu neudělal! Byl tam! 

S lehkou nervozitou jsem klikl na tlačítko přijmout videohovor. Moje i Mrealleho kamera se 

zapnula. Mobil si pravděpodobně připevnil na čelo a natáčel. Fascinovaně jsem sledoval, jak se 

přibližuje k Sáryninu domu. Moje srdce tlouklo napětím, jako bych byl všemu přítomen. Mrealla se 

pohyboval kolem domu a zkoušel některá okna, jestli se dají otevřít.  

A taky že jo! 

Kuchyňské okno nebylo zamčené. Pomalu ho nadzvednul a vlezl dovnitř. Byl v bytě. Začalo mi být 

ale zvláštně. Myslím, že strašit někoho z venku je už dost, ale vloupat se dovnitř? Možná tenhle 

prank zašel moc daleko. 

Ale už bylo pozdě na to něco změnit. Mrealla se plížil obývákem a pak jsem je viděl. Před 

obrazovkou televize seděly Sára a Míša. Světlo televize je zahalilo modrým světlem. Najednou se 

Míša  otočila směrem k Mreallovi.  Začala křičet.  Sára také. V očích měly děs a hrůzu. Jejich 

zděšení mi nepřineslo očekávanou radost. Cítil jsem se hrozně. To mi nikdy neodpustí. Vyděšeně 

jsem sledoval, jak se Míša snažila utéct, když se Mrealla k ní přibližoval. ,,Ať už konečně sundá 

masku! Ať řekne holkám, že je to jen prank!“  
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Ale...  neudělal to. Vše co jsem viděl, bylo něco jako stříbrná mačeta, která se mihla kolem Míši a 

její bezvládné tělo padající na zem. O několik sekund později 

následovala i Sára, která stála na místě jako zmražená. Nemohl 

jsem pořádně přemýšlet. Nemohl jsem zpracovat to, co se právě 

stalo. Viděl jsem jen dvě mrtvoly mých spolužaček ležící na zemi 

ve vlastní krvi. Byl jsem zděšený. 

Namočil si prsty krví a přiblížil se ke zdi. A tam napsal pomalu dvě 

slova - APRÍL APRÍL! 

Videohovor spadnul. Seděl jsem šokovaný před obrazovkou asi 

ještě půl hodiny a doufal, že tohle je jenom sen. Že to byl jen vtip. 

Ale nebyl... Po týdnu jsem dostal zprávu od Mrealla - 

"Tak zase příští rok ;),,        K. Wittenberg 7. A 

 

ZLATÉ OČI 

Jednoho dne si královna Drahomíra usmyslela: ,,Co kdybych si nechala udělat náhrdelník, který 

nikdo nemá, byl by celý ze zlata a uprostřed by měl velký červený smaragd.” Hned po svém 

velkolepém nápadu si zavolala svého zlatníka Francoise. Francois rychle přiběhl. ,,Francoisi, 

udělej mi prosím tento náhrdelník,” ukázala mu náčrtek jedinečného náhrdelníku a Francois řekl : 

,,Zlatý oči královno, takový náhrdelník nedokáži zhotovit.” ,,Zlatý oči, zlatý oči, výborný nápad 

Francoisi, uděláš mi zlatý oči.” ,,Ale královno.” ,,Mlč! Pokud ty zlatý oči nezhotovíš do zítřka, 

nechám tě popravit!” Francois byl smutný, věděl, že ho nejspíš čeká smrt. Šel tedy do hospody na 

posledních pár piv. Sedl si vedle nějakého muže. Tak ho chvíli pozoroval a všiml si, že dotyčnému 

muži čouhají dva rohy přímo z hlavy. Francois si myslel, že je jenom opilý a že ho to po chvíli 

přejde. Po druhém pivu se ho divný muž zeptal: ,,Jste nějaký smutný?” ,,No, víte, královna po mě 

chce zlaté oči, a když je do zítřka nedonesu, popraví mě.” Muž se pousmál a řekl:,,No a co byste 

řekl, kdybych vám je sehnal?” ,,To bych vám byl moc vděčný.” ,,Mně by stačilo jenom podepsat 

vlastní krví tuto smlouvu.” Odvětil muž. ,,Dobrá tedy.” Zlatník si ani nepřečetl smlouvu a hned 

podepsal. Ve smlouvě stálo: ,,Dotyčný smrtelník, kterému splníme jeho přání, musí pracovat  

v pekle 10 let. ” Po 5 letech zlatník v pekle umřel na zástavu srdce a královna nadosmrti neviděla, 

neboť zlatý povrch jejích očí samotné oči zakryl. 

Samuel Blažek 6. A 
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ZÁBAVA 

1. Plus, minus, krát a … 

2. Čtvrté vyjmenované slovo po B 

3. Synonymum slova asi 

4. Hlavní město Japonska 

5. Město s nízkým počtem obyvatel 

6. Bude zima bude … 

7. Začátek a … 

8. . Oblíbený alkoholický nápoj žen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Řešení na staně 14.        Eliška Černá 8.B 
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ROZHOVOR 

 

 

 

Položili jsme se čtyřem prvňáčků tři různé otázky…. 

 

Řekni nám o sobě něco… 

 

A- ,,Jmenuju se Anička, je mi 7 a jsem z 1. A. Mám ráda balet.‘‘ 

M- ,,Jmenuju se Míra a chodím do 1.B. Mám rád Aquáč a plavání.‘‘ 

B- ,,Jmenuju se Beátka a chodím do 1. A. Ráda hraji tenis.‘‘ 

K- ,,Já jsem Kačenka, mám ráda zvířátka a chodím do 1.C. ‘‘ 

 

Co tě nebaví a naopak baví? 

 

A- ,,Mám ráda VV, protože ráda maluju a nebaví mě český jazyk.‘‘ 

M- ,,Rád mluvím anglicky. A mám rád hudební výchovu, protože mám doma kytaru. Zatím 

na ni neumím, ale naučím se to. A nemám rád matematiku, protože tam jsou furt samý 

čísla.‘‘ 

B- ,,Baví mě všecko.‘‘ 

K- ,,Chodím ráda na tělocvik. Baví mě všecko.‘‘  

 

Jaké bylo tvoje vysvědčení? 

 

A- ,,Samé jedničky.‘‘ 

M- ,,Měl jsem samé jedničky.‘‘ 

B- ,,Samé jedničky.‘‘ 

K- ,,No, samé jedničky.‘‘ 
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LUNETIC 

 
Lunetic je česká hudební skupina, pocházející z Litvínova. Členy jsou Václav Jelínek, David Škach, Martin 

Kocián a Aleš Lehký. Když vymýšleli název skupiny, napadlo je anglické lunatic (blázni, šílenci). Aby jej 

trochu počeštili, změnili toto slovo na Lunetic. Začínali jako taneční skupina a působili na diskotékách. 

Postupem času začali se zpěvem. Ze začátku zpívali v Angličtině.  

V roce 1998 si jich všiml producent Stano Šimor. Lunetici začali zpívat česky, napsali hit „Máma“ a začali 

moderovat televizní pořad ESO. Hit „Máma“ měl velký úspěch  

a skupina Lunetic se dostala na přední příčky českých hitparád. Tato obliba trvala v průběhu let 1998–

2000, kdy kapela dokonce získala třetí místo na Českém slavíkovi. Skupina se rozpadla v roce 2003. Po 

rozpadu se Václav Jelínek pokusil o sólovou dráhu, vydal rockové album Pod vodou, ale neměl 

úspěch. Vlastní CD také vydal Martin Kocián, ale měl ještě menší ohlas než Jelínek. Členové Luneticu se 

dali znovu dohromady v roce 2008. Vydali nové album se všemi svými největšími hity a DVD se 

všemi videoklipy. K této příležitosti uspořádali dva koncerty – v Praze a v Liberci. V roce 2011 vydali zatím 

poslední desku Na vlnách. Producentem je Václav Jelínek.  

           Agáta Pipotová 7. B 
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MÓDA A STYL 

MAC 
MAC-  Make-up Art Cosmetics, je značka kosmetiky, která byla založena roku 

1984 v Torontu, založil ji Frank Toskan a Frank Angel. Společnost sídlí v New 

Yorku a je také společností Estée Lauder (1998). Značka byla původně 

založena pro make- up profesionály, také spolupracuje s odborníky na módních 

přehlídkách. 

 Jejich produkty jsou např. Prep + prime fix +  (Primer), Rotro matte lipstick 

(rtěnka), Studio fix fluid SPF 15 (make-up), Mineralize skin Finish (rozjasňovač), 

In extreme dimension lash mascara (řasenka). 

 

 

 

MAKE-UP TRENDY 2018 

• Hnědé stíny 

• Růžové tóny 

• Třešňový květ ( lesklé růžové rty) 

• Linky 

• Nakreslené pihy 

• Lepené řasy 

• Stříbrná 

• Barevné stíny 

• Rozmazané rty 

 

Brudnová, Danešová 8. B  
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HRY NA PC 

PUBG – PlayerUnknown’s Battlegrounds 

 

 Podle odborníků jedna z nejdůležitějších her roku 2017! To jsou slova několika odborníků na hry. 

PUBG už jen podle názvu může napovědět, o co se jedná ve hře. S několika hráči jste vysazeni 

na pustý ostrov a máte jen jediný úkol: Přežít! Postupně, co prolézáte mapu, se snažíte nalézat 

hráče a zbraně. “PUBG“ je největší podporou asi pro streamery a youtubery kvůli originálnímu 

kontentu a ne další ohrané FPS či MMO hře. Moje pocity z této 

hry jsou spíše smíšené, ale hned, co budu mít finance, si ji 

zakoupím. Na jednu stranu ty stálé bugy a neoptimalizace, jsou 

dost často otravné, ale věřím, že studio Blue hole to brzy 

opraví. Už jen z toho důvodu, že studio Blue hole poslouchá 

komunitu a nejde jen po penězích.  

 Hynek Mařík 8. B  

 

Assassin's Creed Origins 

 

 Již dva měsíce stará hra Assassin's Creed Origins je nejnovější díl ze 

série Assassin's Creed. Je to jedna z nejlepších sérii 21. století. Do 

hry oproti ostatním dílům byly předány i levely postav. Levely mají i 

samotní nepřátelé. Za sebe bych řekl, že se hra velice odchyluje od 

klasického stylu Assassin's Creed a styl boje, kdy skočíte mezi čtyřií 

pět lidí a všechny je pomlátite během chviličky, je ten tam.  Ale bylo 

přidáno i mnoho dalších věcí jako například Orlice, která funguje jako 

dron. Dále byla přidána lukostřelba. I přesto, že studio Ubisoft 

zakombinovalo do této hry mikrotransakce, tak se dá hrát i takzvaně 

čistě, pouze Free to Play. Hodnotil bych 9 z 10 bodů. Jeden bod strhnu za mikrotransakce. Velice 

kvalitní zpracování jak příběhové, tak grafické Egypta mi nedává žádnou jinou možnost. Hru bych 

tedy doporučil hlavně lidem, kteří chtějí něco jiného, než klasické Assassin's Creed a mají radši 

starověký Egypt. Dávám 9/10 

Lukáš Balín 6. A 
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JAK SE STAL SLON MODRÝM 

Nonsens – od anglického slova nesmysl 

 Jednou se šel slon projít po okolí a potkal zebru. „Ahoj, zebro.“ „Slone, táhni!“ Slon šel a za chvíli 

přitáhl na kameni celou svou rodinu. Zebra jen přikývla. Slon říká: „Doufám, že je tu voda. Máme 

všichni žízeň.“ Zebra odpověděla:  „Ne, všechnu jsem před chvílí vypila.“ „Tak to si vypiješ!“ Zebra 

to nechápala, ale měla flašku rumu. Všechnu ji vypila. Slon jí dal za trest své brečící slůně. 

„Pochovej mi ho, než najdu vodu.“ Zebra tedy dítě zahrabala a šla sehnat dřevěný kříž. Za chvíli 

přišel slon s vodou, když ale viděl ten hrob, šel rychle na policii. Tam vše popsal. A po výslechu se 

zebra dozvěděla, že jí hrozí 20 let vězení. Hned, jak vyšli ven, zebra se naštvala a řekla: „Tak teď 

ti to fakt natřu!“ Vzala modrou barvu a slona celého natřela na modro. Ale nebojte se, slůně 

nakonec zachránili. Proto zebra dostala pouze pokutu. Ale od té doby se zebra se slonem 

nemohou ani pozdravit. 

Veronika Kaiserová 6. A 

 

ZIMNÍ KRAJINA 

Líčení 

 Snášejí se vločky na bílou peřinu pod nimi. Padají i na stromy, které těžknou tíhou 

vloček, nemohou vydržet, vzdávají se v boji a propouští bílé třpytky za jejich bílými 

kamarádkami dole pod stromy. Zimní voda působí chladněji než kdy jindy, teče pomalu 

podél těch stromů, co prohrávají. Po stranách potoka rostou ostré jehly, které do potoka zasahují. 

Větvičky, které do potoka omylem spadly, jsou teď 

obaleny těžkým ledem. Led se dostal i na cestičku, která se vine kolem potoka,  

a křupe pod nohama. Chladný větřík propouští bílý prašan do okolní krajiny. 

Adéla Zpěváčková 7. A 
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Fairy Quiz 

1 What is the colour of the Smurfs? 

2 Who wanted to eat  the Little Red Riding Hood?  

3 Who is Alex’s best friend in Madagascar? 

4 What does the cat from Shrek wear? 

5 Is Lightning McQueen: 

a) a car b) a bike c) a boat ? 

6 Which superhero can fly, shoot laser from his eyes and is 

the strongest man? 

7 What kind of animal is Manny from the Ice Age? 

8 What are the yellow creatures from Despicable Me? 

9 How many Dwarfs does Snow White have? 

10 What does snowman Olaf love? 

11 Who is Ivánek’s best friend in Father Frost? 

 

Made by 9. A and 9. C 

If you know the answers, come and see Ms Šulcová at 49. You can get a prize! 

 

Řešení ze strany 8: 

Tajenka: LYŽOVÁNÍ 
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Vtipy 

 
Před chvílí jsem zažil nejrychlejší 
přenos dat v životě, 16 GB za 
sekundu. 
Vysavač mi vcucl flešku. 
 
 
 
Tak co, Pepíčku, jaký je váš nový učitel? 
Hodný a zbožný, tati. 
Zbožný??? 
Ano. Při každé mé odpovědi volá: 
Pane bože, pane bože! 
 
 
 
Otec sleduje losování Sportky. Po chvíli volá: 
No toto! Neuhádl jsem ani jedno číslo! 
Nic si z toho nedělej, tati, 
uklidňuje ho malá Danuška, 
já na tom byla včera při písemce z matiky stejně. 
 
 
 
Víte, jak se drží veš na pleši? 
 
Vší silou!! 
 
 
 
Víte, za jak dlouho vyleze Chuck Norris na Mount Everest? 
Za 10 minut, z toho 8 staví sněhuláka. 
 
 
Baví se dva kapři: 
Nevíš o něčem k snědku? 
Vím, ale má to háček. 
 
                                                                                           Filip Patera 7. A 
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RECEPT 

Zimní ovocný čaj 

Doba přípravy: 1,5 hodiny 

Co budeme potřebovat? 

 2 kg ovoce - hrušky, jablka, pomeranče, mandarinka, jahody, borůvky, rybíz, švestky, třešně, 

višně, meruňky, broskve, nektarinky, jeřabiny, brusinky, citron i s kůrou. Na tento čaj lze použít 

jakékoliv ovoce, tuzemské i dovozové, 

čerstvé, mražené i tvrdší kompotované. 

 1 kg cukru krupice 

 1 sáček rozinek 

 200 ml rumu  

 1 lžička mleté skořice 

 5 celých hřebíčků  

 

Postup? 

1. Důkladně omyté ovoce nakrájíme na malé drobné kousky, jablka a hrušky je lepší oloupat. 

Citron nakrájíme celý i s důkladně umytou kůrou, a podobně i menší část kůry z pomeranče. 

Pokud používáme ovoce z kompotu, šťávu slijeme a do čaje ji nedáváme.  

2. Veškeré nakrájené ovoce smícháme ve větším kastrole s kilem cukru, rumem, skořicí a 

hřebíčky. Přidáme sáček omytých rozinek. Vznikne nám směs, která nám časem pustí větší 

množství šťávy. Vše necháme povařit asi 25 minut. 

Po svaření ještě horké dáváme do skleniček, zavíčkujeme a otočíme na 10 minut „vzhůru 

nohama“. 

3. Výborný ovocný čaj pak připravíme zalitím 2 - 3 lžiček čaje horkou vodou a necháme vyluhovat. 

Čaj vypijeme a ovoce sníme. 

Barbora Hamplová 8.B 
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KRAMÁŘSKÁ PÍSEŇ          Martin Stýblo 8. B 
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