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ROZHOVOR  
s ředitelkou školy Hanou Kaškovou 

 

 

1. Skončil podle vás covid 19?  
Bohužel si myslím, že ne. Na podzim nás čeká pravděpodobně další vlna. Ale 

nemyslím si, že se budou zavírat školy.  V to doufám.  
  
2. Nebyla covidová opatření příliš přísná?   
Zpětně si myslím, že se nemusela škola být zavřená minulý rok téměř 8 měsíců.  

  
3. Jaký máte názor na dění na Ukrajině?  
Nikdo nemá právo bezdůvodně napadnout suverénní  stát.  
A nikdy by mě nenapadlo, že se v dvacátém prvním století rozpoutá válka v Evropě.  

  
4. Pomohla jste jakýmkoliv způsobem Ukrajině?  
Ano. Finančně i materiálně. A to osobně i v rámci školy a Klubu přátel školy.  
 

Děkuji za rozhovor.        M. Štáfek 7.C 

 

 



 

Stránka | 3 
 

PREVENCE NA NAŠÍ ŠKOLE  
 

 

Dne 18.2 jsme na naší škole měli projektový den, který se v rámci 

prevence zaměřil na bezpečný internet. Z reakcí žáků i učitelů je jasné, 

že jste si ho užili, některé důležité záležitosti ohledně bezpečného 

chování na internetu jste si zopakovali, a dokonce jste se něco nového i naučili.  

Děkuji všem žákům i učitelům, kteří se zúčastnili.  

Zvláštní poděkování patří také peer preventistkám z 9.A, které v rámci svého 

programu navštívily čtyři třídy 😊  

Mgr. Janíčková 
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Z PARLAMENTU 
 

1. V dubnu se bude pořádat sběrová akce. Termín bude upřesněn. 

 

2. Od 8. do 13. dubna vyhlašujeme soutěž O nejkrásnější velikonoční kraslici. 

Své výrobky noste do prvního patra žluté budovy. Vyhlášení 

výsledků soutěže proběhne 21.4.   

 

3. Na webu města můžete hlasovat mezi třemi edukativními panely 

které by měly být vystavěny v okolí školy. 

 

4. 28.3. na Den učitelů jsme poděkovali našim učitelům za práci a trpělivost. 

 

5. Žákyně 6.A prodejem různých předmětů a sladkostí vybraly částku 10 284 Kč. 

Výdělek bude prozatím ponechán na účtu Klubu přátel školy pro případ 

pomoci ukrajinským dětem, které by nastoupily do naší školy a potřebovaly by 

např. školní pomůcky. 

Všem žákům, kteří přispěli výrobou nebo nákupem, patří velké poděkování. 

 

        J. Reisz 6.B 

 

 

 

VODA 

 
Voda mi připomíná volnost přírody, která mě 

nadnáší a osvěžuje.  

Vodní vlny mě vedou směrem tam, kam vítr káže.  

Voda má přenádherné odstíny modré barvy, které 

ve mně vyvolávají pocit radosti,volnosti, 

spokojenosti a vnáší spoustu energie do života.  

Když se ponořím pod vodu, všechny problémy, 

starosti a obavy zmizí.  

Cítím se volná, šťastná a sebejistá.  

Klid a ticho, vždy se mi v těchto slovech vybaví voda v přírodě. 

                                                                                                      D. Bringlerová 7.A 
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VĚDCI NA ZÁMKU VALDŠTEJNŮ 
V únoru jsem navštívili výstavu Vědci na zámku Valdštejnů.  
Mysleli jsme si, že nás výstava nezaujme, ale byli jsme na omylu. Hned jak jsme 
dorazili, jsme byli mile přivítáni a seznámeni s programem. Následně nás rozdělili  
do dvou skupin. Jedna skupina dělala pokus s  pomerančovou kůru. Pořádně jsme 

ji zmáčkli u hořící svíčky a oheň začal najednou prskat.  
Mezitím druhá skupina začala skládat lidské orgány do figuríny lidského těla.  
Potom jsme šli do další místnosti, kde se zkoumaly různé tekutiny a změny jejich 
vlastností po smíchání. Například jsme mohli vidět baňku, kde tekutina po zamíchání 

změnila barvu. Třeba z červené na modrou. Také jsme měli papírky, které když 
se namočily, tak změnily barvu.  
Na závěr jsme mohli zkoumat pavouka potočníka pod mikroskopem.  
Na výstavu bychom šli klidně znovu. Moc se nám tam líbilo a moc jsme si to užili.  

Děkujeme paní učitelce Maršíkové za hezký nápad, jak si užít netradičně přírodopis  
s chemií a ještě k tomu v prostorách litvínovského zámku. 

 

N. Kopalová, S. Neckářová 7.C 
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KNIŽNÍ BIGNO 
V průběhu února a března se několik žáků 1. i 2. stupně zapojilo do akce školní knihovny 

„Knižní bingo“.  

Úkoly plnili jednotlivci i dvojice. Odměnou jim byla zábava při hledání určených knih. Někteří 

našli knihu nebo knihy, které je zaujaly a chtějí si je přečíst. Za svou účast získali drobnou 

cenu. Všichni se shodli na tom, že to byla zábava a dozvěděli se něco nového.  

Budu se těšit, že příště se zapojíš i ty ….                                        paní učitelka Círková 

 

„Knižní bingo mě velmi bavilo dělat. Přišla jsem i na názvy knih, které mě zaujaly a ráda bych 

si je přečetla. Bylo to hezky zpracované paní učitelkou Církovou. Určitě bych příště 

doporučila i vám.“                 

 Helenka Šulcová, 4.C 
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KNÍŽKOVNÍK II.A 
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LYŽÁK 2022  

Benecko 

Dne 30.1.2022 se třídy 7.A,B,C vydaly na lyžařský výcvik do Benecka.  

Jeli jsme autobusem necelé tři hodiny. Když jsme dojeli, museli jsme asi 2 km dojít 

pěšky na místo, protože autobus by tam nezajel. Šli jsme asi 30 minut než jsme 

dorazili k chatě Na Rychlově. Všichni už měli po té náročné cestě hlad, a tak jsme si 

šli sednout rovnou do jídelny a už jen čekali až nám připraví jídlo. 

 Mezitím nám přivezli kufry.  

Po večeři jsme se šli všichni ubytovat a potom nás hned čekala přednáška o tom, 

 jak si správně nazouvat přezkáče. Po přednášce jsme se šli všichni vysprchovat  

a spát.  

Druhý den ráno jsme vstávali v 7:30, oblékli jsme se a šli na snídani. Pak už hurá  

na svah.  

Tam proběhlo rozřazování do družstev podle toho, jak kdo uměl lyžovat.  

Po dopoledním lyžování jsme se šli naobědvat a měli polední klid. Většinou jsme 

hráli karty. Po poledním klidu nás čekaly další dvě hodiny na svahu. Lyžování se 

účasnily i paní  učitelky a moc jsme si to s nimi užili.  

Po lyžování jsme měli osobní volno a spíš jsme odpočívali. Večer jsme šli  

na přednášku s Luďkem a po večeři a už nás čekal večerní program, kdy jsme hráli 

různé hry. Lyžák jsme si moc užili. Děkujeme. 

 

 K. Hüblová, T. Salabová, R. Tomčíková, N. Kopalová, K. Chaloupková 7.C 
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Óda na lyžák 
 

Přijeli jsme do Benecka,  
bylo to tady fakt pecka.  

Pokoje jsme uklidili  
a pak kopec ujezdili. 

Zašli jsme si do města, 
do kterého vedla zasněžená cesta. 
Lyžovali jsme furt o sto šest,  

učit se to byl fakt děs. 

Když sjíždíš svůj první kopec,  
připadá ti to jak tvůj konec. 
Ale to se časem srovná, 

vždyť je cesta skoro rovná.  

Děkujeme za pobyt, 
byli jsme tu stále fit. 
Dostali jsme diplomy   

a k nim sladké odměny. 

N. Ondřejková 7.A 

 

Sen 
 
Dnes je krásný den   

já se  směju jen 
usmívám se na všechny 
na praví i falešný  
nu což to je vedlejší 

když je s tebou svět veselejší 
jsi moje úžasné štěstí 
já sním o nás dvou  
jak budeme spolu blbnout  

budeme se smát a budem přemýšlet  
co dal se má stát  
a jestli budeme spolu my dva  
jednou si nebudeme hrát 

ale budeme se brát  
už to nebude jen hra 
ale budeš rodina má 
skončíme spolu napořád  

a rozdělí nás jen další hloupá hra 
a uvidíme co stát se má  
a snad nás nerozdělí ani ta hra  

B. Heine 9.B 
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Once upon a time … 
… when a little boy was taking a walk, he stumbled across a giant egg. 

 „Is it an alien?“ He thought. He then sat there for a while, 

watching the egg. And then….the giant egg began to hatch! 

He was a bit scared, but calmed down immediately when he 

saw that it was just a friendly dinosaur. The Dino really liked 

him and they had lots of fun! The boy rode on his back, he 

visited him at school, and before they realized it, they were 

best friends. One day, the boy´s family wanted to go on a 

vacation but the little boy didn’t want to go. His family knew it 

was because of his Dino friend. So they rented a truck, the 

Dino comfortably sat in and they were ready to go. When 

they arrived, the Dino quickly jumped into the water. The boy 

went to get him, but he saw something surprising. There was 

another Dinosaur! After a while, the little boy realized that it 

was time to let go. He wasn’t sad because they were saying 

goodbye to each other, but he was happy that the Dino 

wasn´t alone. 

        Ladislav Strkáč, 9. C Illustration: Bára Bauerová, 9. B 

A task for you: Can you find the regular and irregular verbs? 

 

The Nightmare – Episode 1  

 
It was a cold dark night and there was a heavy 

storm. Sarah has moved to her new house, this 

was her first night. She was peacefully sleeping 

when a high pitched scream echoed through the 

house. Sarah woke up with shock. „What was 

that?“, she asked heself. Someone was knocking 

on the window but when she opened it she saw 

only an empty garden. When there was a loud 

crash downstairs, she walked down and she saw 

something that shocked her. The door to her new 

kitchen was smashed into pieces. With fear she 

walked into the room. It was terryfying. There was water splashing everywhere and 

blood was on the walls. Sarah panicked and she fell through the floor. Then the 

darkness took over her.  

To be continued …. 

By Lída Tauberová and Alžběta Drejčková, 8. B 
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Juliet goes shopping 
(SA = shop assistant) 

Juliet: Hi, dear, where´s Jamie´s ball and when? 

Romeo: Hi, honey, on Friday at 6 pm. 

Juliet: Ok …  Can you give me some money for a dress, please? 

Romeo: Of course, here … 

Juliet: Thanks. 

At the shop: 

Juliet: OMG! I will try on this dress!  

SA: Of course. 

Juliet put on the dress and said: 

Juliet: No, this dress makes me fat. Í ll try another one. 

Then she put the dress away and looked for another one. 

Juliet: Yes!!! This one is perfect, Í ll have it. 

SA: Ok, this dress? 

Juliet: Yesss, please … 

SA: That´ll be 350 dollars. Do you want 50% reduction? 

Juliet: Yes, of course! 

SA: Ok, then I need that you fill in this form. 

She is filling it in … 

Juliet: Here you are. 

SA: Ok, would you like to take your dress right now or 
can we deliver it to your house? 

Juliet: When will it be delivered? 

SA: Wednesday evening. 

Juliet: Ok. My boyfriend will pick it up. 

SA: Great, bye! 

Juliet: Bye 

By Natálie Plochová and Barbora Bauerová, 9. B 

Can you guess the genre? 

Can you find any phrasal verbs? 
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ADAPTAČNÍ POBYT 6. B 
Náš ,,adapťák“ byl dlouho odkládaný kvůli covid 19 a námi dlouho očekávaný. Konal 

se od čtvrtka do pátku a celá třída se na něj těšila a pečlivě připravovala. Čtvrtek 

začal přípravou snídaně na druhý den, kdy jsme ve skupinkách vařili vybrané 

dobroty, a protože dobrozy musely počkat až na ráno, tak jsme si pochutnali na 

pizze. Po té přišla na řadu slíbená bojovka od našich deváťáků, která byla zábavná 

ale i strašidelná. Po dokonalém vystašení všech spolužáků jsme se uklidnili znovu 

vyřádili na párty. Potom nastal přesun na spaní do tělocvičny , kdy nám přišel 

odemknout školu pan školník Hlaváček, který již byl v pyžamu. Zabydlování a 

příprava na spaní trvaly jen krátce. Využili jsme velký prostor tělocvičny a ještě jsme 

si stihli zahrát různé hry. Nakonec jsme se všichni zachumlali do svých spacáků, tiše 

si povídali a usínali po boku svých kamarádů. V pátek jsme se po vydatné snídani 

vydali ven na hřiště a hráli míčové hry. Počasí nám přálo.  

Pobyt se nám líbil a klidně bychom ho moli mít každý rok. 

K. Hlaváčková 6.B 
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KOSTI 3 
 

Ze všech stran se na ni valilo znepokojující ticho. Objala si paže a vydechla ledový 
vzduch. Kladla nohu za nohou a v duchu zadoufala, že se nezhroutí na zem. Celá  
se třásla zimou a vzduch se jí před ústy srážel v páru. Představila si samu sebe,  
jak sedí doma na zemi před krbem a poslouchá další Fenrysovu historku o lese. 

Sama ty příběhy nenáviděla, protože se jí z nich zvedal žaludek.  
Fenrys sám patřil k lidu a Bryce byla jediná z rodiny, která ho za to neodsoudila. 
Sama ani nerozuměla tomu, jak to funguje. Jak se z člověka stane něco,  
co se dokáže změnit v něco naprosto nelidského. Ať už jsou to Lassirie, monstra, 

která mají trup hubený a dlouhý jako břízy a ruce jako nekonečné šlahouny  
se zakroucenými pařáty na konci nebo Rellueři, kteří jsou naopak krásní tvorové  
s velkými kukadly a hladkou kůží.  
 Ze zad jim vyvstávají ohromná, mocná křídla, která se nad nimi tyčí a působí s nimi 

jako králové. Fenrys se nikdy neodvážil ukázat Bryce tvář, kterou nosil v lese.  
Bryce to chápala a respektovala bratrovo rozhodnutí.   
Sklopila hlavu na zem a pozorovala, jak se jí 
vždy když udělala krok, noha zabořila  

do bahna. Zhluboka se nadechla a vtom to 
ucítila. Tu bolest, kterou cítila při každém 
nádechu. Svírala jí hruď tak bolestivě, že ji to 
přimělo myslet jen na jedinou věc. Na svého 

drahého bratra... a na jeho víčka která klesla. 
Nadobro uzavřela možnost pohlédnout  
do těch očí. Očí, které se na ni usmály, 
kdykoli do nich pohlédla. Očí zelené jako 

sklíčka omletá mořem. Vzali jí ho. Lid jí ho 
vzal a Fenrys zapomněl. Zapomněl, že kdy 
měl rodinu. Že byl kdy člověkem. Tu noc ho 
odvedli. A Bryciny rodiče nehnuli ani prstem. 

Neudělali nic,  
aby zachránili svého už tak ztraceného syna.  
Z úst se jí vykradl zlomený zvuk. Zvedla 
hlavu  

a až teď si uvědomila kde se nachází. Celou 
dobu procházela uvězněná mezi dvěma 
zdmi. Byly vysoké a temné. Bryce na sucho 
polkla. Otočila se za sebe. Před sebou měla 

jen mlhu. Obklopovala ji ze všech stran  
a umožňovala jí výhled na dokonalou, 
prostou prázdnotu.  
Bryce máchla lenivě rukou a sledovala, jak ji 

mlha sevřela a náhle zase pustila.  
Ruka jí spadla podél těla. Připadala si jako duch. Nic kolem ní se nehýbalo.  
Nic neslyšela. Dala by cokoli, aby místo ticha, které ji obepínalo zase slyšela svůj 
smích a jak se do něj mísí ten Fenrysův.   
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Chtěla znovu cítit ten pocit, kdy ji bolelo břicho a tváře od smíchu. V duchu si stále 
vybavovala Fenrysovy rysy. Jeho obličej byl zamlžený. Hanbila se za to, že také 
zapomněla.  

Všechny myšlenky se jí vypařili z hlavy, když se kolem ní rozeznělo hluboké, duté 
zabimbání.  
Po zádech jí přejel ledový mráz. Bimbání pokračovalo.   
 Byl to dutý zvuk tak hlasitý, a tak blízko, že ho slyšela naprosto všude. Prostupoval jí 

až měla pocit, že těžké dunění se sladilo s jejím srdcem, které jakoby se odráželo  
od jejich zad, pak zpátky k žebrům. Nohy jí přimrzly na místě. Bála se jít dál. Bahno 
které měla pod nohama se začalo stupňovat. Její dech se zrychloval a do nosu ji 
udeřil příšerný smrad. Cítila hnilobu a ještě něco. Ve vzduchu byla cítit magie. 

Kovový pach, který ji rozproudil krev v žilách.   
Údery začali být čím dál hlasitější a Bryce se začala brodit bahnem zpátky. Odněkud 
přišla a teď to místo musí najít. Měla pocit, že se jí hlava roztříští na střepy  
a křečovitě se za ní chytla.  

Na chvíli se zastavila.  
Sebrala všechen vzduch, který dostala do plic a vykřikla do vyčkávající prázdnoty. 
Její křik se nesl dál a dál a pak už nic neslyšela. Ten mučící zvuk konečně utichl. 
Měla sucho v puse a jazyk se jí přilepil na patro. Zničehonic jí do zad narazil mrazivý 

vítr, který ji obemkl jako ledová ruka a mrštil s ní na zem. Spadla přímo obličejem do 
bahna. Ucítila ho v puse. Okamžitě se dostala na kolena a šátrala rukou před sebou. 
Nahmatala něco pevného a přiměla se otevřít oči. Předmět, který držela v rukou byl 
slabě bílý a chyběl mu konec. Srdce jí vynechalo úder. V ruce křečovitě svírala kost  

a nedokázala ji zahodit.  
Bryce otevřela oči, spocené vlasy měla přilepené na čele. Slunce jí udeřilo do tváře. 
Rychle zase zavřela oči a zamručela. Opřela se o lokty a zkusila si přivyknout na 
denní světlo. Nemohla se pořádně nadechnout, jak měla hrdlo vyprahlé. Ležela na 

mechu a vedle ní leželo připravené dřevo, které tam někdo nachystal. Nad ní se tyčili 
jehličnany a před ní se třpytilo jezero. A pokud ji zrak nebelhal u rákosí stál člověk. 
Měl na sobě kápi a podle všeho si nevšiml, že je vzhůru. ,,Halo?,” zachraptěla. 
Hloupé.  

Dotyčný prudce obrátil hlavu směrem k ní. Kápě mu sklouzla hlavy. Bryce se dívala 
do očí netvorovi, který už nebyl netvor a on jí pohled oplácel.  

 

 

K. Jasanská 8. B 

Ilustrace N. Hájková 7. B 
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RECEPT NA COOKIES 
Ingredience: 

- 100g hladké mouky 

- 40g cukru krystal 

- 65g másla 

- žloutek nebo 1 menší vejce 

- 1 lžíce nutelly 

- špetka jedlé sody 

- špetka soli 

- čokoláda na ozdobu 

 

Postup: 

Utřeme cukr s máslem a přimícháme žloutek (malé vajíčko). Přidáme nutellu, špetku 

soli, jedlé sody a postupně přimícháváme mouku. Troubu předehřejeme na 170°C. Z 

těsta vytvarujeme sušenky a vyskládáme je na plech vyložený pečícím papírem. Na 

cookies můžeme dát trochu čokolády na ozdobu. Pečeme cca 10-15 minut.  

 

     A. Švábová 9.A 
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KŘÍŽOVKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P. Balšánová 
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T. Doskočil 7.B                                                 


