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PREVENCE NA NAŠÍ ŠKOLE 

 

 

 
Ahoj všichni, 

v minulém čísle jsme si povídali o psychohygieně. A protože je toto téma velmi 

široké, pojďme se spolu podívat, jestli dobře spíte (hlavně teď, když chodíte do 

školy až na 9. hodinu 😊) 

Spíš denně méně než 7 hodin? Jsi před spaním na mobilu? Trvá ti víc než 15 minut, než 

usneš? Budíš se v noci? Cítíš se ráno po probuzení unavený/á, bez energie? – Pokud jsi 

odpověděl/a třikrát a více NE, možná bys měl/a se svým spánkem něco dělat. Třeba ti bude 

inspirací obrázek níže 😊 A kdo spí dobře, tomu posílám medaili.  

Janíčková, metodik prevence 
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Z PARLAMENTU 

SOUTĚŽ O NEJ… STROMEČEK 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Výsledky soutěže 
Kategorie: přírodní materiály 1. místo – Štěpán R. – 5.B 
     2. místo – Tobiáš L. – 5.B + Ondra J. 1.A 
     3. místo -  Dan V.    – 5.B 
 
Kategorie: stromky z papíru 1. místo – Elenka K. – 5.A 
     2. místo – Jakub H. – 2.C 
     3. místo -  Sára M.    – 3.B 
 
Kategorie: jiné matreriály 1. místo – Honzík K. – 1.A 
     2. místo – Emmička F. – 2.C 
     3. místo -  Bára Š.    – 2.C 
     3. místo -  Anička S.    – 2.A 
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MIKULÁŠ 
V pondělí 5.12. 2022 se žáci 8.A a 8.C převlékli za Mikuláše, čerty a anděly,  
aby přinesli nadílku dětem. Žáci 8.A byli ve školce a žáci 8.C na prvním stupni.  

Akce se setkala s velkým úspěchem, děti byly nadšené. Za přednesení básniičky 
nebo zazpívání písničky dostali všichni nadílku, kterou pro ně připravily paní učitelky. 
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DEN LASKAVOSTI 

 
Naše škola se již tradičně zapojila do celorepublikového happeningu "Jsem 
laskavec". Mezinárodní den laskavosti připadá na 13. listopadu. Žákovský parlament 
vyzval prostřednictvím parlamenťáků třídní kolektivy, aby si vymyslely laskavý 
skutek, který chtějí vykonat.  Do akce se zapojilo deset tříd s různými projekty. 
Několik z nich udělalo přáníčka do domova pro seniory, jiní uspořádali sbírku hraček 
pro dětský domov. Osmáci připravili čtenářskou dílnu pro druháčky, ti zase nacvičili 
divadlo pro naše nejmladší žáky. Psí útulek navštívila třída 6. C. Přinesli jim také 
spoustu dobrot a krmiva. Žákyně 6. B napekly sladké dobroty pro pedagogy  
a poděkovaly jim tak za jejich práci. 
Myslím, že všichni zapojení žáci poznali, že dělat laskavé skutky přináší radost.  
 

Mgr. Radka Daňková, koordinátorka ŽP 
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EKOTÝM 

 

LITVÍNOVSKÝ CHOROŠ 
Je to soutěž, do které se promítají školní předměty jako např. matematika, přírodopis, 

tělocvik ale také je tam potřeba použit smysly jako např. zrak. Tato soutěž se koná  

ve na škole Humanitas a je určena pro žáky osmých a devátých ročníků.  

V letošním roce se zúčastnilo více jak 160 žáků z Ústeckého kraje, kteří sestavili více 

jak 50 týmů. Z naší školy se letos přihlásilo pět děvčat a jeden chlapec  

(Nikola Vlasová, Zuzana Volmuthová, Markéta Daňková, Pavla Belancová, Lea 

Jenčíková a Adam Herc). 

 

POCITY: Jsme moc rádi že jsme se zúčastnili této soutěže, sice to bylo velmi 

náročné jak fyzicky tak i psychicky ale i přes to jsme to zvládli. Je to 100% dobrá 

zkušenost.  

               

 

 

 

 

 
Zuzana Volmuthová 9.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? 

          If you know the answers, come and see Ms Šulcová at 53. You can get a prize! 

                                                                                                            žáci 9. ročníků 

 

 

 

 

 
 

D. Lipertová, M. Kačerovská, M. Bángacski, K. Hrubešová 9.B 
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Příběh o snovém světě, ve kterém váženému strašákovi 

uletěly okřídlené boty 

Bylo jedno makové pole a na něm stál uprostřed vážený strašák Poly. Byl celý  

ze slámy. Na hlavě měl modrý klobouk a kolem krku barevnou pruhovanou šálu.  

Na těle měl staré roztrhané sako a šedé záplatované kalhoty. Z kalhot mu čouhaly 

zelené podkolenky. Nejhezčí na něm byly ovšem červené okřídlené boty. Moc si na 

nich zakládal a stal se díky nim váženým strašákem široko daleko v celém okolí. Byl 

to zkrátka vážený a důstojný strašák Poly. 

Jednoho dne se na poli objevili ptáci, kteří chtěli makovice nazobávat  

a pochutnávat si na modroučkém máku. Vážený Poly si však poplácal své 

červené boty a vznesl se Vrány se tak moc polekaly, že okamžitě 

ulétly.Jednou však na pole přiletěla vrána-čarodějnice. Chtěla si všechny 

makovice otrhat. Strašák Poly jí v tom musel zabránit. Ona měla 

kouzelnou hůlku, on měl okřídlené boty. Čarodějnice mu chtěla boty svými kouzly 

odebrat. Strašák Poly ji chtěl zbavit hůlky. Začal dlouhý boj.  

Strašák Poly se snažil vzletět vzhůru pomocí svých okřídlených bot, ale čarodějnice 

mu kouzlem boty vyzula. Poly byl bezradný. Využil všechnu sílu, kterou měl. Podařilo 

se mu vytrhnout hůlku čarodějnici z ruky. V ten moment kouzlo pominulo a boty se 

mu vrátily zpátky na nohy. Vyděšená čarodějnice boj vzdala a odlétla s nepořízenou. 

Strašák Poly byl už zase tím váženým strašákem, který si dokáže uhlídat celé 

makové pole před kýmkoli  

Adam Pašek, 9. B 

Život na Koštětišti 

Bylo, nebylo, jednu noc se mi zdál krásný sen. Byl jsem váženým strašákem. Stál 

jsem na řídící věži v Koštětišti. Byl jsem hodně velký, na tváři důležitý úsměv a místo 

vlasů obilí. Široké červené kalhoty a svítivě žluté tričko zajišťující, aby do mne žádná 

čarodějnice na koštěti nenabourala.  

Vrány, které okolo Koštětiště stále létají, se mne bojí, a proto si nikdy nedovolí 

přiletět blíž. V jednu chvíli byl okolo mne takový frmol, až se mi z toho 

zamotala hlava a roztočil jsem se tak moc, že mi ulétly moje krásné 

boty. Najednou se okolo nich shromáždili motýli a z mých bot se staly 

boty okřídlené.  

Když se to okolo mě trochu uklidnilo, požádal jsem jednu z čarodějnic, 

jestli by pro ty  boty mohla doletět. Bohužel měly čarodějnice slet a žádná 

z nich nemohla. Říkaly, že se už nevrátí, protože je 30. dubna a ony budou 

upáleny. Okolo letěly vrány, tak jsem je hezky poprosil, jestli by pro ty boty nemohly 

zaletět. Rozhodly se, že mi pomohou, je jenom tehdy, když jim dovolím tuhle noc 

strávit na Koštětišti. 

Vrány mi vrátily zpět moje boty a od té doby můžou každou noc z 30. dubna na 1. 

května strávit na Koštětišti. 

          Alžběta Drejčková, 9. B 
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SPANÍ VE ŠKOLE 2.B 
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NOČNÍ KVÍTÍ  
 

 

Ležím uprostřed rozkvetlé louky,  
Pod tou nejjasnější hvězdnou oblohou.  
Kolem sebe slyším tiše bzučet brouky,  
Pokračovat dále už nemohou.  
  
Nekonečný čas ustane ve vteřině,   
Broučci upadnou do hlubokého spánku.  
Luční kvítí zahalí se v noční peřině,  
A já začnu tančit v neposedném vánku.  
  
Světlušky poletují kolem mých vlasů  
A já už trhám ten nejkrásnější květ.  
Už neslyším šeptání těch zlých hlasů,  
Naprosté ticho rozléhá se na celý svět.   
  
Měsíc v úplňku se vrhá na všechny strany,  
Třpytivé hvězdy tvoří bílý plášť.  
Jemně zahojí všechny mé rány,  
Zastaví i ten nejsilnější pláč.  
  
Choulím se mezi tajemné luční kvítí,  
Počítáním neposedných beránků náhle usnu.  
Tvá hvězda na mou cestu svítí,  
Otevřela se brána do říše snů.  

K.Jasanská 9.B 

 

RECENZE 

Země příběhů 1- Chris Cooper 

Příběh o dvou dětech, kterým zemřel otec, když byly ještě malé - 

Alexe a Cornerovi. Alexa a Corner dostali od své babičky knihu, do 

které, když se něco vložilo, tak to spadlo neznámo kam. Jednoho 

dne se do knihy děti naklonily a spadly....  

Když se po pádu probudily byly velmi zmatené a snažily se zjistit, 

kde jsou a jak se mohou vrátit zpět nahoru (domů). Naštěstí potkají 

žabáka, který jim dá knihu s pokyny, jak se dostat domů a k tomu 

varování, ať jsou opatrné, protože je hledá zlá královna. A tak se děti 

podle knihy vydaly na cestu plnou dobrodružství. 

Jestli se dostaly zpět domů, nebo je zadržela zlá královna se dozvíte 

uvnitř této knihy.  

Počet dílů: 9           K. Macháčková 7.B 
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MEDOVÉ PERNÍČKY 
Suroviny: 

Těsto:  

400g hladké mouky  

140g cukru moučka  

50g másla 

2 vejce 

2 lžíce tekutého medu 

1 lžička jedlé sody 

1 lžička perníkového koření 

Dále:  

1 žloutek na potření po upečení  

bílková poleva na zdobení 

Postup: 

1. Smícháme všechny suché přísady v misce, přidáme zbylé ingredience a ručně 

zpracujeme na měkké těsto. Pokud máme kuchyňského robota, vložíme vše do mísy 

a zpracujeme přístrojem. 

2.Hotové těsto je měkké a poddajné, asi jako pružná plastelína. Zabalíme ho do 

mikrotenové folie a necháme přes noc v lednici. 

3.Troubu předehřejeme na 160 stupňů a plechy na pečení vyložíme pečícím 

papírem. V malé misce vidličkou rozmícháme žloutek s jednou lžící vody. Těsto 

vyválíme na pomoučněném vále na sílu 0,5cm, vykrájíme tvary a dáme je na plech. 

4. Pečeme 8 až 10 minut a po vytažení potíráme vajíčkem, aby dostaly pěkný lesk. 

Necháme vychladnout, až poté zdobíme polevou. 

 

 

 

 

 

 

M. Hlaváčková 7.B 
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8 ZAJÍMAVOSTÍ O VÁNOCÍCH 

  

1. Věděli jste, že původní barvou adventu byla fialová? Je to podle barvy 
kněžského roucha. Fialová ale byla v minulosti velkou vzácností, a tak ji  
v domácnostech nahradila červená, která byla lehce dostupná.  
  
2. Každý jazyk má pro vánoční svátek svůj název. Náš název Vánoce, vznikl  
z německého “Weihnachten,” které v překladu znamená svatá noc.  
  
3. První vánoční stromeček byl podle dochovaných záznamů ozdoben už v roce 
1510 v lotyšské Rize, odkud se dostal do německých zemí a později i k nám.  
 
4. V některých zemích, například v Rusku, se vánoční stromečky  
v domácnostech zavěšovaly vzhůru nohama od stropu. 
   
5. Kdysi se na vesnicích omotávaly nohy od štědrovečerních stolů  
v domácnostech řetězem, který měl symbolizovat soudružnost rodiny  
v následujícím roce. Kromě soudružnosti rodiny zajišťoval i ochranu  
před jakýmkoli neštěstím, které by mohlo statek potkat. 
  
6. Jedním z mnoha vánočních zvyků je také polibek pod jmelím.  
Již v dávných dobách ho lidé považovali za rostlinu s magickými účinky. 
Keltští druidové věřili, že domácnost ochrání před zlými silami a přinese jí 
štěstí. Kromě toho bylo také spojováno s plodností. Proto páru, který se  
pod ním políbí, mělo přinést štěstí v lásce a pomoct mu k vytouženým 
potomkům. 
   
7. Každý má u štědrovečerní večeře rád něco jiného. Někdo řízek, 
někdo kapra a někdo taky smaženou housenku. Ano, v jižní části 
Afriky se u štědrovečerní večeře jedí jen smažené housenky,  
které tomu, kdo je sní, mají přinést štěstí po celý příští rok. 
  

8. Proč vlastně 24. prosince slavíme Vánoce? Berme to jako holý fakt,  
že se Ježíšek podle křesťanského kalendáře narodil 24.12. a my ten den slavíme 
jeho narození a 4 týdny předtím očekáváme adventem jeho nový příchod na svět.  
Již v období 200 let př.n.l. je zaznamenána myšlenka slavit zrození Ježíše.  
Ale alexandrijští teologové tehdy rozhodli, že to bude 20. května. Až kolem roku 
380 př.n.l. stanovila římská církev datum 25. prosince. Ale proč? Toto datum je 
totiž spjato se slavností zimního slunovratu. Bylo doslova řečeno: ,,V tento den se 
narodilo Slunce a Ježíš by měl být také narozen.“ V našem státě se však Vánoce 
slaví o den dříve - jako předvečer celé slavnosti (25. a 26.12. pak se slaví 1. a 2. 
svátek vánoční).   

  

N. Ondřejková 8.A 
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VÁNOCE V LITVÍNOVĚ 
 
 

Jako každý rok se ve městě Litvínov slaví Vánoce. Strom na náměstí, který byl 
dovezen ve čtvrtek, byl v pátek nazdoben pracovníky klášterecké společnosti MK 
Illuminations.  
Stromeček byl slavnostně rozsvícen v pondělí 28. listopadu Mikulášem, spolu  
s kterým vystupovali i čerti na koních.  
Druhý strom, který jako každý rok stojí na rozhraní Janova a Hamru, byl ukotven  
a nazdoben týden poté, co byl nazdoben stromeček na litvínovském náměstí. 
Pochází z pozemku města a musel být pokácen, protože ke svému dalšímu růstu 
neměl potřebné podmínky.   
Na náměstí stojí 10 dřevěných, vánočně nazdobených stánků pro prodejce.  
Lidé si mohou vybírat z tradičního sortimentu jako je jmelí, svíčky, vánoční stromky, 
grilované klobásy, svařené víno, trdelník, jako tomu bylo i v loňském roce.   
Oproti loňskému roku se nově můžeme těšit na akci zvanou ,,Rodinný Silvestr“,  
která se bude odehrávat v Zámeckém parku, a to od 17 hod. Program bude 
obsahovat světelnou projekci na zeď zámku Valdštejnů, průvod a zakončí se 
ohňostrojem ve Voigtových sadech.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Tomčík 7.B 
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KŘÍŽOVKA 

 

 

Řešení: 

 

 

 

          K. Hlaváčková 7.B           


