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            A máme tady listopad!                               

Ani se nenadějeme a čeká nás                  

Mikuláš a hned po něm Vánoce 

(na které se mimochodem všichni 

určitě moc těší ). 

Listopad byl na naší škole 

opět plný nejrůznějších akcí. 

Máme za sebou třídní schůzky, 

vyhlášení soutěţe PeckaFilm, 

kterou mimochodem vyhrála 

ţákyně 6.D Valentýna Cíchová, 

dále besedu o 1. světové 

válce, které se zúčastnili ţáci 

devátých ročníků, a pozadu 

nezůstává ani kulturní vyţití 

divadelního krouţku, o němţ 

budeme samozřejmě podrobněji 

informovat.  

Jelikoţ je nejrůznějších 

akcí skutečně mnoho a všechny 

nemůţeme zařadit do našich 

rubrik, pojďte si společně s námi 

přečíst alespoň o některých 

z nich. 

 

 

 

Kovářová Denisa 
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Co se děje ve škole 

 
10. výročí EKOTEAMU 

 

Výročí na naší škole 

 

  Na tohle výročí uspořádal EKOTEAM naší školy foto stánek, 

který se konal 6. listopadu. Do foto stánku se mohl dojít vyfotit kdokoliv. 

Mohli jste si půjčit barevné knírky nebo vlaječku EKOTEAMU.  

 

Myslím si, ţe foto stánek měl velký úspěch, protoţe kaţdou 

přestávku jsme měli plno. Fotky, které se za ten den nafotily, byly poté 

zveřejněny na stránkách naší školy. Je to jeden z mnoha projektů na 

obhájení titulu EKOŠKOLA. Tento titul jsme získali před dvěma lety        

a tento školní rok jej budeme znovu obhajovat. Pevně věřím, ţe se nám to 

podaří! 

                                                                                                                          

Kočenda Jan, VIII. C 
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Co se děje ve škole 

Trapas nepřežiju! Aneb ten řízek nezvedej…  

  

Společně s ostatními ţáky šestých a sedmých tříd jsme navštívili 

představení s názvem „Trapas nepřeţiju! Aneb ten řízek nezvedej…“, 

jehoţ příběhem nás provází ţák 8. B Karel Louda (postavu ztvárňuje 

Ladislav Ondřej, kterého známe především ze seriálu Ordinace v růţové 

zahradě, kde hraje Jakuba Mázla) a Michaela Dolinová (dříve působila 

zejména na televizi Nova), která ztvárnila sluţbu RY-PO-SLUCH. Karel se 

pod vedením paní RY-PO-SLUCH dovídá, kdo první podává ruku, jak se 

chovat v kině či restauraci, jaké zásady platí při jízdě autem, seznamuje nás 

se slušným chováním na rautu atd. 

 

Myslím, ţe se ţáci 7. a 6. ročníků hodně nasmáli a dokonce si 

dovolím tvrdit, ţe se nakonec smáli úplně všichni. 

 

Doseděl Michal, VI. A 
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Co se děje ve škole 
 

Země snílků zaplnily plochy třídních nástěnek! 

 

Chci být jednoroţec! Chci být metalistou! Chci být větší! Tajný sen 

kaţdého z ţáků, sny v průběhu v noci, typy spáčů, zvířata při zimním 

spánku a mnohá další. Námět „Země snílků“ nabízel nepřeberné mnoţství 

moţností, jak jej zpracovat, a procházka jednotlivými třídami je dokonalou 

ukázkou toho, jak je lidská (dětská) mysl rozmanitá.  

Soutěţ byla vyhlášena v polovině října a ţáci měli měsíc na to, aby 

se mohli nad tématem zamyslet a společnými silami vymyslet takový 

koncept, který by jim zajistil vítězství v rámci daného ročníku. Některé 

třídy měly ztíţené podmínky, protoţe mají nástěnky velkého formátu, ale 

nakonec se všichni se zadaným tématem statečně poprali a na svoje výkony 

mohou být náleţitě hrdí!  

S celkovým počtem hlasů se v 6. ročníku umístila na prvním místě 

6. C, v 7. ročníku se dělily o první místo 7. A a 7. B, v ročníku                  

8. s výrazným náskokem zvítězila 8. D, mezi 9. ročníky pak 9. A. 

Vítězné třídy za vynaloţené úsilí čekala odměna v podobě 

sladkostí.  

 

Kusáková Veronika 
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Co se děje ve škole 
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Co se děje ve škole 
 

František ve službách Sherlocka Holmese  

 

František byl chudý účetní, který splácel dluhy. Jednou k němu 

přišel Sherlock Holmes, aby mu sdělil, ţe prezident EU je nemocen            

a potřebují za něho náhradu. Řekl mu taky, ţe by dostal peníze, kterými by 

splatil dluhy a byl by populární.  

První věc, kterou František podstoupil, byla plastika obličeje, pak 

se lépe oblékl a naučil se dvaceti různými jazyky. Kdyţ byla první 

mezinárodní akce − předání ceny za fotbal, tak trochu zapomněl slova, 

nakonec si vzpomněl jen na slovo „offside“. Tisk to ale vzal pozitivně        

a novináři psali: „Pan prezident chce, aby EU nebylo nikdy v offsidu!“. 

Jednou se potkal s krásnou ţenou, do které se zamiloval. Byla to 

německá politička. Jel do Francie, kde bylo 28 zemí a bojovaly o své 

názory v pokeru. Mezi ty hlavní patřily: Anglie, EU, Španělsko a Francie. 

Všechna kola vyhrával prezident EU, protoţe František hrál poker uţ od 

malička.  

Kdyţ pak projíţděl František přes náměstí, musel Sherlock Holmes 

začít střílet. Přestřelka proběhla mezi všemi, jeden zabil druhého a zemřel 

dokonce i sám prezident, který byl nemocen. 

A tím skončila Františkova práce. 

Chybíková Gabriela, VI. A 
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Rozhovor 

 
Rozhovor s paní učitelkou Kovářovou 

 

 Paní učitelko, co Vás přivedlo k učení? 

Byly to zejména různé tábory, které jsem v minulosti vedla, dál také 

kroužky… A samozřejmě mě baví práce s dětmi. 

 

 Jak dlouho učíte? 

Jeden týden  

 

 A máte ráda svou práci? 

Ano… Baví mě práce, kterou dělám a vůbec i všechno ostatní, co 

s ní souvisí. 

 

 Jak se Vám líbí u nás ve škole? Jaký byl Váš první dojem? 

Je to krásná, velká škola a má hezkou výzdobu. 

 

 Do kterých ročníků chodíte vyučovat? 

Učím v 6. ročníku český jazyk a dějepis.   

 

 Co patří mezi Vaše oblíbené koníčky? 

Ráda chodím do divadla, sleduju filmy a úplně nejraději si otevřu 

nějakou dobrou knihu.  

 

 

Chybíková Gabriela, Doseděl Michal, VI. A 
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Literární střípky – povídka na pokračování

 
Poslední Kapka života (2. část – Cesta) 

 

Ráno se děti probudily a posnídaly. Babička Lustová je 

vypravovala na zpáteční cestu domů k rodičům. Jejich dům stál dobrých 

dvanáct kilometrů od chalupy Lustových. Vesnice byla rozsáhlá                 

a rozdělená na čtyři obrovské úseky. Městečko, hory, poušť a baţiny. Nad 

chalupou se ozvalo vrkání poštovního holuba.  

„Copak nám pan holub přinesl?“ dumal nahlas děd Lust.  

„Jen aby to byly dobré zprávy,“ modlila se babička. Přečetla si dopis a její 

výraz byl ustaranější neţ kdy dříve. „Píše Gháta a Primon.“ 

„Mamka a taťka? A co píšou?“ vyhrkla Elvinnka s plnou pusou.  

„Musí do války. Oba. Do války se zlými elfy z druhé vesnice,“ polykala 

slzy babička.  

„Půjč mi ten dopis,“ vyhrkl nejstarší z dětí, sedmnáctiletý Laiss. Začal 

nahlas číst:  

 

Milé děti,  

musíme vám oznámit jednu vážnou věc. Já i tatínek musíme jít do války se 

zlými elfy z druhé vesnice. Povolali nás strážci a dnes za svítání vyrážíme. 

Vrátíme se na jaře, tedy za půl roku. Zvládněte to bez nás, prosím. Laissi, 

spoléháme na Tebe. Nesmíš dopustit, aby se některému z Tvých sourozenců 

něco stalo. Teď se musíte vydat k tetě Vyrinni a ona se o vás bude ten půl 

rok starat. Buďte při cestě přes hory opatrní. Velmi opatrní.  A pamatujte - 

vždy musíte držet při sobě. Bude se nám moc stýskat a litujeme, že jsme 

vám to nemohli říct osobně.  

 

Vaši milující rodiče.  

 

„To snad není pravda! Jak můţou vzít stráţci rodiče malým dětem!“ zuřil 

Laiss. Byl rád, ţe mu rodiče důvěřují, ale obával se, ţe Elvinnka půl roku 

bez rodičů nevydrţí.  

Dlouhou chvíli nikdo nic neřekl, ale potom mlčení babička přerušila: 

„Musíte k tetě do hor vyrazit hned, abyste se k ní dostali ještě za dne.“     

Po nekonečném loučení se vydali na cestu. 
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Literární střípky – povídka na pokračování
 

Tři hodiny nikdo nic neřekl, aţ Elvinnka promluvila: „Kolik je půl 

roku?“  

Patnáctiletá Tamari se k ní obrátila a řekla: „Moc dlouhá doba, Elvinnko. 

Ale my to zvládneme, neboj se. Dokud drţíme spolu, nic se nám nestane.“  

„Tamari má pravdu. Nebolí tě uţ noţičky, Elvinn?“ zeptal se opatrovnicky 

Laiss.  

„Trošku. Poneseš mě chvíli?“  

„Ano, vyskoč mi na záda,“ řekl Laiss a vysadil si sestřičku na ramena.  

Po dalších dvou hodinách prudkého stoupání uţ byli vyčerpaní 

všichni sourozenci. Všech sedm dětí s oddechnutím usedlo na zem.  

„Dáte si oběd?“ zeptal se třináctiletý Ravvin.  

„Jo,“ řekl Osse a Elvinnka pohlédla na uzlík s jídlem.  

Kdyţ všichni pojedli, vydali se znovu na cestu. Do domu tety dorazili aţ 

po osmé hodině večer.  

Sotva je teta Vyrinni spatřila, spustila: „Ach, Elvinnko, tebe jsem 

viděla naposledy jako dvouměsíční miminko. To jsi byla ještě v peřince!   

A ty, Osse, z tebe uţ je taky šikovný chlapeček. No, Mijuki, z tebe je uţ 

málem slečna, kolik ţe ti je?“ 

„Deset,“ odpověděla Mijuki.  

„Áááá. Deset. Lissy, Limmen z vás uţ jsou slečny doopravdy, vám je 

čtrnáct, co? To to letí. Boţíčku, ty jsi tak krásná dívka Tamari. A z tebe uţ 

je skutečně muţ, Laissi. Já tady melu a melu a vy jistě padáte hlady. 

Uvařila jsem polévku, pojďte jíst,“ domluvila teta.  

Po večeři sourozenci unaveni ulehli do postelí a usnuli, jako kdyţ je 

do vody hodí.  

 

Pokračování příště… 

 

Broklová Barbora, VI. D 
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Básnička 

 
17. listopad 

 

Komunistickému bloku uţ hodinky tikají, 

soudruzi i soudruţky protesty nám chystají. 

 

Lidé, hlavně studenti, řekli: „Uţ dost!“, 

v jejich hlasech zní i velká zlost. 

 

Pro lepší budoucnost studenti křičí, 

transparenty do ulic nám hrdě vztyčí. 

 

Byla ale revoluce skutečně pravda? 

Nebo propaganda pro Václava Havla? 

O tom lidé velmi často nemluví… 

 

Byl to historicky důleţitý obrat, 

český národ povzbudit a probrat. 

17. listopad je toho vzpomínkou, 

buďme rádi za naši zemi malinkou. 

Za náš národ, jazyk i dějiny, 

jsme přece na světě ti jediní. 

 

Manová Vendula, IX. A 
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Zajímavosti

 
První adventní neděle − Naděje 

 

Advent je období čtyř neděl před vánočními svátky. Advent 

začíná první nedělí adventní, která letos připadá na 29. listopadu. 

Období adventu je chápáno jako příprava na oslavu Narození Páně 

(Vánoce). Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, doba 

rozjímání a dobročinnosti. V západní tradici je advent dobou zklidnění. 

Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv.   

 

Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který 

má v různých oblastech různou podobu, u nás nejčastěji se čtyřmi 

svíčkami, z nichţ tři jsou fialové a jedna růţová. Fialová barva symbolizuje 

pokání, ztišení a čekání. Je to barva důstojnosti, pokání a půstu. Dříve byly 

věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době jsou především kladeny na 

stůl.  

Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. 

svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli 

narození Jeţíše Krista. Tato svíčka představuje naději a očekávání. Proto 

první adventní neděle symbolizuje naději. 

V současnosti se jednotlivé adventní neděle označují také jako ţelezné, 

bronzové, stříbrné a zlaté. Ale označení neděle jako „Naděje“ je určitě 

kouzelnější a pro nás má také daleko větší symboliku.  

Vránová Anna, VI. C 



 13 

 

Recept
 

Recept na svatomartinskou husu 

 

Budete potřebovat: 

- 1 husu (o váze 3,5 aţ 5 kg) 

- 4 lţíce kmínu 

- sůl                                                                                                                                                                                 

Maso opláchněte a papírovou utěrkou osušte. Osolte ho, i zevnitř,   

a vydatně okmínujte. Husu dejte na pekáč a podlijte vodou. Celou husu 

zakryjte alobalem nebo přiklopte vrškem pekáče. Nastavte teplotu na      

70-80°C, vloţte husu na noc do trouby. Po dvanácti hodinách odstraňte 

alobal (víko), husu velkou jehlicí propíchejte, lehce polijte výpekem          

a zvyšte teplotu na 180°C. Husu nechte v troubě zezlátnout, trvá to zhruba 

hodinu. Poté naběračkou odeberte vyškvařený tuk, drůbeţ naporcujte         

a podávejte lehce přelité zbylým výpekem. Kůrka je krásně křupavá           

a maso tak měkké, ţe samo odpadává od kosti. Rozhodně není vysušené. 

Sádlo je výborné nejen na smaţení a vaření, ale i na prosté 

namazání na kus chleba. Při dlouhých zimních večerech přijde vydatný 

krajíc vhod, sádlo vydrţí v chladu (nejlépe ve skleněné nádobě) klidně 

měsíc. Můţete ho také skladovat v mrazničce. Doporučuji podávat se 

zelím. Červené můţete připravit nasladko, zatímco bílé zkuste vyladit 

dokysela. Dospělí a starší osmnácti let si mohou k huse dopřát také víno    

a to nejlépe svatomartinské. 

Jelikoţ je tento recept poměrně hodně časově náročný, 

doporučujeme ho pouze zkušeným hospodyňkám . Ty méně zdatnější 

mohou vyzkoušet méně časově náročný recept − na internetových 

stránkách je jich vskutku mnoho. 

 

 

 

Chybíková Gabriela, VI. A 
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Recept
 

 

 
 

 

Kolářová Barbora, VIII. D
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Osmisměrka
 

 

K I V C O L Ě T V Á 

N Ě M Č I N A O K O 

A N G L I Č T I N A 

CH N Č E Š T I N A P 

O E R U Š T I N A E 

U H M A T I K A C S 

Ţ R E I F Y Z I K A 

P A L C E B U F E T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uţ se blíţí …………………………… 

 

 

Kočenda Jan, VIII. C 

 

TĚLOCVIK 

FYZIKA 

ANGLIČTINA 

ČEŠTINA 

BUFET  

PES 

OKO 

CHEMIE 

MATIKA 

RUŠTINA 

NĚMČINA 

HRA 

PALCE 
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Pro legraci

 
Odsouzenec v cele smrti se ptá kata: „Kdy uţ bude konečně poprava?“ 

„Podle toho, jak to vypadá“, přemýšlí kat, „tak asi za měsíc.“ 

„A dřív to nejde?“ děsí se odsouzený. „Za týden má přijet tchýně a já bych 

se toho nerad dočkal.“ 

 

Pepíčku, skloňuj slovo „houska“. 

„Kdo, co? - Houska.“ 

„S kým, s čím? - Se sýrem.“ 

„Ke komu, čemu? - Mně.“ 

 

Na hodině matematiky pan učitel pokládá dětem otázku: „Kdyţ budu drţet 

v pravé ruce deset jablek a v levé jedenáct jablek. Co budu mít?“ 

Pepíček se přihlásí a odpoví: „Pane učiteli, budete mít obří ruce.“ 

 

„Co vás tak táhne na hory?“ ptá se mladík slečny. 

„Lanovka.“ 

 

„Pane inţenýre, a splnila se někdy ta vaše předpověď počasí?“ ptají se 

novináři meteorologa. 

„Vţdycky, jen datum občas nesouhlasí.“ 

 

 

Kolařík Čestmír, VIII. D 

 

       

 

Redakce
Broklová Barbora, Doseděl Michal, Chybíková Gabriela, Kočenda Jan, 

Kolařík Čestmír, Kolářová Barbora, Manová Vendula, Vránová Anna, 

Kovářová Denisa, Kusáková Veronika 

___________________________________________________ 

Všeználek / 3. číslo / roč. 2015 – 2016 / vyšlo 1. prosince 2015 
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