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NOVINKY  
V kinech 
 
Něžné vlny 

Film: ČR  

Premiéra: 9. 1. 2014 

Žánr: komedie 

Režie: Jiří Vejdělek 

Obsah: Sympatický Vojta má praštěnou rodinu. Jeho táta v něm vidí závodního plavce, ale 

máma zase pianistu. Vojta má však zájem o spolužačku Elu. Ela je akvabela a brzy pojede do 

Paříže. Musí se tedy správně rozhodnout, jinak mu Ela zmizí za železnou oponou. Tento film 

se totiž odehrává v roce 1989. 

Herci: Jan Budař, Václav Kopta, Lucie Šteflová,, Tatiana Pauhofová,Vojtěch Dyk,… 

 

 

12 let v řetězech 

Film: USA, Velká Británie 

Premiéra: 23.1.2014 

Žánr: drama, historický, životopisný 

Režie: Steve McQueen 

Obsah: Film vychází ze skutečných událostí. Solomon je černoch, který 

byl zajat na plantáži v roce 1841. Byl tam zotročen na dlouhých 12 let. 

Herci: Brad Pitt, Chiwetel Eiofor, Michael Fassbender, Dwight Henry 

 
 
Zdroje:  http://www.kinobox.cz/film/352326-12-let-v-retezech 
 http://www.kinobox.cz/film/368304-nezne-vlny 
Obrázky:http://www.kinobox.cz/premiery/kino/2014/leden 
 

Aneta Zavřelová, 8. třída 
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Cyril Metod ěj - Apoštolové Slovanů  

Dobrodružný / Drama 

Režie: Petr Nikolaev 

Hrají: Roman Zach, Ondřej Novák, 

Josef Abrhám, Milan Bahúl, Vladimír 

Javorský,… 

 

Obsah: Příběh se odehrává v 9. století. Hlavní roli hrají věrozvěstové Konstantin (později 

známý jako Cyril) a jeho bratr  Metoděj. Přišli na  Velkou Moravu, aby zde šířili k řesťanství. 

Vytvořili zde první písmo Hlaholici. Později byli prohlášeni za svaté. Říká se jim také 

Apoštolové Slovanů. 

 
 
Walter Mitty a jeho tajný život  

Dobrodružný / Komedie / Drama  

USA, 2013, 114 min 

Režie: Ben Stiller  

Scénář: Steve Conrad  

Kamera: Stuart Dryburgh  

Hudba: Theodore Shapiro  

 

Hrají: Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam Scott , Kathryn Hahn, Patton Oswalt, Shirley 

MacLaine, Josh Charles, Adrian Martinez, Sean Penn, Ólafur Darri Ólafsson  

 

Obsah: Walter  Mitty se bojí reality, a proto si vytvořil svůj vlastní vysněný svět. Například: 

zachraňuje zvířata z nebezpečí. V jeho světě se objevuje také postava jeho kolegyně  Cheryl, 

která ale nic netuší. Musí se vrátit zpět do reálného života, aby vyřešil problém se ztracenou 

fotografií, která má být na obálce časopisu. Musí najít známého fotografa, k němuž vede 

dlouhá cesta plná překážek a dobrodružství. 

Zdroje:  http://fandimefilmu.cz/gal/Filmy/Walter_Mitty/asset_Secret_Life_of_Walter_Mitty_titulka.jpg 

http://cdn.cztorrent.net/image/original/2nEQGvueh7kap_cN 

 
Veronika Synková, 7. třída 
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CD 
 
Zpěvák Bruce Springsteen vydá 13. 1. 

2014 desku. Je na ní 12 písní a nese název 

High Hopes 

 

 

 

Skupina Kontrafakt vydala album s názvem Navždy. Na 

albu je 13 skladeb. 

 
Zdroje: http://www.topvip.cz/alba/bruce-springsteen-vyda-nove-studiove-album-high-hopes 

 http://superstarshop.cz/obchod.php?prodej=592767-kontrafakt_navzdy 
 

Knihy 
 
Papaver 

 - dobrodružství botaniky 

 - zápisník zapomenutého botanika. Opravdu jsou květiny slavného pěvce 

tak vzácné?  Opravdu sešíval indický lékař rány mravenčími hlavičkami? 

 - strany: 64 

 - datum vydání 13. 12. 2013 

 - cena 198 Kč 

 

Slovník anglických frázových sloves 

 - Veleška Jan 

- slovník anglických frázových sloves, stručně řečeno pro každého, kdo se 

chce angličtinu naučit lépe než na základní úrovni 

 - stran: 972 

 - datum vydání 18. 12. 2013 

- cena 1298 Kč 

 

Zdroje: http://www.argo.cz/knihy/novinky/ 

Obrázky: http://www.argo.cz/knihy/novinky/   Jana Pokorná, 7. třída 
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KAM NA VÝLET  

Pec pod Sněžkou 

 Zima je tady. Máme za sebou Vánoce 

a Silvestr. Když je ta zima, proč nevyjet lyže? 

O tipu na výlet s lyžemi se dozvíte víc 

v našem článku. 

 Pec pod Sněžkou je malé město 

v Královéhradeckém kraji na severu České 

republiky, v Krkonoších. Městečko leží 

u říček Úpa a Zelený potok a v současné době má asi šest set stálých obyvatel. Pec pod 

Sněžkou je významným horským střediskem zimní rekreace a významným centrem 

cestovního ruchu, protože se zde nachází lyžařský areál Pec. V těsné blízkosti Pece najdete 

nejvyšší horu České republiky, Sněžku. Na Sněžku vede nová 

dvousedačková lanovka. 

 Nejstarší osídlení oblasti je doloženo z roku 1511, tehdy 

šlo o hornickou osadu Obří důl. V dolech se těžily hlavně 

měděné rudy. Obec Pec pod Sněžkou vznikla ale až v druhé 

půli 16. století a byla jednou ze tří částí Velké Úpy. První 

písemná zmínka o Peci pod Sněžkou je z roku 1790. 

 Dnes už jsou doly dávno zavřené a obec je oblíbeným 

cílem turistů a lyžařů. Ski areál v Peci pod Sněžkou nabízí 

moderní čtyřsedačkovou lanovou dráhu na kopec Hnědý vrch, 

na kterém je rozhledna. Je zde celkem 11 km sjezdovek různého typu obtížnosti a také 

nejdelší a nejlépe osvětlený svah pro večerní lyžování v Krkonoších. 

 Pokud nechcete zrovna na české hory, můžete vyrazit do rakouských Alp nebo do 

Vysokých Tater na Slovensku. Zkrátka užijte si zimních radovánek, ať jste kdekoli. A jinak 

všechno nejlepší do nového roku ☺. 

Martin Müller, 8. t řída 
http://www.pensionjohn.cz/letni-aktivity.htm 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pec_pod_Sn%C4%9B%C5%BEkou#Zimn.C3.AD_turistika 
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KNIŽNÍ RECENZE 

Leonardo da Vinci a zloděj obrazu 
Autor:  Amelie Bennová 

Jednoho dne se Francescovi zdál divný sen. Zdálo se mu o muži, který ukradl mistrovi 

obraz. Když se probudil, uvědomil si, že zaspal a musel pospíchat do práce. Francesco 

pracoval u mistra Leonarda da Vinciho. Když přišel do práce, tak si mistr stěžoval, na jeho 

pozdní příchod. Ten den měl jít s mistrem na trh, koupit pár věcí. Když dorazili na trh, tak si 

Francesco všiml staré věštkyně a řekl si, že až se budou vracet, tak se u věštkyně zastaví. 

Když nakoupili všechny věci ze seznamu, tak si Francesco vzpomněl na starou věštkyni. Řekl 

o ní mistrovi a mistr řekl, že se sejdou u ptačích klecí. Věštkyně mu začala číst z ruky a řekla, 

že se stane něco hrozného. Francesco zaplatil a šel za mistrem 

k ptačím klecím. Mistr si tam koupil pět vlaštoviček v kleci. 

Když odešli, tak je všechny vypustil. Jakmile došli domů, 

všimli si, že obraz Mony Lisy byl ukraden. Leonardo si ale 

vzpomněl, že musí jet do Milána, a proto řekl Isabelle a 

Francescovi, aby nepátrali sami. Po Leonardově odjezdu, 

začali Isabella a Francesco pátrat. Hlavní podezřelý byl 

Michelangelo. Když se Leonardo vracel z Milána, tak se 

Isabella a Francesco lekli, a proto se schovali pod stůl. Našli 

tam kus papíru s podivným písmenem. Řekli si tedy, že by to 

mohlo být písmo toho zločince. Leonardo se zlobil, že pátrali 

sami, ale byl rád, že na něco přišli. Začali pátrat všichni a mistr si vzpomněl, že mají jít na 

výstavu k Michelangelovi. Tam by mohli něco zjistit. Když odešli z výstavy, šli spát. Druhý 

den byl Francesco rozrušený, a tak se šli s Leonardem projít k řece. U řeky si Francesco 

vzpomněl na věštbu cikánky a museli se vrátit domů. Dveře byli pootevřené. Isabella musela 

zamknout, aby zloděj neuprchl, ale on vyskočil střešním oknem. Francesco si všiml lítajícího 

stroje, který nebyl vyzkoušený. Šli ho tedy s mistrem ihned vyzkoušet. Nakonec zloděje 

dopadli. Zlodějem byl Pedro Baldini, který se kdysi učil u mistra.  

 

  Sedmopolis     IV – 2013/2014 

Tato kniha se mi opravdu moc líbila, protože v ní bylo plno dobrodružství, fantazie a 

záhad. Tuto knihu bych doporučovala čtenářům, kteří rádi čtou a mají rádi dobrodružství.  

Nikola Kropá čková, 7. třída 
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20 000 mil pod mořem 

Autor:  Jules Verne 

Profesor Aronnax se svým věrným sluhou Conseilem 

dostanou pozvánku na výpravu, která by měla ulovit obřího 

narvala, který potápí lodě celého světa. Když už „narvala“ 

najdou, při srážce s ním spadne do moře profesor a harpunář Ned 

Land. Conseil skočí do moře, aby zachránil profesora. Všichni tři 

se doplaví k „narvalovi“, který zůstal na hladině, a zjistí, že to 

není narval, nýbrž ponorka. „Lodním“ otvorem se dostanou do 

Nautilu – to je jméno ponorky. Kapitán Nemo a posádka jsou 

lidé, kteří nenávidí lidskou společnost, a tak žijí v moři. A proto 

kapitán Nemo nechce propustit na pevninu ani profesora, harpunáře a sluhu. I když nemají 

svobodu, moře má co nabídnout, a tak profesor a Conseil nejčastěji u okna a pozorují 

a obdivují krásy všech moří a oceánů. Někdy se také vydají v oblecích na vycházku třeba po 

bájné Atlantidě, perlových lovištích u Cejlonu, na korálový hřbitov a na další úžasná místa. 

Zažijí také různá nebezpečí, jako je boj s obřími chobotnicemi nebo uvěznění v ledu na 

Antarktidě. Profesor Aronnax s Conseilem si tento „výlet“ užívají, ale harpunář Ned chce 

stále uprchnout. Profesor se sluhou se k jeho názoru přidají, když uvidí jak kapitán Nemo 

potápí lodě, které jsou skoro bezbranné. Utečou na loďce, ale strhne je proud víru Malstörm. 

Zde končí putování našich hrdinů. Jestli se Nautilus s posádkou zachránil, v knize není. 

Kniha se mi velmi líbila nejen proto, že ji napsal Jules Verne, který je považován za 

zakladatele sci-fi žánru a za člověka, který předběhl svou dobu, ale také proto, že byla plná 

informací a dobrodružství. V tomto díle najdeme velmi málo (nebo žádné) nudné kapitoly. 

Velmi vám doporučuji si ji přečíst a nelekejte se počtu stran knihy. 

Martin Zav řel, 8. třída 

 

 

Zdroje:  http://www.iolympia.cz/447-large/leonardo-da-vinci-a-zlodej-obrazu.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/F%C3%A9lix_Nadar_18201910_portraits_Jules_Verne.jpg 

  Sedmopolis     IV – 2013/2014 



 8 

Zdroje: 
http://static.ddmcdn.com/gif/paintball-4.jpg 

 
 

SPORT 
Paintball 

Bezkontaktní adrenalinový sport. Cílem je vyřadit 
nepřátelského hráče zásahem kuličkou ráže 0,68 vody smíchané 
s barvivem. Tento sport je velmi podobný airsoftu, ve kterém po sobě 
hráči střílejí plastovými kuličkami. Většinou se jak v paintballu, tak v 
airsoftu hraje capture the flag, cílem je probojovat se k nepřátelské 
vlajce a ukradnout ji a odnést na základnu. 

Není určený přesný počet hráčů, co smějí proti sobě hrát. 
Existují dva typy hřiště, kde se dá hrát. Military, hraje se hlavně v lese 

nebo jinde v přírodě, nebo sportovní, kde se dá krýt za nafukovacími 
překážkami na ploše 50x40 metrů. 

Jan Sojka, 8. třída 

Pavel Mezlík 
Ve čtvrtek 28. 11. 2013 naši školu navštívil kapitán Brněnské Zbrojovky Pavel Mezlík. 
 

Od kolika let trénujete fotbal? Bavilo vás to 
vždycky? 
My jsme začínali na vesnici, kde jsme si kopali s 
kamarády jen tak před domem. Asi v deseti letech 
jsem ale začal hrát fotbal jako takový a od té doby se 
mu věnuji. 
 
Jak dlouho trvalo, než jste se 
stal kapitánem Zbrojovky? 
Mně je v současné době 30 let a 
kapitánem jsem prakticky až 
teď. Takže od začátku 
profesionální dráhy je to asi 12 
let. 
 
Máte ještě další záliby kromě 
fotbalu? 
Já mám rád sport všeobecně, 
takže když mi zdraví dovolí, tak 
hraji tenis, v zimě chodím na 
hokej, běžky, sjezdovky a v létě jezdím na kole. 
 
Jaký je váš největší úspěch? 
Tak určitě účast v Gambrinus lize, do které jsem se 
vždycky chtěl dostat. 
 
Co jste studoval? 
Chodil jsem na ZŠ v Rudíkově, následně jsem šel do 
Brna na Střední ekonomickou školu. Vysokou školu 

jsem bohužel nedokončil, protože se to nedalo 
s fotbalem časově zvládnout. 
 
Jaký je váš oblíbený filmový a hudební žánr? 
Koukám hodně na české filmy, nebo filmy s Bondem. 

Z muziky poslouchám asi skoro všechno 
kromě techna ☺ 
 
Kolikrát týdn ě trénujete? 
Každý den s tím, že když se nám daří, tak 
dostaneme od trenéra jednou týdně volno. 
Takže máme ve výsledku tak tři dny 
v měsíci volno, jinak jsou tréninky nebo 
zápasy. 
 
Líbí se vám naše škola? 
Jsem tady poprvé na pozvání kamaráda a 
myslím, že škola je pěkná. 
 
Jste spokojený s týmem? Vycházíte se 

spoluhráči? 
Já jsem se naučil s lidmi vycházet, to je v kolektivu 
hodně důležité. Všude jsou nějaké problémy, ale musí 
se vždycky vyřešit. Samozřejmě by každý měl touhu 
hrát v lepším týmu, ale to nějak neřeším. Co bude, 
bude! 
 
Děkujeme za rozhovor!  

Jan Sojka, 8. třída, Miloš Jůza, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 

Sup Africký 
Supi se vyskytují v tropických a 

subtropických oblastech východní 

polokoule. Supi patří do čeledi 

jestřábovitých. Podobají se orlům, i když 

hlavu a krk mají holý. Charakterizují je 

slabé prsty a krátké tupé drápy, takže s 

nimi nedokáží útočit tak jako například 

orlovití dravci. Žerou všechno co jim 

přijde do cesty, a tím plní v přírodě důležitou úlohu při odstraňování zdechlin. Sup dlouho 

vydrží hladový. Když se však dostane k potravě, nacpe se tak, že není schopen letu. Dorůstá 

délky 110 cm a dožívá se vysokého letu. 

Jakub Crha, 8. třída 
 

Kobra Indická 

Je to nejnebezpečnější had. Ročně 

kobry usmrtí největší počet lidí – asi 7 500. Jed 

kobry ovlivňuje nervovou soustavu oběti, 

přičemž způsobuje zastavení činnosti srdce a 

plic a vyřazuje činnosti svaly. Kobra patří k 

těm několika málo hadům, kteří dokáží 

vymrštit polovinu svého těla. Když je 

podrážděná, zvedne se a syčí a roztáhne žebra. 

Kůže se jí napne do jakéhosi štítu. Tehdy vynikne typická kresba brýle. Živí se hlodavci, žáby 

a ptáky, v mládí i hmyzem. 

                                                              Jakub Zimandl, 7. třída 
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ZE SVĚTA UMĚNÍ 
Coldplay 

Coldplay je britská skupina, která hraje 

alternativní rock, skupina vznikla v roce 1997. 

Skupina se skládá ze 4 členů: Chris Martin, Jon 

Buckland, Guy Berryman, Will Champion. 

Skupina získala během svého působení 

několik cen: šestkrát Brit Awards (z toho třikrát 

za nejlepší skupinu), čtyři MTV Video Music 

Awards a 7 cen Grammy. Skupina Coldplay je 

jednou z nejprodávanějších skupin světa – dohromady prodali přes 50 mil. náhravek po celém 

světě a jejich koncerty bývájí vyprodané. Jejich dva první singly se jmenovaly Brothers and 

Sisters a The Blue Room, které byly vydány v tom samém roce – 1999. Celosvětové slávy 

dosáhli singlem Yellow v roce 2000. Jejich první album, které vydali v roce 2000, mělo název 

Parachutes, které bylo nominováno na cenu Mercury. Druhé album – A Rush of Blood to the 

Head, které bylo vydáno v roce 2002, mělo velký úspěch a vyhráli několik cen, včetně ceny 

NME Album roku. Třetí album – Y&Y se stalo nejprodávanějším roku 2005. Čtvrté album – 

Viva la Vida or Death And All His Friends, 

které bylo vydáno v roce 2008, bylo 

produkováno Brianem Eno, získalo několik 

nominací a výher na 51. ročníku udělování 

cen Gramm. 24. října 2011 vydali prozatím 

své poslední album Mylo Xyloto, se kterým 

po celém světě dělají koncerty, které jsou 

pokaždé za chvíli vyprodané. V roce 2012 se 

stali první skupinou v historii, která třikrát 

obdržela cenu Kapelu roku v soutěži Brit Awards.  

 
Zdroje:  
Obrázek: http://www.sonic1029.com/files/coldplay1.jpg  
http://1.bp.blogspot.com/_S24ikH9u03k/THPVo598xiI/AAAAAAAAAXU/aEuLlK3AtQY/s1600/vivalavidaout
fitscoldplay.jpg 
Text: http://cs.wikipedia.org/wiki/Coldplay 
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One Direction 

Je to britsko-irská kapela založená v roce 

2010. Členové jsou Liam Payne, Zayn Malik, Niall 

Horan a podle mě nejhezčí Harry Styles a Louis 

Tomlinson.  

V roce 2010 se každy z nich zúčastnil X-

faktoru. Kde je dal hlavně dohromady porotce 

Simon Cowell. Za rok v listopadu vydali své první 

album UP ALL NIGHT – kde jsou nejznámější 

hity: What Makes You Beautiful, Gotta Be You, 

One Thing a More Than This.  

V roce 2012 One Direction vydali druhé album se jménem TAKE ME HOME – 

nejznámější hity jsou: Live While We're Young, Kiss you, Little things a Rock me.  

Opět v listopadu v roce 2013 bylo 

vydáno třetí album, které se jmenuje 

MIDNIGHT MEMORIES – nejnámější hity 

jsou: Best song Ever a Story of my life.  

O 1D byl natočen fit se jménem This 

is us (to jsme my). Ten měl premiéru 5. 9. 

2013 a byl ve 3D. O 1D jsme přečetla 

knížku, která byla o nich vydána, mám je 

moc ráda – hlavně Louise Tomlinsona a Harryho Stylese.  

 
 
Zdroje:  text – knížka One Direction, Mick O'Shea, COO-BOO (Albatros) 

http://www.hudebniskupiny.cz/one-direction 
obrázek:  http://www.fanpop.com/clubs/one-direction/images/33477423/title/one-direction-photo  

http://static.europosters.cz/image/750/plakaty/one-direction-colours-i14131.jpg 

 

Tereza Ondrašíková, 8.třída 
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Rybí tuk – „oblíbená“ 
medicína našich prarodičů 

 
 

ZDRAVÉ OKÉNKO 
Banánové cookies 

Ahoj, dneska jsem si pro vás připravila jeden rychlý a 
jednoduchý recept, který jsem zkoušela doma a myslím, že se 
vám bude líbit. 

Budete potřebovat:  

50g máslo, 150g hladká mouka, 1ks banán, 1ks vejce, 100g 
ovesné vločky, 70g cukr moučka, 0,5 lž. prášek do pečiva, 70g 
třtinový cukr, 0,25 lž. sůl, 0, 5 lž. jedlá soda 

TIP: můžete taky přidat med, čokoládu nebo vlašské ořechy 

Másla a cukry promícháme do krémové pěny. Přidáme vejce a promícháme. Moučnou 
směs smícháme s máslovým základem. Lžící z těsta vytvarujeme menší cookies, v troubě se 
mírně roztečou. Cookies dáváme na plech, na kterém je pečící papír (dál od sebe). Cookies 
pečeme v předehřáté troubě na 190c asi 10-15min. Z těsta vyjde přibližně 40 sušenek, ale 
záleží na tom, jak budou velké. Určitě je zkuste! Dobrou chuť!   

Zdravé ryby 
Rybí maso obsahuje víc živin, než kterékoliv 

jiné.Významnou dávku bílkovin, jsou různé vitaminy, vzácný 
jód, rybí tuk a další věci. Rybí tuk je zdravý, je koncentrovaným 
zdrojem omega–3 mastných kyselin. Tyto látky snižují riziko 
srdečních chorob a nemocí krevního oběhu, zmírňují některé 
příznaky lupénky a jsou nezbytné pro zdravý vývoj očí a mozku.  

Nejvíce tuku mají mořské tučné ryby žijící ve studených vodách – například losos, 
makrela, sleď či tuňák. Dobrou zprávou je, že omega–3 m astným kyselinám neuškodí 
konzervování ani uzení ryb, uchovají se dokonce i v rybách smažených, pokud ovšem olej 
extrémně nezahřejeme. 

Rybí maso má nejvíc živin!!!! Množství živin, které obsahují ryby, v jiném masu 
nenajdeme. Už pouhá stogramová porce ryby dodá tělu téměř polovinu potřebné denní dávky 
bílkovin. Většina ryb obsahuje dostatek vitaminu B12 nezbyt ného pro nervový systém. A 
také jód. Měli byste rybu jíst aspoň dvakrát do roka. 

 
Zdroje: http://www.ireceptar.cz/zdravi/proc-jsou-ryby-zdrave.cz 
http://www.novinky.cz/zena/zdravi/192535-vitamin-d-snizuje-riziko-
onemocneni-chorobami-srdce.html 
http://doma.nova.cz/clanek/stihlaafit/proc-je-ryba-vzdycky-lepsi-nez-
veprove-maso-aneb-co-na-gril.html 
http://www.novinky.cz/archiv?id=702&date=1.4.2010&listType=month 

 
 
 

Markéta Štulpová, 8. třída; Kristýna Vítová, Kristýna 
Baláková, 7. třída 
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POZNEJ SVÉHO UČITELE 
Tento měsíc naši reportéři vyrazili do kabinetu paní učitelky Cerovské a paní učitelky Stupňové. 

Mgr. Tereza Cerovská  
 

Jíte na Vánoce kapra ? 
Ano, jím klasiku, kapra a 
bramborový salát. 

Berete si příklad ze 
starších lidí ? 
Ano beru si zkušenosti.  
 
Věnujete se některému 
sportu ? 
Teď už ne, ale do svých 
20 let jsem se věnovala 
závodně atletice. 

Co říkáte na dnešní děti ? 
Děti jsou pořád stejné. 
 
Jaký dárek si přejete na 
Vánoce ? 
Zdraví celé rodiny. 
 
Váš dětský sen ? 
Toužila jsem studovat a mít 
rodinu. 

 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=135280883198027&set=a.135280879864694.23009.1000014834984
10&type=1&theater 
 

Mgr. Petra Stupňová  
 
Jíte na Vánoce kapra ? 
Ano. Jíme ho s 
bramborovým salátem. 
Nevzpomínám si, že 
bychom kdy měli na 
Vánoce něco jiného. 
 
Berete si příklad ze 
starších lidí ? 
Určitě ano. Mají více 
znalostí a zkušeností než já. 
To mi připomíná citát, 
bohužel nevím, kdo je 
autorem: „Uč se i z chyb 

druhých. Život je příliš krátký, než abys 
je stihl všechny spáchat sám.“ 
 
Věnujete se některému sportu ? 
Věnuji se turistice (horské). 
 
Jaký dárek si přejete na Vánoce ? 
Přeji si, ať se celá rodina sejde. 
 
Váš dětský sen ? 
Dlouhou dobu jsem chtěla být řidičem 
kamionu nebo autobusu. Těch, co jezdí 
do zahraničí. Občas o tom ještě uvažuji 
:-). Určitě to nebylo stát se učitelkou. 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202682072998181&set=a.1605226175756.2080966.1389192402
&type=1&theater 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Jarmark 
V pátek 29. 11. 2013 se ve škole konal jarmark a adventní dílničky a školní sbor měl 

vystoupení. Žáci 8. třídy prodávali věci, které vyrobili a společně s tím vedli dílničku. Zde si 

děti mohly udělat výrobky z pet lahví nebo špatných žárovek jako ukázku využití odpadu. Ze 

žárovek se pomocí barviček na sklo vyráběly baňky, z pet lahví pak peněženky. Celý jarmark 

se nesl ve vánoční náladě.  

Michal Šeda, 8. třída 

Výstava obrázků Josefa Lady  
V pátek 6. prosince žáci první a druhé třídy společně navštívili výstavu obrázků J. 

Lady v Brně na Špilberku. Potkali se zde s čertem a andělem, kteří pro ně měli připravené 

zajímavé úkoly. Seznámili se s tradicemi a zvyky Vánoc z doby, kdy žil malíř J. Lada 

Ivana Musilová 

Zdravá svačina 
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Během prosince proběhl na naší škole projekt „ Zdravá svačina“. Tu si připravili žáci 

3. třídy pro celou školu, rodiče a babičky. Děti společně s rodiči připravily zdravé pochoutky, 

které pak přinesly do školy. O přestávce mohli všichni ochutnat zdravé pochoutky ve 

vestibulu školy a také je ocenit „ žetony“. 

Děti soutěžily o nejlepší pochoutku a získaly Řád zlaté vařečky. Nejlepšími kuchtíky se stali 

Eliška Štěrbová, Valentýnka Žáková a Ondra Žák. 

Řád zlaté vařečky získali: 

1. místo Eliška Štěrbová 

(salát Čtyř barev) 

2. místo Valentýnka Žáková 

(Kuklíky)  

3. místo Ondra Žák  

(Sněhové vločky) 

Blahopřejeme vítězům a těšíme se na další projekt, který „třeťáčkové“ již připravují. 

Bájný výlet do Prahy s devátou třídou 

O našem hlavním městě (o jeho kráse a výstavnosti) slyšeli jistě mnozí daleko za 

hranicemi našeho státu. Zprávy tyto donesly se také přes práh deváté třídy. I zatoužila srdce 

jejich po návštěvě Stověžaté Matičky (jak se jí u nás něžně říká). Deváťáci se tedy vydali na 

cestu. I stalo se, že kola rychlíku Brno-Praha nás po zaskřípání nabrala na předlouhou cestu - 

daleko od pestré deváté třídy v útulném Deblíně. Chlapci byli vyzbrojeni odvahou, chrabrostí 

a mnoha jinými zbraněmi (které nám na konci cesty velmi dobře posloužily, jak se trpělivý 

čtenář brzy dozví). Dívky se okrášlily na mnoho způsobů, které jako muž dokážu jen těžko 

vypsat. Cesta tam byla plna humoru, pokřiků a okřikování a všichni hráli svoji roli výletníků 

na jedničku. Vítr nám foukal do zad a my všichni jsme tak nějak tušili, že je to dobré 

znamení. 

A tu najednou byla před námi Praha - plná tesaného kamení, skla a svitu. Polkla nás bez 

sebemenších obtíží a my se (spíše jen díky její vlastní vůli) pohybovali jejími útrobami, neb 

naše plány, kterak s Prahou naložit, nám byly vytrženy z rukou hned na hlavním nádraží. Fííí 

a byly pryč. Sestoupili jsme poté do útrob města, do říše krtků a kořenů, a zamířili směrem k 

Pražskému hradu - prý největšímu hradnímu komplexu ve Střední Evropě, ne-li v celé  
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Evropě. Nestoupali jsme však po úbočí Hradčanského vršku, abychom navštívili klenot země 

ihned, ale proto abychom se ubytovali a složili v našem přechodném domově svoji batožinu. 

Jak jsme se všichni zaradovali, když jsme spatřili naše lože v nejvyšším patře prastarého 

domu na Královské cestě (na Nerudově ulici) s přímým výhledem na slovutné paláce 

Pražského hradu, těžko vypovědět. 

Chlapci jásali, až jsem je musel tišit. Dívky však nebyly k 

utišení vůbec a dojatě plakaly (některé ve svých slzách utvořily na 

paměť tohoto dojetí cedulku se svým telefonním číslem, která bude 

navždy krášlit líc Prahy). Nálada v mužstvu (počítaje v to i všechny 

ženy) byla dobrá a zbývalo jen sehnat něco na zub. Vyrazili jsme tedy 

do ulic, dolů po Nerudově ulici a Malostranském náměstí a byli unášeni 

na Karlův most. „Ale jo, tak si ho přejdem“, zaševelilo devítkou. Šli 

jsme po té hroudě, jež „nohu víže“, plni povyku a otáčení, neb Praha 

zvláště v těchto místech oplývá rozličnými nevypověditelnými 

lákadly (například: někdo během chvíle nakreslí vaši tvář, jiní 

vypadají jako skupina rokokových hrabátek a hraběnek a kdesi v dáli 

jsem, tuším, viděl slona a šimpanze). A pak rovnou na „Staromák“ 

(jak říkají Pražané), kde jsme zhlédli orloj, kterak se otevírá, třese se, 

otáčí a cinká - byla totiž zrovna „celá“. Kvůli lidu ze všech koutů 

naší planety zde bylo téměř k nehnutí. Zde si totiž podával ruku 

Západ s Východem a i Sever s Jihem. A my mezi tím vším jsme se s 

cílem kdesi u Florence, kde se nacházelo Muzeum hlavního města, 

prodírali vpřed. Mnohokráte jsme museli volky nevolky změnit směr a vyfotit se u nějaké 

nevídané atrakce, ale nakonec jsme se kolem opeřených indiánů přeci jen dostali až k 

vytčenému cíli. 

Zatímco se deváťáci tříbili v ekonomické zdatnosti na interaktivní výstavě „Peníze 

nebo život“, která všem do jednoho na tváři vykouzlila úsměv, prošmejdil jsem já, vypravěč, 

celé muzeum od spodu po střechu a zjistil jsem, že v nejvyšším patře se krom jiných skvostů 

nachází sedmý div Prahy - Langweilův papírový model Staré Prahy i s Pražským hradem do 

sebemenších detailů, jakými jsou okna a komíny každičkého domu. Vytvoření modelu, který 

je překrásným pomníkem lidské trpělivosti a umu, trvalo jejímu autorovi 11 let. Deváťáci 

model patřičně ocenili a mohli jsme společně vyrazit po (královských)  
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Vinohradech k modernímu paláci Flora u rozlehlých Olšanských hřbitovů, kde spočívá 

mnoho slavných osobností. Deváťáci však měli oči jen pro Floru a jakmile v jejích útrobách 

nakrmili svoje teřichy, již se srocovali před vchodem do kina se systémem IMAX, kde zhlédli 

nevídanou podívanou - nejčerstvější hollywoodský film Hunger Games. Večerku si chlapci i 

dívky prodloužili do hluboké noci, neb je bez ustání sváděli démoni moderního věku - démon 

sociálních sítí a internetu. Ti démoni s nimi, tak jako dříve rusalky s vandrovníky, točili a 

smýkali, až v nich nezbyla ani kapka energie. Jejich vyčerpaná těla se pak konečně sesunula 

na displeje a poslední ševel ustal. 

Ráno jsme se vydatně nakrmili a vystoupali na Pražský hrad. A štěstí nám opět přálo, 

neboť jsme viděli střídání stráží. V nitru hradu jsme vzhlédli na slovutné průčelí chrámu sv. 

Víta a poté jsme se vydali na cestu dolů do Poslanecké sněmovny. Tam jsme prošli mnoha 

prostorami, seděli v mnoha sedačkách a viděli zasedání rozpočtového výboru. S Prahou se 

pak každý rozloučil zvlášť, neboť deváťáci dostali před odjezdem domů rozchod. Já jsem v 

onom volnu navštívil domov sv. Pražského Jezulátka, antikvariát, čínskou restauraci a 

překrásný Střelecký ostrov v řece Vltavě naproti Národnímu divadlu, na nějž se vážou některé 

mé mladické vzpomínky. Ostrov byl tam - zahradníky obnoven v překrásný říční park. A pak 

cestou zpět po Kampě opět na Malostranské náměstí. 

Cesta domů byla veselá stejně jako cesta opačným směrem. Deváťáci se družili a 

krmili, a kdyby nebylo pedagogického doprovodu, seděli by v tom vlaku dodnes. V Tišnově 

nás však čekala ještě poslední sloka našeho 

společného příběhu - bonusová (jak se říká). Než 

nás totiž naložil autobus do Deblína, dostal se 

jeden deváťák do sporu s místními pobudy. Jen 

však začali pobudové zvedat hlasy, začali 

deváťáci odkládat zavazadla, začali vyhrnovat 

rukávy a hnali se na pomoc svému spolužákovi, 

který již beztak pobudy hnal pryč. Celá třenice se 

tedy nakonec obešla naštěstí bez jediného šrámu 

a my si oddechli, že celý výlet i přes docela 

dramatický konec dopadl docela dobře. 

Jan Krása 
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LANGUAGE CORNER 
 

Snowflake 
 
Snowflake, snowflake, 
little snowflake. 
Little snowflake 
falling from the sky. 
 
Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Falling, falling, falling, falling, falling, 
falling, falling, falling, falling... 
falling on my head. 
 
Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Little snowflake falling from the sky. 
 
Snowflake, snowflake, little snowflake. 
 
 

 
 
 
Falling, falling, falling, falling, falling, 
falling, falling, falling, falling... 
falling on my nose. 
Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Little snowflake falling from the sky. 
Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Falling, falling, falling, falling, falling, 
falling, falling, falling, falling... 
falling in my hand. 
 
Falling on my head. 
Falling on my nose. 
Falling in my hand. 
 
Snowflake, snowflake, little snowflake... 

 

How to Talk to Your Snowman  

Jak mluvit se svým sněhulákem 
 

 
 

My dear – say freezing, snow Moji drazí – říkejte mrznutí, sníh…
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 Iceberg igloo blizzard blow
 Rampouch iglú sněhová vánice vítr, vát... 
 
 

 
 Shiver and shake but never say – bake and bake 
 chvět se a třást ale nikdy neříkejte – péct a péct… 
 
 
 

 
 
How to Talk to Your Showman 
by Beverly McLoughtand 
 
Use words that are pleasing, 
Like: freezing 
And snow, 
Iceberg and igloo 
And blizzard and blow, 
Try: Arctic, Antarctic, 
Say: shiver and shake, 
But whatever you never say, 
Never say: Bake. 
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ZÁBAVA  
Vtipy   

Šli dva ježci stanovat k řece a začalo se stmívat. Šli spát a v noci se jeden ježek probudí, že 

potřebuje na wc. Tak jde a najednou z řeky vyleze krokodýl a chce ho přepadnout. Ježek ho 

zabije a jde spát. Ráno se oba dva ježci probudí a ten jeden na toho druhého: „Hele, já mám 

spacák „lacoste“!  

Baví se dvě vlaštovky a jedna praví té druhé: „Bude pršet.“ „Jak to poznáš?“ „Lidi na nás 

čumí.“ 

Něco na luštění  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tereza Kupská, 8. třída, Michaela Mihulová, Eva Mašková, 7. třída 
 
zdroje: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geocaching_sudoku.jpg  

http://www.vtipy.net/ 
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Zajímavosti 

1. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí a nikdy na nich neporostou chlupy. 

2. Za minutu pobytu ve tmě se zvýší citlivost zraku 10krát, za 20 minut 6 000krát. 

3. Nejznámější slovo na planetě je OK, druhé je Coca-cola. 

4. Hitler i Napoleon měli pouze jedno varle. 

5. Kráva při žvýkání pohne čelistí 40 000x denně. 

6. Kdákání kačen nevydává ozvěnu, nikdo neví proč. 

7. Je potřeba 1 200 000 komárů, aby vám vypili všechnu krev. 

8. Průměrný lidský sen trvá jen dvě až tři vteřiny a průměrnému člověku se zdá 

minimálně sedm snů za noc. 

9. Na nedostatek spánku umřete dříve než na nedostatek jídla. 

10. Hory na Marsu dosahují do výšky až 25 km. 

11. Kvůli jednomu vydání novin The New York Times se pokácí cca 63 000 stromů. 

12. Komáři mají zuby.  

13. Gravitace na Marsu je o 62% menší než na Zemi. Takže stokilový člověk na  

Marsu pocitově váží pouhých 38 kg. 

Tereza Kupská, 8. třída 
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KOMIKS 
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