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Ročník 13.  Číslo 2.  WWW.ZSVIN.CZ  DUBEN  2016 

 

ZA VŮNÍ ČAJE 

Co v něm najdete? 

● Zápisky z cest do Londýna a Berlína ● Návod, jak vydat knihu či udělat herecké 
talentovky ● Sladký recept na srdíčkové palačinky● Superhustá nová rubrika Pod 
postelí horory ● Knižní okénko ● Vtipy a hádanky ● Reportáž ze školní kuchyně ● 

Čarodějný kvíz ● Novinky ze sportu  
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ÚVODEM 

JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK 

Novoroční předsevzetí pro mě znamenají dost, vždy se je totiž 
snažím plnit. Už jen pomyšlení, zda něco takového vyjde, 
člověka nutí do práce. Dokončím tento rok svůj příběh? 
Nezkazím přijímačky? Udělám někomu radost? Opravím si 
známky na vysvědčení? Budu se víc věnovat svému psovi? 
Naučím ho něco nového? 

Myslíme-li pozitivně, existuje větší pravděpodobnost, že nás čeká úspěch. Ale i když to 
nezvládneme, svět se nezboří. Přece se nezblázníme kvůli jednomu neúspěchu, na který 
se jednou beztak zapomene. 

Nejvíc radosti mi přináší náš pes Meggi. Ten vás totiž neseřve, když se po náročném dni 
vracíte ze školy. Rád vás vidí, už když mu dáváte vodu. Vrací mi dobrou náladu.  Stačí, 
abych se vrátil k Meggi a zlepší se mé rozpoložení. V životě každého z nás se dá najít 
hezká věc, na kterou se letos můžete těšit.  Přeji vám, ať máte také nějakou pojistku na 
dobrou náladu.  

David Strnad, 9. B, obrázek Kája Křivánková 8. B 

ČAJ 

Pojďme si popovídat o čaji. Víte, čaj je opravdu užitečný a výborný 
nápoj, teda alespoň podle mě. Samozřejmě každý může mít na čaj jiný 
názor. Někdo si například o čaj spálil jazyk a někdo třeba pil příchuť, 
kterou nemá rád. S čajem musíte mít trpělivost. Pokud vám nechutnal, zkuste prostě jinou 
příchuť, ale pozor čaj skrývá mnohé nástrahy např. ledový čaj. Ledový čaj není pravý čaj, 
je to pouze chlazená voda s příchutí čaje, a to je vám k ničemu, protože čaj se používá 
hlavně k zahřátí organismu. Já bych vám doporučil pít čaj hlavně ráno, a nebo když jste 
nemocní. Také dávejte pozor na různá sladidla, která vám sice dodají chuť, ale už to 
nebude zdravý čaj. A když už jsme u toho zdravého čaje, tak vám musím říct o určitých 
druzích čaje. Nejzdravějším druhem je určitě zelený čaj, u kterého dochází k minimální 
oxidaci. Dále jsou tu také čaje černé, bílé a polozelené. Tak to bude konec mého 
povídání o čaji, který vám vřele doporučuji. Doufám, že si všichni dáte alespoň jeden 
šálek ráno. 

Oliver Ludvík, 8.B 

SLADKÉ VAŘENÍ S ELIŠKOU - PALAČINKY VE TVARU SRDCE 
Budeme potřebovat: 
20 g cukru, 70 g hladké mouky, 1 dcl mléka, 1 vejce a 
špetku soli. 

Postup: Rozšleháme si vejce se špetkou soli a cukrem. 
Přidáme mléko a nakonec mouku. Uděláme palačinky. 
Teď přijde pomoc dospělých, ale možná to zvládnete i vy. 
Přepůlíme si palačinku a uděláme z toho půlku srdce. 
Otevřeme a máme celé srdce. Natřete si to, čím chcete. A já vám přeji dobrou chuť! 

Text a foto Eliška Vrágová 8. B, recept osobně vyzkoušen. 
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ZÁPISKY Z CEST 
 

VŠECHNY VŮNĚ SVĚTA, ANEB PUTOVÁNÍ DO LONDÝNA 

Londýn vás překvapí svou různorodostí – směs národů, kultur, tradic 
a zvyků. To byl můj první dojem z návštěvy Londýna na podzim 
loňského roku, kdy jsme tam jeli se školou na týdenní jazykový pobyt.   

Zaujal mě přístup, s jakým nás Angličané přivítali. Ocitli jsme se 
v obrovské metropoli, která se s naším Uherským Brodem nedá 
srovnávat. V anonymním prostředí, kde jsme znali jen své spolužáky 
ze školy a bez znalosti jazyka, by se v Londýně člověk mohl lehce 
ztratit. Rodina Allenových, u které jsem bydlel, mě přivítala mile. 
Přestože si paní Angela chtěla vzít holky, celou dobu vtipkovala. 
Pobyt jsme si díky ní užili, snad i pro neutuchající starost (a radost), 
kterou nám zpříjemňovala žití. Kdykoli nás ona, či její manžel čekali 
před nádražím, ptali se, co jsme dnes viděli. Povídali jsme si hodně. 
Při zmínce o českém prezidentovi Angela gestikulovala pití alkoholu, 
což pár věcí vypovídá… Nerad se pouštím do politických diskuzí, a tak si sami přeberte, 
jak českou vládu vidí zahraničí. Naštěstí v dobrém. 

Větší města trpí přemnoženými divokými kočkami, což odnesla i rodina Allenových, u níž 
jsme bydleli. Zkrátka, jedna jim nechala smradlavé překvapení na rohožce…  

To bylo to nejhorší, co nás v Londýně potkalo.  

Angela a její manžel Nigel hostí několik žáků ročně. Lednička plná magnetek z cizích států 
to potvrdila. I když mě zarazilo, že si Česko pletla s Běloruskem. Kdo z Česka ale zná 
všechny regiony Spojeného království? Mimochodem jsme bydleli ve čtvrtmilionovém 
Bexleyheath, asi padesát kilometrů od Londýna. 

V Londýně jsme chodili do jazykové školy. Londýnské školy kladou 
velký důraz na komunikaci. Ač nás zmíněná Angela neučila ve 
skutečné střední škole (školství se v tomto liší – základní od 7 do 11 
let, střední 12 až 16, dále univerzity a bakalářské školy), získali jsme 
užitečný přehled, jak probíhá výuka v zemi čaje. Angela od nás 
žádala dobrou komunikaci, tu každý uplatnil během práce ve 
skupinách. Vždyť bez komunikace žádný jazyk nefunguje a obzvlášť 
angličtina používá spoustu metafor. Britský akcent si zamilujete. Na 
rozdíl od češtiny každé slovo obsahuje cit (možná přemrštěný) a 
také notnou délku. Těším se, že někdy uslyším americký přízvuk v 
praxi, abych mohl diskutovat. Britský se jeví daleko libozvučnější. 
Výslovnost občas nesouhlasí, co se týče samohlásek. 

Cestování bohužel vyčerpává. Londýnské dny, jak tvrdily nejmenované účastnice 
zájezdu, se protáhly na pětadvacet hodin. Nicméně ani tak jeden týden nestačil. 
Kupříkladu linka dvoupatrových doubledeckerů (rozuměj slavných autobusů) centrum 
objíždí několik hodin, dokud se nevrátí zpátky. Samotných památek a kulturních míst 
existují tisíce. Viděl jsem ty nejslavnější, moderní i historickou část města, London Eye, 
Tower Bridge, Science Museum a kopu dalších.  

Za celou skupinu děkuji panu učiteli Šubíkovi a panu řediteli Mošťkovi, jejichž odhodlání 
provést nás Londýnem a zpět ocenili všichni. Chci podotknout, že snad jedině naší 
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skupině umožnila cestovní agentura leteckou přepravu. Kodrcání autobusem by 
znamenalo nepříjemné zdržení. A let sám byl velkým zážitkem. To se člověk během letu 
baví i faktickými údaji: „Hmm… Nyní se pohybuji rychlostí osm set kilometrů v hodině…“ 

Třináctý listopad* poznamenal evropskou kulturu 
asi jako jedenácté září tu americkou. Štěstí, že 
jsme stihli návrat dřív, než Paříž okusila teror. Tato 
událost by nám znemožnila rychlé cestování 
domů. Třeba se jednou vrátíme, leč v jiném 
složení. Upřímně: Londýn skýtá tolik věcí k vidění, 
jaké pamatuje celá historie. 

*Poznámka: Teroristické útoky v Paříži v listopadu 2015, při kterých zemřelo 130 lidí. 

David Strnad, 9. B 

BERLÍN 2015 (22. - 27. 11.) 

V neděli ve dvě ráno se deset žáků z osmých a devátých tříd sešlo u školy, odhodláni 
vyrazit na jazykový pobyt do Německa. Rozloučili jsme se s rodiči a rozjeli se směr Berlín. 
Udělali jsme si malou okružní jízdu přes republiku, protože jsme nabírali žáky z dalších škol. 
Po více než deseti hodinách cesty autobus zastavil v Drážďanech, kde jsme se seznámili 
s naší milou průvodkyní Májou, která nás provedla po městě. Viděli jsme zámek Zwinger, 
Semperovu operu, Frauenkirche a začali si užívat vánoční atmosféru. Začalo sněžit. Do 
Berlína jsme přijeli, když už byla tma. Večeře se odehrávala na ubytovně žáků z Brna, kteří 
jeli s námi. Bohužel, večeře celý týden nevypadala podle našich představ, ale věřím, že 
se páni kuchaři snažili. Náš penzion byl skromnějšího typu. My holky jsme se rozdělily 
většinou podle škol. Nás dali na osamocené křídlo (nejspíš odhadli, co jsme zač). Kluků 
bylo ze všech škol pouze 12, a tak byli všichni spolu na pokoji. V deset hodin všichni 
únavou hned usnuli.  

Na druhý den v 9:00 autobus odjížděl do Berlína (bydleli jsme v klidnější části, za městem). 
Čekala nás celodenní prohlídka. Začali jsme u Říšského sněmu, pokračovali k známé 
Braniborské bráně, navštívili Humboldtovu univerzitu, vyfotili si katedrálu sv. Hedviky a den 
jsme zakončili na Alexanderplatz, náměstí s vysokou televizní věží, spoustou vánočních 
stánků a hlavně s Primarkem - velkým obchoďákem. Při setmění jsme už všichni byli 
nedočkaví. A za okamžik už jsme byli na cestě do jazykové školy. Kromě našeho a 
brněnského autobusu ve „škole“ nikdo nebyl. Ve třídě jsme se seznámili s novými českými 
spolužáky a potom i s německými učitelkami. Všechny byly mladé a amatérské, ale i tak 
nás naučily hodně dopředu. 

Další dny jsme viděli Židovský památník, Berlínskou zeď, české velvyslanectví a měli jsme 
možnost vyfotit se s vojáky u Checkpoint Charlie, nejslavnějšího přechodu někdejšího 
Západního a Východního Berlína. Navštívili jsme historická muzea a také akvárium. 
Poslední den školy jsme si se všemi studenty a učitelkami zopakovali hravou formou učivo 
a rozloučili se. 

Závěrečný den jsme ráno vyrazili snad na největší atrakci – do Tropical Islandu. Hala byla 
tak velká, že tam mohly létat balóny s lidmi. Strávili jsme tam dobré tři hodiny, ale ke konci 
jsme se už spíš nudili. Cesta zpátky utekla hodně rychle. Za těch pár dní jsme si našli dobré 
kamarády a bylo těžké se odloučit. 

Anna Plášková  9. A 
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MÁME TALENT! 
 

JAK JSEM VLASTNÍM NÁKLADEM VYDAL SVOU PRVNÍ KNIHU 

V roce 2012 jsem pomalu dopisoval svou vůbec první 
knihu, nazvanou po počítačovém programu, v němž 
probíhá správa virtuálních systémů – Lazarus. Kniha 
nese podtitul “Na cestě po Galaxii” a vypráví strhující 
příběh několika mimozemských ras, které se 
nedopatřením ocitnou v galaktické válce s daleko 
nadřazenějším druhem. Pouze několik odvážlivců je 
schopných angažovat se v boji mírovými prostředky. 
Celý ten příběh, ač to není mistrovské dílo 
špičkového spisovatele, má alespoň hlavu, a jakž 
takž dobrou patu, přičemž právě to mě vedlo k 
tomu, publikovat ji vlastním nákladem. 

Protože co dokáže začínajícího spisovatele 
nakopnout ke psaní víc, než když v ruce drží výtisk svého debutového dílka, na kterém 
pracoval dnem i nocí? Snad jen, kdyby mu ho vydalo nějaké známé české 
nakladatelství, třeba Mladá fronta Dnes… Sice jsem zatím zkoušel pouze Fragment, který 
mi zhruba po dvou měsících odpověděl, že mi to teda nevydají, ale myslím, že také v 
jiných nakladatelstvích by se situace vyvinula obdobě. Avšak není radno ihned házet 
flintu do žita. Stále existují ta menší, daleko k začínajícím spisovatelům tolerantnější 
vydavatelství. Možná, že pokud to zkusím i u nich, nepochodím s prázdnou. To jsou ale 
takové bláhové plány do budoucna – z hlediska dlouhodobého psaní se mi zdá mnohem 
důležitější publikace vlastním nákladem. 

Někdy by ale kupříkladu mohl říct, k čemu vůbec tu svou knihu publikuji, když si ji ani nikdo 
velice nepřečte. To by ale dotyčný byl na omylu. Už si moji knihu, ačkoli se v ní našlo 
hodně chyb, přečetla jedna moje teta, a poté jsem výtisk předal zase další učitelce. 
Navíc ho plánuji rozdávat nebo alespoň půjčovat zdarma, takže si nemyslím, že by za to 
lidé nebyli rádi. 

Hádám, že si ani neumíte představit, kolik práce bylo s knihou jen po dopsání. Leckomu 
by se totiž mohlo zdát, jako by snad kniha byla připravena na vydání, jen co ji dopíšu. To 
ovšem také není valná pravda. Ta největší práce tak začala teprve až poté, co jsem 
uvědomil, kolik je v ní chyb. Místo ladění těchto drobných much jsem se ale vhrnul spíš na 
sázení. Tedy ne stromů nebo v sázkové kanceláři, je to myšleno jako formátování knihy. 
Třebaže jsem to vše stihl na jeden zátah, trvalo mi neskutečně dlouhou dobu, než jsem to 
dodělal. A přesto se po vytisknutí objevily neznámé, nové chybky – kupříkladu to, že 
kapitola třetí tam byla dvakrát, což úplně posunulo číslování, některé kapitoly jsem při 
sázení úplně opomněl a podobně. 

To si pak občas říkám, jestli by nebylo vlastně trochu lepší, svěřit to odborníkům. Ale právě 
dnes chystám druhé vydání, a to by mělo mít doladěné ty největší a nejzákeřnější blechy, 
vady na kráse, chcete-li. A na kolik mě vlastně zhruba vyjde jeden výtisk? Pokud do toho 
zahrnu i práce po tom, dám za to přibližně pěti stovku. A to nepočítám, že po nikom 
nebudu chtít ani haléř za to, že mu knihu půjčím nebo daruju. 

Na cestě po Galaxii sice končí dost vyhroceně a děj naznačuje, že by mělo vzniknout 
pokračování, to sice plánuji, ale teprve po dopsání  jednoho dílového  Kosmonetu. 
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Myslím, že je to docela velký úspěch, dopsat svou první knihu a zanedlouho poté ji 
chystat k vlastní publikaci. Alespoň já neznám nikoho dalšího, kdo by se o to minimálně 
pokoušel. A potom, co vás víc dokáže po letech zahřát u srdce, než to, že objevíte knihu, 
kterou jste vydali před dvaceti lety? Těším se na tu nostalgii, a také doufám, že se za tu 
dobu ve psaní někam posunu. 

David Strnad, 9. B 

MOJE ŠKOLA SNŮ… 

Žádná matika, přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis, dozor na chodbách, neomezený 
přístup k PC, Wi-Fi, dvouhodinové přestávky, 5 spolužáků ve třídě, hodiny na koberci místo 
v lavicích. Že taková škola neexistuje? Ale ano. Tohle všechno nabízí konzervatoř v Brně. 
Obor hudebně-dramatický (jednoduše herecký obor). 

Má také své zápory. Musíte být na internátu, škola končí v pozdních večerních hodinách, 
žádný tělocvik ani výtvarka a navíc, kdo by měl zájem trpět na hodinách dějin umění 
nebo baletu… Každá škola má své pro a proti. 

Dostat se na tuhle školu není vůbec lehké. Mně se to povedlo. Budoucích šest let strávím 
na této škole, abych se naučila být hercem. Jestli někdo uvažujete o stejném povolání, 
hodně štěstí. Není to jednoduché. Spoustu falešných kamarádů, kteří se s vámi baví jen 
kvůli slávě. Posměch, protože herectví prý není povolání. Přesto jsem to zkusila a povedlo 
se.  

Talentovky byly lehčí, než jsem očekávala. Přišli nás povzbudit studenti různých ročníků a 
občas se i zapojili do herecké hry na pódiu. Nejsem si úplně jistá, jestli jim stačil můj 
nevýrazný talent na zpěv a tanec. Šlo krásně poznat, kdo je tanečník a kdo sportovec. 
Ale snažila jsem si každou zkoušku užívat a smála jsem se jako blbeček. Porotkyně se 
tvářily jako na jatkách, ale nejspíš zabrala věta: „Radši bych studovala tady než v Praze, 
Pražáci jsou divní…". 

A jaké jsou požadavky na hereckou konzervatoř? V prvním kole vás čeká herecká 
zkouška - dva texty z divadelních her a dvě básně. Pak je tu hudební zkouška - 2 lidové a 
1 umělá píseň, musíte znát rytmus, noty a tóny. V pohybové zkoušce vás čeká valčík, 
polka, hvězdice, kotouly, kliky, dřepy a provaz. Ve druhém kole je opět herecká zkouška - 
text z divadelní hry, báseň, vtip a improvizace, scénky (etudy) podle zadání. V hudební 
zkoušce jsem zpívala lidovou píseň a v pohybové zkoušce je valčík, polka, blues, jazz, 
hvězdice, kotouly, most. Letos se hlásilo 72 zájemců, přijali 3 holky a 3 kluky.  

Anna Plášková  9. A 

 

VILLA PANELÁK 

Tento dům navrhl Štěpán Hrdlička 
z 9. B v programu SketchUp. 

V soutěži STAŇ SE ARCHITEKTEM  
pak jeho návrh vyhrál a Štěpán si 
domů odnesl pěkné ceny. 
Blahopřejeme. 
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KNIŽNÍ OKÉNKO 

DENÍK MIMOŇKY 

Hlavní hrdinkou je Nikki Maxwellová, která chodí do 
soukromé školy. Má tam rivalku MacKenzií 
Hollysterovou,  která do Nikki pořád řeční. 

MacKenzie je bohatá holka, která má skříňku vedle 
Nikki. Patří do party KCO (krásní, cool a oblíbení), kde je 
královnou. Má nejlepší kamarádku Jessicu, je jak 
barbie. MacKenzie si nanáší lesk na rty asi desetkrát za 
hodinu. Dělá Nikki samé naschvály.  

Nikki má dvě nejlepší kamarádky Chloe a Zoye. Niki se 
líbí Brandon, kluk od ní ze třídy. Také má sestru Briannu, 
mámu a tátu Hubitele škůdců. Pro Nikki je mámina 
kuchyně nesnesitelná, peče třeba pizzu bez šunky, 
salámu, kukuřice a rajčete, a to není pizza!  Nikki 
založila kapelu s názvem „Zatím vlastně nevím“, Nikki 
tam zpívá. 

Deník Mimoňky je  série knížek spíše pro holky a má  8 dílů. Je to vtipné. Náhodně jsem si 
to půjčila v knihovně, vzala jsem si tehdy 3. díl, zalíbil se mi, a tak jsem chtěla mít i několik 
dalších. Teď už mám všech osm dílů a DOPORUČUJI!  

Viki Kostelková, 6. A, obrázek nakreslila Aneta Rajsiglová z 8. B 

 

HRŮZYPLNÝ LUNAPARK 

Je to jedna z mých nejoblíbenějších komiksových knížek. Je zajímavá v tom, že je na 
každé straně trochu textu a pak otázka. Třeba jak se má rozhodnout hrdina, jestli má 
vypnout vypínač nebo zapnout baterii. Čtenář si vybere nějakou odpověď a má u ní 

napsané číslo stránky, od které má číst dál. Na 
některých stránkách je znak diamant a to znamená, 
že si máme přečíst to, co je u toho diamantu. Takže 
to není jenom čtení knihy, ale také hra. A hlavní 
hrdina jste vy. 

Věc, co se mně hrozně líbí je, jak je namalovaný 
hlavní hrdina na obrázcích. Vždy má nějak zakrytý 
obličej, ať je to stínem, balonkem nebo jinou 
postavou.  Každý si tam tedy může představit sebe, 
nebo koho chcete. 

Knížka nebo spíše komiks se mi hodně líbí, je 
zajímavá a neobvyklá, doporučuju všemi deseti. 

Stella Štefánková, 6. A  

obrázek David Paluřík, 8. B 
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POD POSTELÍ HORORY 

POD POSTELÍ 

Ukládal jsem synka ke spaní a on mě prosil, ať se podívám, jestli  pod jeho postelí není 
nějaké strašidlo. Abych ho uklidnil, dívám se pod postel a vidím ho tam, jak se na mě 
dívá s hrůzou v očích a třesoucím se hlasem mi říká: „Tati, to v mojí posteli je jiný kluk!“ 

                                                                                       Bianca Kučerová 6.A 

 CHATA                                                                 

Jednou večer měla holka jménem Edita narozeninovou oslavu na chatě s několika 
holkami, narozeninová oslava se povedla, ale některé holky ještě na chatě spaly. 
Edita v noci nemohla spát a slyšela nějaké kroky. Nejprve si myslela, že to je nějaké 
zvíře, ale pak to uslyšela znovu. Ráno to potom řekla holkám, ale holky jí nevěřily. 

Večer šly všechny holky na stezku odvahy, asi nějak v 20:00, do tmavého lesa. Holky si 
vzali jenom jednu baterku, že jim ta jedna bude stačit, jenže nevěděly, že ten les 
bude tak temný. Potom jim ta baterka zhasínala a už jenom problikávala a po 
několika minutách úplně zhasla. Edita věděla, že si má vzít s sebou telefon, ale 
nenapadlo ji, že nebude v lese signál. Tak holky šly dál a na někoho narazily. Viděly 
v dálce postavu a myslely si, že je to mamka Edity. Edita volala na toho člověka, kdo 
je. Nikdo neodpověděl. Asi to mamka nebyla, protože Edity mamka by už 
odpověděla.  

Ráno už se holky nevrátily… Potom policie vypátrala, že v lese byl jeden muž, který 
utekl z vězení. 

                                                                                        Bianca Kučerová 6.A 

VYVOLÁVÁNÍ DUCHŮ 
 

Moji kamarádi se domluvili, že dneska půjdou vyvolávat duchy. Ale já jsem tam jít 
nechtěl… Dohodli se, že je půjdou vyvolávat do nějakého opuštěného starého domu, 
kde nikdo nebyl. Dohodli se, že se sejdou v sedm hodin. Byla zima a už se stmívalo. 
S sebou si vzali několik svíček se sirkami. Jak tam došli, tak začali zapalovat svíčky. Potom 
si sedli do kruhu a doprostřed dali větší svíčku, než byly ty ostatní. A začali vyvolávat. Jak 
vyvolávali, tak se to začalo dít! Jedna svíčka po druhé se začala sfoukávat. Až na tu 
velkou, co byla mezi nimi. Protože starý dům neměl v oknech sklo ani záclony, tak začal 
foukat studený vítr. Kamarádům byla zima a necítili se moc dobře. Ale nebáli se, protože 
si mysleli, že vyvolávání duchů je jen povídka… Tak se rozhodli, že vyvolávání duchů 
„dodělají“.  
Jak vyvolali duchy tak se nic nestalo. Všichni se rozešli a šli domů. Ale když jedna holka 
přišla domů, tak si šla hrát se svým králíčkem. Její králíček je moc hodný, ale najednou 
nebyl! Vzala si ho do rukou a králíček ji začal škrábat a kousat, až byla celá pokousaná. 
Večer, jakmile si šla lehnout, tak se jí zdály samé škaredé sny. Ráno se potkali všichni ve 
škole a řekli si, co se jim stalo. Stalo se jim všechno škaredé!!! Jednomu chlapci se 
přihodilo, že jel ve výtahu a viděl samé kříže. Pak naštěstí našli odvolávání a všechno 
škaredé přešlo! 
Radši se nepokoušejte vyvolávat duchy…  

Nikol Kelíšková 6. A 
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REPORTÁŽ 

NÁVŠTĚVA V KUCHYNI 

Taky jste někdy přemýšleli nad tím, z čeho naše kuchařky dělají "bramborovou" kaši? 
My jsme se to vydaly zjistit. Díky kuchařkám jsme byly uvolněny z fyziky a byly jsme se 
podívat, jak to probíhá u nás ve školní jídelně při přípravě bramborové kaše. Paní 
kuchařky byly velmi spokojené, že jsme mohly přiložit ruku k dílu. Sledovaly jsme 
pozorně všechny kroky, jak se kaše připravuje. Jediný pytlík, který se do kaše přidává, 
je sušené mléko. BTW. Kaččin děda říká: "Ze sušeného mléka se kaše nedělá." 
Brambory se převáží ve velkých hrncích a poté se vhazují do mixéru, kde se mění na 
kaši. Po důkladném zpracovaní kaše, se hrnec nechá v horké lázni, aby kaše zůstala 
až do oběda teplá. 

Dospěly jsme k názoru, že je kaše z naší školní jídelny opravdu z brambor. Děkujeme 
naší paní učitelce Pálkové, že nás pustila z hodiny a hlavně našim vzorným 
kuchařkám za exkurzi ve školní jídelně.  

Veronika Hanáčková, Tereza Hlavsová a Kateřina Nágelová, 8. A  
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Odpovědi 
1.Žádná, opičky se opičí 
2.Lyže 
3.Beruška 
4.Vítr 
5.Krocan 
6.Špejle od jitrnice 
7.Rajče ve výtahu 
8.Stůl 
9.Hádanka 
10.Vítr 

HÁDANKY A VTIPY 

ČTVRŤÁCKÉ  (ČTVERÁCKÉ) HÁDANKY 
 

Na stromě bylo dvacet opic. Deset jich slezlo ze stromu. Kolik jich na stromě zůstalo?  

V zimě běží, v létě leží.    

Říká se tomu sluníčko, ale slunce to není. Co to je? 

Jde to slyšet, cítíš to, ale vidět to nejde. Co to je ?  

Chodí pyšně jako páv, neodpoví na pozdrav, červená mu nevoní, moc se pro ni kaboní.  
Peče se to,  vaří se to,  smaží se to,  nejí se to. Co je to?  

Je to červené a jezdí to nahoru a dolu. Co je to?  

Má to 4 nohy, a přesto nechodí. Co to je?  

Je to lehké, někdy těžké, ale zvážit se to nedá. Co to je?  

Do každé díry to vleze a zase vyleze. Co to je?  

 Vymyslely děti ze 4. ročníku  

 
 

 

 

 

 

Parník nakreslil Radim Fojtách, 3. A   Loď nakreslil Lukáš Mahdal, 3. A  

 

VTIPY O BLONDÝNÁCH 

Píše vtipná blondýnka Viki Kostelková 

• Víte, proč blondýna nosí do lesa potápěčské 
brýle? 
Lidé říkají, že je hluboký… 
 

• Blondýnka povídá druhé blondýnce: "Dneska jsme běhali dvanáctiminutovku." 
Druhá blondýnka: "A za kolik jsi ji uběhla?" 
 

• Víte, jak se pozná opravdová blondýnka již ve škole? 
Když učitelka smaže tabuli, ona vygumuje sešit…  
 

• Víte, kdy blondýna má zaručeně prázdné ruce? 
Když vezme rozum do hrsti… 
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ČARODĚJNICKÝ KVÍZ 

Vymyslel a napsal Jan Kandrnál, 5. B  

1. Čarodějové potřebují kouzelnou: 

a) hůlku 

b) motorovku 

c) konzervu 

2. Nejčastější dopravní prostředek čarodějnic je: 

a) trabant  

b) tramvaj 

c) koště 

3. Známé zaklínadlo je: 

a) čáry máry fuk 

b) karamba 

c) čáry mají čtverec 

4. Dívka na koštěti se jmenovala: 

a) Xena 

b) Saxana 

c) Dioxena 

5. V Africe se kouzelníkovi říká: 

a) babizna 

b) šaman 

c) polednice 

 

 

 

Obrázky namalovaly děti z Počítačového 
kroužku p. uč. Chupíkové, který se schází  
v úterý a ve čtvrtek při školní družině. Jsou to 
děti od 1.  do  5. třídy a jsou velmi šikovné, že? 

1a, 2c, 3a, 4b, 5b,  
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SPORT OBRAZEM 

Mladší žáci ZŠ Pod Vinohrady jsou letos nejlepším školním florbalovým družstvem ČR. 

 
Naše florbalistky přivezly bronz z Velkého finále celostátního florbalového turnaje žáků 

I. stupně ZŠ "Think. Blue. cup". 

 

Oběma týmům i všem dalším úspěšným reprezentantům školy blahopřejeme! 
 

Toto číslo vyšlo 27. dubna 2016 a připravili ho pro vás: 

Nikol Kelíšková, Viktorie Kostelková,  Bianca Kučerová,  Stella Štefánková  z 6. A, Oliver 
Ludvík 8. B,  Eliška Vrágová 8. B a šéfredaktor David Strnad 9. B. Děkujeme také našim 
přispěvatelům. 
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