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Vánoční čas zahajuje Mikuláš. 

 
 
 

Příjemné prožití vánočních svátků a  
a hodně štěstí a zdraví do nového roku 

přejí 
Lucka, Simča, Niki, Oliver, Terezka, Viki, 

Káťa, Bianca, Stella, Nikolka, Lenka, 
Viktorka a David. 
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Co nového v tomto čísle 

Obvykle tu píšu takové ty řeči typu: „V tomto čísle 
se dočtete tohle a tamto, najdete v něm články o 
tamtom a támhletom…“  
Chci to nějak ozvláštnit, však víte, jak nudné bývají 
ty řeči na úvod. 
A tak se tu rozepíšu o tom, co je těžké a co naopak potěší při tvorbě 
časopisu. 

 
Hned ta první věc mi přijde, jako ta ze všech nejdůležitější. Myslím pravopisné chyby a 
jejich hledání, nebo opravování. Nic nás v redakci nemrzí tolik, jako když najdeme 
v časopise chybu ve stejný okamžik, kdy se v kopírce vesele tiskne šedesátý výtisk! Co 
naplat, v takovém případě se našim čtenářům omlouváme a většinou je na chybu 
upozorníme. Ale pravopisná chyba není tak hrozná. Když nefunguje křížovka, je to 
špatné. Přesně to se stalo v minulém čísle – mou nepozorností – a ještě jednou se vám 
omlouvám.  
Perné chvíle pro ostatní nastávají, pokud odejde šéfredaktor. A s nim tři čtyři redaktoři 
na střední školy. V takové situaci se: 

1) vybírá nový šéfredaktor a sazeč 
2) dělá nábor na nové redaktory 
3) a poslední: redakce naříká, jak to v dalším roce bez nich nedokáže + podobné 

řeči 
Jenomže pravda je většinou jiná. Já to kdysi zažil. Redaktoři se po chvíli seberou, snaží 
se o to víc. Nejlepší je, když nám bývalý šéfredaktor s dalším číslem pomůže. Ostatně to 
se minulý rok stalo. Tom nám dodnes pomáhá a jsme mu za to vděční. 
Osobně mě baví sázet časopis, ale není to vždy lehké. Zabere to dost času. 
Někdy se stane, že nestíháme vydávat časopis (viz. uzávěrka předminulého čísla, které 
vyšlo o měsíc později), ale pak se aspoň nasbírá víc článků, fotek a postřehů. Hrozný 
frmol panoval při uzávěrce minulého čísla, kdy jsem poslední den dostal za úkol nasázet 
poslední čtyři stránky. Ovšem mně nevadilo, že jsem se ulil ze čtyř vyučovacích hodin… 
Ale je stejně nejlepší vědět, že se rok co rok zlepšujeme. 
A taky chci pochválit redaktory, protože jsme trhli náš „rekord“. Co si já pamatuju, tak 
nikdy nemělo prosincové číslo dvacet stran! To je velký úspěch hlavně proto, že se tu 
sešlo víc článků. Myslím, že vás budou bavit – jsou o cool trendech, ale i o Vánocích. 
 
Přijde mi dobré, že časopis tvoří i naši spolužáci. Máme tu články od vás – slohovky a 
úvahy – ovšem ty krásné obrázky, těch je tu taky moc. 
S tím je spojené to, že se k nám přidala redakce z družiny. Protože časopis čtou žáci 
nejen na prvním stupni, takové články ho dělají lepším. 
Za celou redakci doufáme, že se vám bude časopis zase dobře číst. 

David Strnad, 8. B, šéfredaktor a sazeč 
 
Ruce nakreslila Veronika Vápeníková 6. C a Jakub Haluza 6. B. Poznáte, komu 
která patří ? 2 



Důležité informace 
Přijímačky v novém 

Letošní deváťáky, ale i páťáky čeká v dubnu nová podoba přijímacích zkoušek. Po 
několika letech, kdy zkoušky v našem kraji zajišťovala společnost SCIO, převezme 
pomyslné žezlo CERMAT, jenž dosud organizoval nové maturity.  
V čem tedy spočívají změny? Tak předně se zkouška pro 1. kolo bude konat jen v jeden 
den, a to pro deváťáky 15. dubna a pro páťáky 16. dubna. Přijímací zkouška se týká jen 
těch, kteří se hlásí na maturitní obory, a nově bude pouze z matematiky a českého 
jazyka. Nová bude i podoba testů. Zatímco dříve žáci vybírali z několika možných 
odpovědí, nyní budou kromě uzavřených odpovědí i odpovědi otevřené – bez výběru 
z možností. A do třetice bude nová i forma přihlášek. Stále si žáci mohou vybírat ze 
dvou škol, ovšem obě uvedou na jednu přihlášku v pořadí 1. škola a 2. škola a následně 
udělají identickou kopii. Podepsané přihlášky zákonní zástupci doručí na střední školy. 
Zkoušku pak žák vykoná na první uvedené škole.  
Žáci hlásící se do učebních oborů jsou, stejně jako doposud, přijímáni na základě 
prospěchu. 
Tato podoba zkoušek je letos pilotní, až posléze se ukáže, zda je to krok správným 
směrem. Každopádně mají všichni zúčastnění před sebou náročné období a ti 
zodpovědní určitě nenechají nic náhodě, pečlivě se připraví a dostanou se tam, kam si 
nejvíce přejí.  
Více informací na: www.zsvin.cz, www.cermat.cz a www.zkola.cz   
Mgr. Taťána Zlámalová 
 
 

Spravedlivý obchod 
Fairtrade je mezinárodní organizace, která v našich rozvinutých zemích 
distribuuje výrobky ze zemí třetího světa. Prodává u nás tyto výrobky 
(mnohdy BIO) sice za vyšší cenu, poskytuje ale záruku toho, že ona 
„provize“ doputuje nazpět chudým farmářům, kteří za tyto prostředky 
mohou poslat své děti do školy. Z  jednoho „neférového“ banánu 

dostane farmář zaplaceno pouze 0,07 Kč. Za to si opravdu nic nekoupíte. 
Farmáři a dělníci pracující pod záštitou Fairtrade jsou schopni vyprodukovat opravdu 
všechno. Od kávy, čaje, čokolády, až po kosmetiku, zvonkohru nebo bižuterii. 
Fairtrade chudým pracujícím poskytuje jistotu legální práce. Jsou dodržována lidská 
práva, pracovní doba, příznivé pracovní podmínky, dostávají pravidelný plat a navíc 
Fairtrade zakazuje dětskou práci. 
Chudí pracující Fairtradu a světu poskytují jistotu kvalitní produkce. Všechny suroviny 
jsou ručně sbírány a poté dělníci v továrnách ručně zpracovávají ve zboží. Při pěstování 
jsou chemikálie použity jen velice vzácně, a to v případě, že se na rostlině objeví nějaký 
škůdce nebo neroste, jak má. 
Každý může pomoci zlepšit život v zemích třetího světa. A jak? Jednoduše! Stačí, když 
své oblíbené produkty vyměníte za ty s označením FAIRTRADE®. A navíc máte jistotu, že 
mlsáte zdravě a pomáháte dobré věci. Zkuste to, třeba v některém obchůdku se 
zdravou výživou v Uherském Brodě .  

Tomáš Lukeš, 2B, GJAK, bývalý šéfredaktor Chaozzu 3 

http://www.zsvin.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.zkola.cz/


V posledním zářijovém týdnu navštívilo šest našich tříd ve zlínské ZOO unikátní pavilon 
Zátoka rejnoků. 

 
Jak jsme se seznámili s rejnoky 

22. září jsme navštívili se třídou ZOO Lešná, kde nově otevřeli Zátoku rejnoků. Byli jsme 
velice zvědaví, až je spatříme. Nemohli jsme se dočkat. 

Před pavilonem nás vyhlížela průvodkyně, která se nás ujala a řekla nám, jak se máme 
uvnitř chovat. Kdo si chtěl pohladit rejnoky, musel si pořádně umýt ruce a všechny 
ozdoby včetně hodinek na rukou sundat. Konečně jsme vešli dovnitř! 

Všude bylo přítmí a opatrně jsme přistoupili k bazénu. Uviděli jsme nádherné hnědé 
rejnoky, kteří plavali v modré slané vodě. Vyhrnula jsem si rukáv a strčila jsem ruku do 
vody a najednou se objevil rejnok! Hned vedle mojí ruky. Pohladila jsem si ho a ucítila 
na jeho hřbetě nepatrné hrbolky. Byl to moc krásný pocit. 

Dají se tady zakoupit krevety a malé chobotničky, kterými rejnoky nakrmíte. Jeden 
kelímek stojí 30 Kč. Většina dětí rejnoky krmila. Ale nebojte se, rejnoci nekoušou. Jen si 
jemně nasají nabízenou krevetku. I paní učitelka se s radostí pustila do krmení. 

Když nebudete mít chuť rejnoky hladit nebo krmit, můžete si prohlédnout akvária se 
vzácnými rybami a mořskými živočichy, zahrát si třeba puzzle na velkých obrazovkách 
nebo si zakoupit alespoň suvenýr. 

Co jsem se všechno dozvěděla při naší exkurzi. Rejnoci byli dovezeni z Holandska a žijí 
ve slané vodě. Plave v ní 18 samiček a 2 samečci. 

Neviděli jsme jen rejnoky, ale na závěr výpravy jsme ještě nahlédli k žirafám a zamávali 
na malé žirafátko, které se narodilo o prázdninách. Velmi nádherné byly i hyeny 
skvrnité s mláďátkem, kterým budeme příště pomáhat. Ohromil nás také kudu velký a 
výři. Byl to nádherný den!       Anička Slívová, 4. A 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Django – štěně hyeny skvrnité,  
Markéta Smýkalová, 4. A 
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Rozhovor s paní učitelkou Frenzlovou 
 

1. Proč jste se rozhodla pro kariéru 
učitelky?                                                  
Popravdě jsem to chtěla dělat odmala. 
Práce s dětmi mě moc lákala. Přiznám 
se, že původně jsem chtěla dělat 
učitelku v mateřské školce, ale 
nedostala jsem se na střední 
pedagogickou školu. A to byl osud. 
Nakonec jsem zvolila učitelství větších 
dětí.  
 

2. Baví vás to?                                                                                                          
Baví, mám svou práci ráda. Někdy je to 
sice vyčerpávající, protože děti zkoušejí, 
co vydržím, ale mě má práce těší.  
 

3. Jakou posloucháte hudbu?                                                                          
Nemám vyloženě vyhraněný styl. Mám 
ráda melodickou hudbu. Poslechnu si 
pop, country, rock a někdy i vážnou 
hudbu. Záleží na okolnostech, za jakých 
to poslouchám.  
 

4. Věříte na život mimo planetu?                                                                      
Nevím. Nemohu odpovědět ani ano, 
ani ne. Prostě nevím. Až začneme létat 
na školní výlety do kosmu, možná budu 
moct odpovědět.  
 

5. Čemu se ve volném čase věnujete?                                                                
Miluji přírodu, les, turistiku, „lamození“ po 
horách. Navíc mě strašně chytil 
„geocaching“, takže volný čas je pro 
mne pobyt venku a „lovení keší“. Vřele 
všem doporučuji. Člověk se mnohdy 
díky tomu dostane na velmi zajímavá 
místa a spoustu nového se dozví.  
 

6. Na co se v televizi nejraději díváte?                                                                  
Moc se nedívám. A když už, tak na 
pohádky a na české kriminálky.  
 

7. Máte domácí zvíře?                                                                                               
Máme akvarijní rybičky.  
 

8. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět 
ve škole?                                                     
Zvláštní dotaz. No přece matematika!  
 

9. Co vás ještě pořád nutí k tomu, 
abyste se nevykašlala na kariéru 
učitelky a nezačala se raději věnovat 
kvantové fyzice?                                                            
Asi strach, že bych v této oblasti byla 
moc dobrá.  
 

10. Máte nějaké sourozence?                                                                                         
Mám dvě sestry, jednu starší a jednu 
mladší.  
 

11. Kolik máte dětí?                                                                                                        
Pouze jedno - syna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Jaký byl váš nejsilnější zážitek ze 
života?                                                                  
Těžká otázka. Nedá se jednoznačně 
odpovědět. Ale asi právě narození 
mého syna.  
 

13. Máte ráda Vánoce a proč?                                                                                 
Vánoce miluji. Spousta pohádek, 
spousta volna, jsme celá rodina 
pohromadě. Paráda! Škoda jen, že 
vždycky tak rychle uletí.  
 

14. Co říkáte na to, že máte kabinet s 
panem učitelem Novotným?                            
Co na to mohu říct? Vystěhovat na 
chodbu ho nemůžu, protože bych 
neunesla jeho stůl. Tak to musím brát 
tak, jak to je.  
 

15. Jaký byl váš nejkrásnější dárek?                                                                         
Nechci o tom mluvit, je to osobní.  
 

Děkuji za rozhovor. 
 

ptala se Nikola Fuchsová, 7. B 
 
 

Vtip 
„V posteli jsem políbil jakousi žábu a ta 
se hned proměnila na krásnou 
princeznu. Ale co mám teď s tou 
krasavicí dělat?“ stěžuje si žabák. 5 



Jak se těšíte na Vánoce? Malé redaktorky se ptaly v družině.  
 
Jaké pečete cukroví a kdo Vám pomáhá? 
Vychovatelka Broňka Bujáčková:  Peču velmi ráda, 
někdy i 9 druhů cukroví, nejoblíbenější jsou vanilkové 
a krémovo-ořechové rohlíčky… 
 
Jakou jíte rybu na Vánoce? 
Vychovatelka Katka Štefánková: Jím lososa i kapra. 
 
Na jaký vánoční dárek se těšíte? 
Vychovatelka Dáša Mandíková: Neprozradím, už by 
to nebylo překvapení… těším se ale na klid, 
odpočinek a hlavně rozzářený stromeček…světýlka 
mám moc ráda.  
 

Obrázek Pavla Jančová 1. A 
 
Jak prožíváte Štědrý den? 
Paní učitelka Mirka Chupíková: Trávím ho s rodinou, už nemám žádnou honičku, 
všechno je připravené, v klidu rozbalujeme dárky. 
 
Na co se těšíte? 
Vychovatelka Aneta Šupinová: Těším se na svoje první Vánoce v novém bytě, na můj 
nový obývák…Vánoce si užiji! 
 
Rozkrojujete jablko? 
Paní uklízečka Lidka Šrámková: Ano, krájíme jablíčko… ale udržujeme i jiné zvyky, např. 
pouštíme lodičky, to jsou ořechové skořápky se svíčkou… chceme vědět jaký nás čeká 
nový rok… 
 
A děti…. 
• Adrianka Kročilová z 1.B má moc ráda 

vanilkové rohlíčky. 
• Marika Čierniková z 1.B ráda pomáhá mamince 

s pečením cukroví. 
• Vanda Kolková z 1.B si moc přeje od Ježíška 

plyšáka. (a namalovala nám sněhuláky na 
prstech). 

• Viktor Obadal z 1.A moc rád pomáhá s vánoční 
výzdobou bytu. 

• Jakub Vasilievič z 1.A žádné zvyky nedodržuje. 
• Jakub Kandrnál ze 4.B se nejvíce těší na všechno možné cukroví, má rád úplně 

všechno! 

6 



Vánoční recept – Banán na špejli 
 

Na přípravu potřebujeme: 
• 2-3 banány 
• Bílá čokoláda 
• Mléčná čokoláda 
• Mleté ořechy 
• Kokos 
• Barevné cukrářské zdobení 
• Špejle nebo nanukové paličky 

 
Postup přípravy: 
Banány rozkrojíme napůl a napíchneme na špejle. Mléčnou a bílou čokoládu 
rozpustíme ve vodní lázni. Na talíře nasypeme zvlášť ořechy, kokos a cukrářské zdobení. 
Půlku banánu namočíme do čokolády a obalíme podle chuti. Vhodné na dětskou 
oslavu. 

Doporučuje Stelli Štefánková, 5. A 
 
Vánoční vtip Niky Kelíškové z 5. A 
Jenda píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, mám malé kapesné, a proto mi 
přines pod stromeček bubínek, trumpetu a pistoli na vodu. 
Dědeček mi dá peníze, abych nehrál, starší sestra mi dá peníze, 
abych netroubila a brácha mi dá taky peníze, abych po něm 
nestříkal vodu.“ 

Obrázek Žanetka Hadžegová 2. A 
 
Jaké je to v době adventu v družině 
 
O vánoční družině jsme zažily hodně zábavy, ale i 
tajemna… Tak skvěle nám totiž vychovatelky dokázaly 
zkrátit dobu těšení se na Ježíška. 
 
Na toto období jsme se fakt těšily celý rok, patřilo mezi naše 
nejoblíbenější. Už jenom tím, že jsme v družině spaly. Pekly jsme 
perníky a zamoučené od mouky, kdy jsme se podobaly malým andílkům, se nám 
nechtělo spát doma. Potřebovaly jsme dál nasávat vánoční atmosféru. 
 
Ale v družině se děly i jiné věci… například jsme Ježíškovi pomáhaly. Jak? No přece tím, 
že jsme mu ty dárečky pro maminky a tatínky vyrobily. 
 
Přejeme Vám taky tak kouzelné Vánoce!  Niky, Viky, Bibi, Leny a Stelli z 5. A 

Obrázek Andílci od Martinky Smetanové 2. A 
 
Vánoční stránky připravila děvčata z „malé redakce“ - Bianca Kučerová, Stella 
Štefánková, Nikol Kelíšková, Lenka Kročilová a Viktorka Kostelková z 5. A. 

Obrázek Andrejka Nejedlíková 1. B 
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Sportovní okénko 
 

• Florbal - Starší děvčata zvítězila v okresním finále 3. 11. v Uherském Brodě 
a postoupila do krajského finále, které se koná 16. ledna 2015. Starší chlapci  skončili 
na 2. místě v okresním finále.  

• Florbalisté z I. stupně, chlapci i děvčata, zvítězili v úterý 9. 12. bez ztráty bodu 
v krajském finále celostátního florbalového turnaje Think Blue cup a postoupili mezi 
nejlepších 16 týmů ČR v soutěži, do které je přihlášeno 770 družstev z celé republiky. 
Dalším cílem družstev  je postup na celostátní finále do Prahy. 

• Jednu zlatou a čtyři stříbrné medaile si odvezla děvčata 1.AC z předposledního kola 
aerobiku jednotlivců ve Veselí nad Moravou, v Hodoníně naše děvčata excelovala 
ve všech věkových kategoriích. V pěti soutěžních kategoriích jsme vybojovali 
úžasných devět medailí - 3 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové!  

• Terezka Luxová završila podzimní soutěže jednotlivců v aerobiku již šestým vítězstvím 
v pořadí. To se zatím nikomu nepodařilo! Medaile z Velké nad Veličkou visely na krku 
také Andrejce Kročilové, Nele Adámkové, Blance Gajdošové, Monice Liškové  a 
Markétce Hubáčkové. 

 

Vánoční florbalový turnaj má svoje vítěze 
Po dva týdny hráli žáci školní družiny tradiční vánoční florbalový turnaj „O Pohár ředitele 
školy“. 8. ročníku se zúčastnilo více než šedesát mladých florbalistů. Turnaj probíhal ve 
třech kategoriích – nejmladší, mladší a starší. V každé startovalo 5 družstev, která se 
utkala systémem každý s každým ve dvou  hracích kolech. 
Nejlepší střelci  – Jakub Novosád, Kryštof Dubrava a Erik Kouřil 
Nejlepší brankáři turnaje – Tomáš Duřil a Jakub Kandrnál 
Nejlepší hráči  - Tomáš Tlach, Tereza Smetanová a  Bianka Kučerová 
 Tradičně byla vyhlášena i kategorie Florbalový talent. Po zásluze si cenu pro 
talentovaného florbalistu převzali Vojta Šobáň, Šimon Michalec, Kryštof Dubrava, Viktor 
Obadal, Martinka Smetanová, Tobiáš Vaculík, Michalka Ondrůšková, Filip Kelíšek a 
Ivaylo Krastev. 
Vítězná družstva převzala z rukou ředitele školy pohár. Všichni byli oceněni medailemi, 
diplomy, florbalovými míčky a sladkostmi. Podrobné výsledky jsou na webu školy. 
 

Sázka je sázka 
Dne 28. 11. 2014 kluci ze sedmých tříd v tělocviku hráli házenou. Byli 
rozděleni do tří týmů. Zde vznikl nápad vsadit se. Sázka zněla: Tým, který 
prohraje celý match, přijde  v pondělí 1. 12. 2014 do školy oblečený 
tak, že spodní prádlo (na výběr měli slipy, boxerky, trenýrky) bude mít 
na kalhotech a musí to vydržet nosit celý den.  
Nastalo pondělí a viděli jsme, že tak přišel jenom jeden člověk. Tím byl 
můj spolužák Oliver Ludvík ze 7. B a celou sázku vzal s humorem.  Vždyť 
on a s ním i zbytek týmu se vsadil. Ale jako jediný ze všech tří týmů taky 
sázku dodržel a vydržel je nosit celý den.  
Podobně se taky vsadili kluci ze šestých tříd, akorát s tím rozdílem, že 

museli celý den nosit rukavice. Přece jenom „Sázka je sázka“, ale borec je nakonec 
stejně ten, který dodrží to, o co se vsadí.    Nikola Fuchsová 7. B 
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Trendy (nejen) roku 2014 
Náramky z gumiček 

 

Gumičkové náramky obletěly celý svět a staly se nejoblíbenější hračkou roku 2014. Jejich 
popularita stoupla tehdy, když je začali nosit i veřejně známí lidé jako: Vévodkyně Kate, 
princ William, papež František a na zápěstí je natáhl dokonce i David Beckham. Od té doby 

vidíme náramky na každém kroku. Není divu, že si na nich jejich vynálezce 
vydělal už 2,5 miliardy korun. 
Jaký je vlastně příběh gumičkových náramků? Jejich vynálezce je 45letý 
inženýr z Malajsie. Před třemi lety pozoroval své dvě dcery Teresu a Michelle 
jak si dělají náramky z obyčejných gumiček. Chtěl se přidat, ale měl moc 
nešikovné prsty, které to nezvládly. Vyrobil si proto z kusu dřeva malý stav, aby 

dcerám stačil. Inspirován jeho dřevěným pomocníkem, vyvinul jeho plastovou kopii a 
nechal si ji patentovat. Za rodinné úspory si ho pak nechal levně vyrobit v Číně. 
Čím bláznivější a barevnější vzor náramku, tím lepší. Děti z britské mateřské školy se rozhodly 
vytvořit náramek tak dlouhý, aby se zapsaly do Guinessovy knihy rekordů. Už nyní mají 
náramek dlouhý jako výška Mount Everestu (nejvyšší hora na světě). Celý svět také obletěla 
zpráva o gumičkových šatech, jejichž autorkou je 42letá hospodyňka z Walesu. Nabídla je 
v aukci, kde se o ně strhla doslova bitva. Nakonec byly prodány za neuvěřitelných 5miliónů.  
Uplést si nějaký ten náramek není vůbec těžké. Dají se uplést na prstech 
a dokonce i na vidličce, kterou má každý doma. Ale pokud chcete 
vytvořit složitější a zajímavější náramek nebo zvíře, musíte si pořídit 

plastový stav, který je k dostání jak samostatně, tak 
ve větším setu i s gumičkami. Návody na různé 
zajímavé náramky a další ozdoby lze najít na 
youtube. Nám osobně se zdá, že nejoblíbenější jsou 
tzv. nanuky a nejoblíbenější náramek je asi tzv. fishtail, ale jen podle 

našeho názoru!  Tohle pletení není jen pro holky, ale i pro kluky. 
Myslíme si, že je to velmi zajímavý způsob, jak strávit svůj volný čas a rozhodně všem 
doporučujeme vyzkoušet si tuhle zajímavou novinku.  

Simona Kočicová a Nikola Fuchsová 7. B 
 

Deset nejlepších Youtuberek roku 2014 
V rámci Blogerky roku byla letos vyhlášena i nová kategorie Video 
Blogerka. Podle očekávání v ní triumfovala nejodebíranější česká 
YouTuberka, čtrnáctiletá Teri Blitzen!  
Jaké bylo pořadí dál? Mrkni se na TOP 10! 
 
1.Teri Blitzen, 2.Mama lifestyle, 3.Petra lovely hair, 4.Shopaholic 
Nicol, 5.Svět podle Lu, 6.A cup of style, 7.Get the louk, 8.Style with 
me, 9.The teen girl looks a 10.Nici Koderová.              Viktorka Tomková, 7. A 

Tři citáty o módě vybrala VIKI 
„Jeden musí být vždy odlišný, aby mohl být nenahraditelný.“         Coco Chanel 
„Ten, kdo říká, že za peníze si štěstí nekoupíš, jednoduše neví, kde nakupovat.“ 

Bo Derek 
 „Mám ráda své peníze tam, kde na ně vidím: jak mi visí ve skříni.“      Carrie Bradshaw 
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Ze světa počítačových her a internetu 
 

The Sims 4 
V září vyšel po pěti letech nový díl The Sims. Tentokrát nese 
číslovku 4, ale hra jako taková je asi padesátá v pořadí. Hraje 
se dobře, ovšem trpí několika nedostatky. Hra se od minula 
změnila v několika směrech. Největší posun je asi v grafice. 

Simíci teď vypadají trochu zajímavěji, autoři zvolili odklon z reality do formy komiksových 
kulis. 
Předpokládám, že každý zná The Sims. Ale vždy se najdou i výjimky, takže: 
The Sims jsou jednou z dosud nejvýdělečnějších herních sérií na světovém trhu 
s počítačovými hrami. Můžeme je zaškatulkovat do žánru simulací, konkrétně pak 
lidského života. Hráč se v nich stará o uspokojení různých potřeb svých virtuálních 
postaviček, tak zvaných simíků. Ty si vytváříte v editoru. Pak 
jim stavíte dům. Simíci jsou identickými klony lidí. Mluví vlastní 
řečí, oproti spoustě střízlivých spoluobčanů, jim občas svým 
způsobem kape na karbid. Simíci se taky zdají být náladoví, 
dokážou je rozhodit různé maličkosti. Což se od každého dílu 
stupňuje.  
Jakýkoli díl The Sims nepotěší příznivce stříleček, protože je klidný.  
Asi dost velký plus vidím v tom, že vycházejí bezplatné aktualizace. Ty do hry už přidaly 
bazény, duchy a v prosinci taky povolání.  A hodně dobrý je systém nálad. Simíky teď 
ovlivňuje prostředí, rozhovory a předměty. Daná emoce ovlivňuje simíkovo chování. 
Takových emocí je ve hře patnáct. Oceňuju, kolik postav se v jednu chvíli objevuje na 
ulici. Hra zvládá vykreslovat víc postav, než dřív.  

Jeden zápor je v uzavřenosti světa, v němž žijí simíci a kde se 
taky setkávají s několika dalšími rodinami. Vcelku malinkaté 
město tvůrci rozdělili do šesti sousedství. Pokud si načtete jedno 
a třeba chcete jít do dalšího, čeká vás načítací obrazovka. 
Nemůžeme ji nazývat hrou skoro neomezeného prostoru. Tvůrci 

museli hru přizpůsobit pro méně výkonné počítače. Lidé si totiž u předchozího dílu 
stěžovali, že se hra pořád seká. A plynulost hry zaznamená každý, kdo vlastní čtyři roky 
starý počítač. 
Takže jestli vás zatím série míjela, začněte u tohoto dílu. Hře dávám 7 bodů z 10. 

David Strnad, 8. B 
Tu kabel 
Televize JOJ Plus natočila reportáž o naštvané Romce, která popisuje, jak jí někdo 
načerno krade elektřinu způsobem „tu kabel tu kabel a užívá si na automatoch“. Nyní 
je z komické reportáže fenomén na youtube a má přes 470 000 zhlédnutí. Na tohle 
video byla natočena i spousta remixu. Proslavit video také napomohli nějací youtubeři, 
kteří se o videu zmínili ve svých videích, např. Johnny Valda. Proslavená žena 
přezdívaná TetaTukabel natočila také video, ve kterém děkuje televizi za proslavení své 
osobnosti.          Tereza Hlavsová, 7. A 
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Česká slovenská filmová Databáze (čsfd.cz) 
 

Mám ráda filmy, proto jsem se rozhodla napsat o stránce CSFD. Podle této stránky si 
nejčastěji vybírám filmy podle žebříčku. Když film zhlédnu, tak ho ohodnotím.  Něco 
jsem vám o téhle stránce napsala. 
CSFD je sociální síť pro filmové fanoušky, často se stává mediálním partnerem různých 
filmových akcí a festivalů a spolupracuje s kiny a vydavateli DVD. V roce 2011 
společnost získala v soutěži Křišťálová lupa 1. místo v kategorii zájmové weby.  
 

Funkce uživatelů 
Uživatel může hodnotit filmy. Filmy se hodnotí hvězdičkami od 1 do 5. Film, který ještě 
nebyl v kině, můžeme přidat do „Chci vidět!“ a na svůj profil můžeme psát svých deset 
nejoblíbenějších herců a hereček nebo taky filmů a seriálů. 
 

Komedie 
 

2014 2013 2012 

Strážci galaxie Vlk z Wall street Final cup – dámy a pánové 

Jak vycvičit draka 2 Lásky čas Králův dvojník 

Co děláme v temnotách Velká nádhera Raubíř Ralf 

 

Stojí za zmínku 
 

 
 

 
 
 
 

 

Kateřina Nágelová, 7. A 
 

Seriál Hra o Trůny 
Čtyřřadý seriál Hra o Trůny už možná odněkud znáte. 
Jestli vás zmíněná fantasy s prvky běžného středověku 
dosud úspěšně míjela, uvedu vás do obrazu. Pokud 
nemáte rádi fantasy, GoT je úplně jiný šálek kávy. Ano, 
její hráči použijí magii a draky, ale to je asi tak všechno. 
Žánr vypadá spíš než na fantasy na „temný středověk“.  

No a proč se tomu seriálu tak říká? Několik starobylých dynastií v něm pomocí intrik 
svádí boj o železný trůn. S jeho pomocí se vládne velkému světu Západozemí. 
Hru o trůny nedoporučuji lidem z prvního stupně, protože je hodně krvavá. Během let si 
získala pověst, že v každém druhém díle umře jedna postava. Těch je 
mimochodem asi dvacet hlavních. A taky nespočet vedlejších. 

Hvězdy nám nepřály Croodsovi 

Pojedeme k moři Fakjů pane učiteli 

22 jump street Ledové království 

Lego příběh Já padouch 2 

Dobrodružství pana  Peabodyho  a Shermena Millerovi na tripu 
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Ale starší lidi ocení výpravnost. Hra o trůny zavede diváky do slunného jihu hlavního 
města. Podíváme se za zeď na severu, kde se formuje armáda nemrtvých. Uvidíme 
mnoho krásných hradů a polorozbořených pevností. Seznámíme se s postavami 
většinou zrádnými. A někdy, ač je to s podivem, se zasmějeme. 
A o čem pojednává tento seriál? O mnoha věcech naráz, 
nebudete se nikdy nudit. 
Ke správci severně postaveného hradu Zimohrad na čas 
zavítá král Robert Baratheon, jeho nejlepší kamarád. Po 
záhadné smrti minulého pobočníka (rádce krále) Jona 
Erryna žádá hradního pána Nedda Starka, aby vykonával 
úřad pobočníka. Mezitím na severu členové Noční hlídky 

zjišťují, že se probouzí hrozba. Noční hlídka má za cíl chránit Západozemí 
před národem Divokých. 
Ze začátku seriálu to vypadá, že je vše v pořádku. Když už se začne něco 
dít, všechno se změní. To je z děje vše, co můžu říct. 
Hra o trůny je velmi propracovaná, a to dokazuje několik věcí. Natáčí se 
v HBO, byly pro ni vytvořeny dva jazyky (Dothračtina + Valyriština) a kulisy, 

kostýmy i animace vypadají krásně. 
  

+  krásné kulisy, výpravnost, neskutečně propracovaný svět, postavy, které si 
zamilujete, perfektně zahraní záporáci, epické scény 
-  nevhodné pro mladší, místy příliš rozvleklé a složité 
Hra o trůny si těch 9 z 10, které jí dávám, podle mne zasluhuje. 

David Strnad, 8. B 
Aplikace pololetí 

Instagram 
Rozhodla jsem se psát o Instagramu, protože je to jedna z mých 
oblíbených aplikací. 
Instagram je volně dostupná aplikace, která svým uživatelům umožňuje 
sdílení fotografií. Nabízí řadu filtrů, kterými lze obrázek upravit. Líbí se mi 
černobílý filtr nebo modrorůžový, udělá to hezčí obličej a přidá opálení. 

Poznávací značkou těchto fotek je jiný formát. Výsledné snímky jsou ve čtvercovém 
formátu, zatímco kamery zařízení se systémem iOS používají poměr stran 3:2.  
Aplikace se nesnaží konkurovat jiným sociálním službám, ba naopak umožňuje snadné 
sdílení fotografií na další sociální sítě jako je Facebook, Twitter, Flickr, případně na 
publikační služby Posterous a Tumblr. 
Historie: 
Projekt založili Kevin Systrom a Mike Krieger poté, co získali finanční prostředky. Původní 
projekt Burbn obsahoval řadu funkcí, nicméně po příchodu Mikea Kriegera se vývoj 
zaměřil pouze na mobilní fotografie, z čehož vzniknul Instagram. Aplikace se objevila v 
obchodě App Store společnosti Apple 6. října 2010, v obchodě Google Play 
společnosti Google 3. dubna 2012.  
V březnu 2014 změnil Instagram, ve verzi 5.1, design po vzoru iPhonů (takzvaný flat 

design). Instagram také používají známé osobnosti jako např. Barack Obama, 
Justin Bieber či Miley Cyrus.                                   Viktorka Tomková, 7. A  
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SLOHOVÁNÍ 
 

Nemaluj čerta na zeď 
Žil jednou jeden malý kluk, který rád kreslil čerty. Jednou šel ze 
školky a uviděl zeď, a protože měl u sebe křídy, začal si 
malovat.  
Od té doby, co byl čert na zdi, všechno bylo špatně. Lidem se 
nic nedařilo a na nevinnou rodinu přišlo neštěstí. Otec syna 
zaspal do práce, pak ho vyhodili. Maminku srazilo auto, když šla 
na nákup, a malého kluka porazilo kolo, když šel ze školky.  
Jednou zapršelo a čert ze zdi zmizel. Od té doby se obrátila 
karta a všechno bylo normální. Otec si našel jinou práci, do 
které ho přijali, a matka se synem se uzdravili tak rychle, že se ani nikdo z jejich rodiny 
nestihnul dozvědět, že mají úraz.  
A od toho okamžiku vzniklo přísloví: Nemaluj čerta na zeď!  

Bára Brunnerová, 9. B, obrázek Katka Dědková, 8. B 
 
 

Co jsem viděl  
Viděl jsem kosa mluvit 

viděl jsem pána vletět do kurníku 
viděl jsem kohouta spát v seně 

viděl jsem kozla a ten kozel 
za pravdu ve všem mi dal 

kdo nechce věřit ať si počká 
a přečte si to s čárkami. 

 
Viděl jsem kosa, mluvit 

viděl jsem pána, vletět do kurníku 
viděl jsem kohouta, spát v seně 

viděl jsem kozla, a ten kozel 
se nikdy v čárkách nesplete. 

 Michaela Duřilová, 6. C  
 

 

 
 

Domácí úkoly 
 

Brzo ráno vstávám do školy, 
nemám však napsané úkoly. 

Úkoly nejsou moje hobby, 
paní učitelka se už zlobí. 

Volá na mě z lavice, 
pátá čárka už to je! 

Chystám si zas žákovku, 
na tu další poznámku. 

Kateřina Nágelová, 7. A 
Obrázek Veronika Masařová, 4. B 

 
 

S čerty nejsou žerty 
Kdysi žila jedna bohatá, namyšlená vévodkyně, která neměla nikoho ráda, jen sebe a 
své zlaťáky. Každý den zvyšovala daně a počítala přibývající peníze. Jednou v noci, 
přesně o půlnoci, se vzbudila, když začaly bít hodiny. Nebily už pětapadesát let. U její 
postele stál starý muž a řekl: „Pokud se nezměníš a nepřestaneš milovat samu sebe, 
přijdu si pro tebe.“ Pak odešel. Vévodkyně si myslela, že to byla jen obyčejná noční 
můra, a pokračovala ve svém životě stejným způsobem. Asi za měsíc přišel znovu ten 
muž, tentokrát ve své právě podobě. „Já jsem tě varoval!“ zahřměl, „pamatuj, 
že s čerty nejsou žerty!“ vzal vévodkyni na záda a odletěl s ní do pekla. 

Marie Kozubíková, 9. B 13 



Zima 
Chlad zalézající za nehty a pochmurné počasí, při kterém se 
dá sedět doma a dřív odhrabávat sníh z cesty, jenže teď se už 
pomalu nedočkáme ani zamrznuté řeky. Zima. Čas neustálé 
tmy, nekonečného oblékání do milionů vrstev, sledování 
spěchu v supermarketech a dívání se na padající sníh 
v televizi.  A když už začne sněžit u nás, způsobí možná tak 
mokro v botách, protože sníh hned roztaje a na silnicích 
zbyde jen hnědá břečka. Už dávno u nás bylo tolik sněhu, že 
by byl někdo nucen vylézt ráno před dům a odhrnout si cestu, 
nebo že by dokonce bylo možné postavit si sněhuláka, či 
vidět děti bobovat. 

Jediná věc co mám na zimě rád, jsou Vánoce. Ale už i ty nabraly zcela jinou podobu. 
Snad už od října jsou v supermarketech vánoční předprodeje, zelený mimozemšťan 
nám opakuje, jak už v půlce října musíme mýt nakoupeno vše „potřebné“ a banky se 
předhánějí, která že dá nejvýhodnější půjčku na dárky, samozřejmě nejvýhodnější pro 
samotnou banku, jen aby se vánoční svátky co nejvíce prodaly. Ale když promineme 
všechny komerčnosti těchto krásných svátků, zůstane nám docela hezká stránka 
samotných Vánoc. Není problém potkat na nákupech, nebo ve městě spousty 
známých, často se s nimi navštěvujeme, předáváme dárky a přejeme si „šťastné a 
veselé“. Zimu jsem nikdy neměl rád a nikdy mít nebudu, ale Vánoce pro mě budou 
vždy pozitivní a naladěné přátelskou náladou. 

Vojtěch Červenka 9. B, Sněhulák od Adama Gajdůška z 1. B 
 

Fakta Scary 
Byli jsme zrovna s mou sestřenkou Míšou samy 
doma a poslouchaly písničky. Byla už skoro 
půlnoc a my jsme pořád blbly u mě v pokoji, 
když najednou zazvonil v kuchyni telefon. 
Hrozně jsme se lekly, ale pak jsme si řekly, že 
to budou rodiče, a tak jsme telefon zvedly. K 
našemu překvapení se ve sluchátku nic 
neozvalo. To už jsme byly hóódně vyděšené. 
Zdaleka to ale nebylo všechno. Ve chvíli, kdy 

druhá strana sluchátka zavěsila, ozvalo se klepání na dveře. Zaječely jsme leknutím, ale 
pak nás napadlo, že si z nás někdo vystřelil a šly jsme se mrknout kukátkem ven na 
chodbu. Na chodbě se svítilo, ale u dveří nikdo nestál a pak jsme uslyšely zadupání a 
výkřik. To už jsme byly fakt v šoku, tak jsme utekly do postele a usnuly. Druhý den nám 
mamka řekla, že včera večer umřel pán, který bydlel v našem domě a nikdo ho moc 
neznal. Našli ho prý u našeho schodiště. Volal o pomoc? To se už nikdy nedozvíme.                               
Stalo se to nebo nestalo?                                                   
Mně ne, ale někde se to klidně stát mohlo…                             
Jestli vás taky napadají nějaké příběhy, třeba i strašidelné nebo vtipné, tak nám je 

pošlete.                                               
Tereza Hlavsová, 7. A 
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Jak se dostat k inspiraci 
Když redaktor nemá žádnou inspiraci, tak pořád přemýšlí a 
přemýšlí a pořád ho nic nenapadá.  Ke mně osobně Inspirace 
přijde, když se na něco zadívám. Najednou mě to napadne. 
Někdy ale přijde jen tak, sama od sebe.  Tak se jí hned chytnu a 
začnu psát.  A jak se k inspiraci dostáváte vy?      
     Nikola Fuchsová 7. B  

obrázky květů Dominika Lukaštíková, Petr Šmíd 7. A 
Neologismy 

 Karolína Škubalová 7. A 
 

Nadávadlo: 
Často nadáváte? 

Kupte si nové 
nadávadlo. Bude 
nadávat za vás. 

Psychologové doporučují. 
 
 

Mluvítko: 
Nechce se vám s někým mluvit? 

Nevadí, originální mluvítko to udělá za 
vás. Kupte si ještě dnes a dostanete 1 

zdarma. Akce 1 kus zdarma! Za 
pouhých 20 Kč.  

(„Neuvěřitelné, Horste!“  - poznámka 
šéfredaktora)

 

Pes – nejlepší přítel člověka 
Ne nadarmo se říká, že pes je nejlepší přítel člověka. Sama doma jednoho mám a je mi 
věrný. Vím, že mě nikdy nepodrazí a nevrazí mi nůž do zad. Vždy když někoho 
potřebuju je tady se mnou a já jsem tady pro něj. Spolu si hrajeme a dovádíme. Já ho 
češu, střihám mu nehty a spoustu dalšího. 
Všimli jste si toho, že pes strašně rychle dospívá? Já jo, protože mi přijde, že jsme si ho 
teprve přivezli a on už má jeden rok. Někdy si přeju, aby byl ještě hravé štěňátko, a když 
už začal zvedat nohu při venčení, došlo mi, že už je to dospělý pes, ale mám ho stejně 
pořád moc ráda.  

Nikola Fuchsová, 7. B 
Podzim 

Psal se rok 1511. Lidé měli pouze 3 roční období – jaro, léto 
a zimu. 
23. září se narodil Petr Odzim. Byl chlapec jako každý jiný, 
jen měl hrozně rád zeměpis, ale nejvíc ho bavil vesmír a 
přál si dokázat něco, co se zapíše do dějin. Jeho velký 
vzor byl Mikuláš Koperník. Když bylo Petrovi 15, vrtalo mu 

hlavou, jak vzniklo roční období. Ptal se všech rodičů, prarodičů a zjistil, že podle toho 
jak se Země točí kolem Slunce. Začal se o to zajímat a v průběhu let se stal velmi 
dobrým vědcem. Pozoroval na přírodě, jak se mění a vypozoroval, že mezi létem a 
zimou se začíná ochlazovat, dny se krátí, více prší a sklízí se ovoce. Přemýšlel a došel na 
to, že než Země oběhne kolem Slunce za 365 a čtvrt dne a vystřídají se až čtyři roční 
období. Podělil se o svůj objev s ostatními vědci. Bylo to velmi jednoduché, protože se o 
to zasloužil Petr Odzim,  tak od té doby se říká podzim. Petr Odzim se zapsal 
do dějin a vyplnil se jeho sen. 

Monika Lišková, 6. A, obrázek Tomáš Marek, 4. A 15 



 
Štědrý den  

U nás doma Štědrý den začíná snídaní v podobě vánočky. Po 
tradiční snídani popřejeme zbytku rodiny příjemné prožití 
vánočních svátků. Poté posloucháme koledy, díváme se na 
pohádky a přichystáme si potravu pro zvířátka, např. věnce pro 
ptáčky, které se skládají z mrkve, jablek a chleba.  
Až to máme nachystáno, vyrazíme do přírody a tyto věnce spolu 
rozvěsíme na stromy a na keře. Po návratu z procházky společně 
uvaříme štědrovečerní večeři. U nás doma je to vánoční oplatek, kyselice, bramborový 
salát a kapr. Když je navařeno, prostřu vánoční tabuli.  
Jakmile vyjde první hvězda, sejdeme se u stolu a hlava rodiny pronese štědrovečerní 
řeč a připijeme si. Poté je u nás zvykem rozkrojit si jablíčka a zapálit svíčky. Po 
štědrovečerní večeři s bratrem netrpělivě čekáme na zazvonění zvonečku, které se 
nese od vánočního stromečku. Až se ozve zvoneček, tak se všichni sejdeme u 
vánočního stromečku a zvědavě rozbalujeme dárky. Po 
rozbalení dárků se nakonec podíváme na večerní 
pohádku.  Po pohádce jdeme všichni spokojeně spát. 

 
 

Nikola Fuchsová, 7. B,  Rybka od Lucky Rubášové, 4. B 
 

Jehličnatý trojměsíc 
 

Jednoho dne 
vykoukl jsem z okna 

a spatřil jsem, 
jak vrstva sněhu stoupá. 

Bylo to dvacátého čtvrtého dvanáctý, 
Ježíšek už zas přichází. 

V obýváku jedlička stojí, 
maminka ji baňkami zdobí. 

Za dva měsíce však jedlička opadne. 
Ale vždycky to tak dopadne! 
Nebude však nikdo smutný. 
Za deset měsíců je vše zpět, 

vánoční koledu 
budem zase pět.  

 

 
 

Jakub Mahdalík, 9. A  
 

Hádej, hádej, hadači, snad ti rozum postačí 
 
Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva 
mají mokré vlasy. Jak je to možné?  

 
 
Obrázek Jaroslav Hauerland, 8. B 

Třetí je holohlavý. 

Obrázek Lenka Kročilová, 5. A 
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Test    
Znáte vánoční zvyky a 
pověry? Vyzkoušejte se! 
 
1)Kdy má začít štědrovečerní 
večeře: 

a) když je hotová večeře 
b) když vyjde první hvězda 
c) když vyjde měsíc 

 
2) Ze které země k nám přišel zvyk 
zdobit vánoční stromeček: 

a) z Ruska 
b) z Německa 
c) ze Švýcarska 

 
3) Proč se pouští skořápky se 
svíčkami v napuštěném umyvadle? 
Aby se zjistilo… 

a) kdo opustí rodinu 
b) kdo se vdá/ožení 
c) kdo bude nemocný 

 
4) Co se dělalo, podle tradice, 
s kostmi od štědrovečerní večeře? 

a) Zakopaly se pod ovocné stromy. 
b) Rozházely se před vchodem do chléva. 
c) Spálily se. 

 
5) Pod talíře se při štědrovečerní večeři dává několik rybích šupin. Co mají zajistit? 

a) štěstí. 
b) peníze 
c) hojnou úrodu 

 
6) Zlaté prasátko na Štědrý večer uvidí ten, kdo… 

a) celý den nevyšel z domu 
b) nejedl celý den maso 
c) neochutnal celý den rybu 

 
7) Na Štědrý den se, podle pověry, nesmí: 

a) uklízet 
b) utírat prach 
c) věšet prádlo 

 
Test připravila Tereza Hlavsová, 7. A, obrázek Nikol Kelíšková 5. A 

  

Správné odpovědi z Vánočního testu  1.B), 2B), 3A), 4A), 5B), 6B), 7C) 
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KŘÍŽOVKA                                  Vypracovali Nikola Fuchsová a Oliver Ludvík, 7. B 
 

Výtěžek z letošního vánočního koncertu putuje na Djanga, štěně hyeny skvrnité. 
Django znamená ____________________. 
 
 

 1.         

 2.       

3.        

4.      

5.          

6.       

7.        

8.        

9.        

10.     

 
 

1. V zimě slavíme … 
2. Svým blízkým dáváme (j. č.) … 
3. Zmrzlá voda 
4. Na Vánoce jsme všichni … (tedy pohromadě). 
5. Šaty, oděv 
6. Zvětšovací sklo 
7. Dárky se dávají pod vánoční … 
8. Vánoční ozdoby kulatého tvaru 
9. První měsíc v roce 
10. Stavba, ve které se mele mouka. 

Pepíčkovy vtipy  

 

 

 

Vybrala Lucie Adámková, 7. B 

  

Pepíček volá radostně na tatínka: 
,,Tati, já už umím psát!“ 
,,A co jsi napsal?“ 
,,To nevím, ještě neumím číst!“ 
 

Přijde malý Pepíček domů z fotbalu a povídá: 
 ,,Tati, dal jsem dva góly!!!“ 
,,A jak to dopadlo?“  
,,1:1“ 
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Zima 

Zima je velice krásné období, ale musí být hodně sněhu. Když si představím zimu, tak se 
mi vybaví zasněžené sjezdovky plné lyžařů a sáňkařů, kteří si náramně užívají. Není také 
nad to, jít si zabruslit na zamrzlý potůček, pod jehož křišťálově průhledným ledem 
plavou zvědavé ryby. K zimě samozřejmě patří i krmení zvěře v lese, protože pod 
sněhem se jim hůře nachází potrava. Nebo mám taky rád krmení ptáčků, pro které 
stavíme budky. Zimu mám v oblibě taky proto, že jsou Vánoce. Vánoce jsou nejkrásnější 
období v roce. 
Podle mě je smutné, když jsou zima a Vánoce na blátě, místo na sněhu.  Protože bez 
sněhu by nešel postavit sněhulák, iglú a nemohli bychom ani bobovat. A co teprve, 
kdybychom vynechali pořádnou koulovačku, po které přijdete domů celý promočení. 
Zkrátka zima je prostě super. 

 

BÁSEŇ O ZIMĚ 
Mé oblíbené období je zima, 

podle mě je prostě prima. 
I když se zdá být mrzutá, 

Velkoryse nás přivítá: 
 

Ať už křišťálovým ledem, 
nebo bílým sněhem. 

Protože je v zimě chlad, 
Snažte se, aby ptáčci neměli hlad. 

A teď se modleme, aby letošní zima přinesla zajímavé klima! 
Cyril Dvořák 9. A 

Obrázek Kristýna Polášková, 4. A 
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Filmová hádanka – poznáte film, který se odehrává v pravěku?  
Kreslila Lucka, Nela a Terka z 3. A 

      

Zpravodajství v Občance - jednou se z nás 
stanou hvězdy. 

Čtvrťáci natočili vlastní film z Lego stavebnice. 
Prohlédnout si ho můžete na 

http://www.pennymestecko.cz/galerie-skolnich-
videi/ 

 
Toto číslo pro vás připravili: 

Odborný dohled, tisk a korekce: 
Mgr. Veronika Pálková, Dagmar Mandíková  a Mgr. Taťána Zlámalová 
Šéfredaktor, grafická úprava: David Strnad, 8. B 
Redaktoři: Lucie Adámková 7. B, Nikola Fuchsová 7. B, Tereza Hlavsová 7. A, Nikol 
Kelíšková 5. A, Simona Kočicová 7. B, Viktorka Kostelková 5. A, Lenka Kročilová 5. A, 
Bianca Kučerová 5. A, Oliver Ludvík 7. B, Klára Miková, 7. A, Kateřina Nágelová 7. A, 
Stella Štefánková 5. A, Viktorie Tomková 7. A a Eliška Vrágová, 7. B 

 

  

Tyto zprávy 
prosím 

berte vážně 
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