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Poznej mikrosvět

Máme tu druhé číslo časopisu Havlíček a s ním přichází i další 
obrázková hádanka. Poznáš, co se skrývá v detailu obrázku? Než se ale 
pustíme do dalšího soutěžení, je nejprve nutné vyhlásit správné výsledky 
a vítěze minulého čísla. Správná odpověď z podzimního čísla zněla B –
jahodový závin. Odborná porota vylosovala vítěze, kterým se stala Sofie 
Hobzová ze 6.B. Gratulujeme. Sofie získala volnou vstupenku do pekla 
Čertovina. 

Tak neváhej ani ty a pusť se do nového soutěžení a získej další skvělé ceny, které si budete 
moci vyzvednout u paní učitelky Skoumalové v kabinetu českého jazyka. Tentokrát soutěžíme 
o knihu. Svoje odpovědi jako vždy vhazuj do večerníčkové krabičky před ředitelnou nejpozději do 
konce února. Výherci budou zveřejněni vždy v dalším čísle časopisu. Tak hurá do toho!

a) červené krvinky
b) detail jazyka
c) detail maliny
d) nakreslené třešně

Šimon Juran

Ze světa sportu

Sálová kopaná
Koncem října si mladší kluci zahráli okrskové kolo 

v sálové kopané. Pro některé to byla první reprezentace 
naší školy. Všem gratulujeme za pěkné 4. místo.

Stolní tenis – okresní kolo v Hrotovicích
Ve čtvrtek 20. října jsme se jako škola zúčastnili tradičního okresního kola ve stolním tenisu. 

Ačkoli je ping-pong hra jednotlivců, zde byl herní formát 
týmový. Děvčata hrála v tříčlenných družstvech a chlapci 
ve čtyřčlenných. Do těchto týmů byli vybráni ti, kteří hráli 
nejlépe v našem školním kole, které prověřilo herní kvality 
všech zúčastněných, a tak do Hrotovic odjeli ti opravdu 
nejlepší. I díky tomu jsme v obou kategoriích skončili na 
krásném 2. MÍSTĚ! 

Holky i kluci hráli velmi dobře a podlehli pouze 
družstvům z Třebíče a Želetavy, za které nastoupili hráčky 
a hráči, kteří se stolnímu tenisu věnují závodně. 

GRATULUJEME K ÚSPĚCHU a těšíme se na další 
vzornou reprezentaci. 
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Okrskové kolo florbalu – chlapci
Ve středu 23. listopadu 

jsme se s našimi chlapci z 6. 
a 7. tříd zúčastnili 
okrskového kola ve florbalu. 
Turnaj se konal 
v Jaroměřicích nad 
Rokytnou, kde jsme se 
postupně utkali s týmy 
z Čáslavic, TGM Moravské 
Budějovice, Jemnice 
a Jaroměřic. 

Klukům se podařilo dva 
zápasy remizovat a dva 
zápasy vyhrát. Průběh 
turnaje určil, že poslední 
zápas dne, mezi námi 
a Jaroměřicemi, byl zároveň 
přímým soubojem o první 
místo a postup do okresního kola. Do tohoto zápasu naši kluci nevstoupili dobře a od začátku 
prohrávali. Nakonec však vývoj otočili, vybojovali výhru a s ní i postup. 

Klukům gratulujeme, ostatním školám děkujeme a těšíme se na další turnaj v Třebíči. 

Okresní kolo florbalu 
Během dvou dnů, konkrétně 29. 11. a 1. 12., jsme s našimi chlapci z 6. až 9. tříd absolvovali 

okresní kola ve florbalu. Tam se chlapci v obou kategoriích probojovali z okrskových kol, kde byli 
nejlepší. 

V Třebíči při velké konkurenci 
ostatních vítězů okrskových kol 
ovšem obě naše družstva narazila. 
I přes velmi bojovný a dobrý výkon, 
který mladší i starší kluci podali, to na 
vítězství a postup do krajského kola 
nestačilo. Mladší kluci prohráli 
všechna tři svoje utkání, starší ze 
svých tří vyhráli jedno. To znamená, 
že se oba naše týmy – v rámci 
okresu Třebíč – umístily na čtvrtých 
místech. 

Děkujeme za reprezentaci 
a držíme palce do příštích bojů.

V okresním kole ve florbalu si starší dívky 
vybojovaly 2. místo. Na mladší dívky zbylo až 
4. místo. Gratulujeme. Prima bylo, že si dobře 
zahrály.
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Přátelský mikulášský turnaj ve vybíjené v ZŠ Jaroměřice 
nad Rokytnou

Ve středu 30. 11. 2022 jeli žáci na mikulášský turnaj ve vybíjené 
3.- 5. tříd do Jaroměřic. Ze čtyř zúčastněných týmů přivezli hezké 
3. místo a sladkou odměnu, kterou si žáci společně vychutnali ve 
školní jídelně. 

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a kvalitní 
sportovní výkony.

Děti do bruslí
V pátek 9. 12. 2022 byl ukončen projekt Děti do bruslí. Prvňáčci 

a druháci absolvovali celkem 10 lekcí na zimním stadionu 
v Moravských Budějovicích pod vedením odborných trenérů. Výuka 
byla vedena zábavnou nenásilnou formou pro děti, byla plná her, 
soutěží a plyšáků. Celý projekt uzavřelo slavností předávání diplomů 
všem novým bruslařům. 

Závody v plavání
8. prosince proběhly tradiční školní závody v plavání. Blahopřejeme všem malým i velkým 

plavčíkům a těšíme se spolu s nimi na závody v novém bazénu.

Kolektiv učitelů Tv a prvního stupně
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Ze života školy

Vánoční Vídeň 2022
Před přicházející poslední 

adventní nedělí bychom vám 
všem rádi popřáli, abyste si zvládli 
udělat čas na ty, které máte rádi 
a mohli s nimi vyrazit na vánoční 
trhy. Dát si punč, ochutnat 
vánoční dobroty a užít si trochu 
pohody a klidu ještě před 
Vánocemi. 

Nám se to tento týden 
povedlo např. při středeční 
návštěvě vánoční Vídně. Využili 
jsme svých jazykových znalostí při 
objednávání rakouských dobrot na 
vánočních trzích, v Domě moře, 
nebo i jen tak při konverzaci 
v ulicích Vídně. Strávili jsme tu 
celý den, byla hrozná zima, ale 
stálo to za to. Nádhera! Jsme rádi, že už zase můžeme cestovat a že můžeme být spolu… 
A děkujeme všem – bylo to skvělé!

Spolupráce s knihovnou
Na prvním i druhém stupni spolupracují všichni vyučující 

českého jazyka s Městskou knihovnou MB. Dle našich potřeb
a možností chodíme buď přímo do budovy knihovny, nebo přijde
paní knihovnice Kvasničková s paní učitelkou Vyplašilovou, která 
dělá pro knihovnu moc pěkné výukové programy, za námi. První 
stupeň absolvoval například program Velké knižní záhady, 
Návštěvu pohádkového světa s kamarády pejskem a kočičkou
a Malované čtení, druhý stupeň si užil například Kouzlo Harryho 
Pottera. Všichni žáci pracovali vždy s nasazením a nadšením
a my moc děkujeme lektorkám za připravené lekce. 

Kolektiv učitelů prvního stupně a Čj
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Halloween v ZŠ Havlíčkova
Svátek Halloween si žáci naší školy připomněli v hodinách AJ ve všech ročnících nejrůznějšími 

formami. Menší děti soutěžily, zpívaly, osvojovaly si jednoduchou slovní zásobu, týkající se tohoto 
svátku, luštily křížovky a hádanky. V některých třídách probíhaly i oslavy v nejrůznějších 
strašidelných kostýmech někdy i s malým občerstvením. Hravou formou se děti seznamovaly 
s tradicemi tohoto svátku. Starší žáci o nich konverzovali, četli nebo tvořili projekty.

Někteří žáci 9. roč. pomohli p. učitelkám 1. tříd připravit a realizovat zábavnou část projektového 
dne „Halloween – cesta za pokladem“ v tělocvičně při plnění úkolů od čarodějnice Elvíry.

Kromě toho proběhla na naší škole velká „Dýňová soutěž“, do které se zapojilo 50 žáků. A tak 
se nám 31. 10. 2022 ve vstupní hale „sešlo“ 50 nádherně vydlabaných dýní od žáků 1. – 6. ročníků, 
kteří doma sami nebo za pomoci svých rodičů dýně vyzdobili a přinesli do školy. Vítězové (1. místo 
– B. Křivanová, 4.B, 2. místo – Z. Kočí, 2.B, 3. místo – J. Vojtěch 4.B), o kterých rozhodli žáci 
v hlasovací anketě na Edookitu a menší děti přímo hlasováním ve škole, byli odměněni dýňovou 
medailí, diplomem a sladkou odměnou. Všechny akce u příležitosti tohoto svátku se zdařily a dětem 
se moc líbily.

Y. Dosedělová

Nejvíce se do soutěže zapojili žáci 2. ročníku:

                                                     

Projektový den žáků 1. tříd: 
„Halloween – cesta za pokladem“

Vítězná dýně
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Gastronomický pětiboj
V úterý 22. listopadu reprezentovali vybraní žáci osmého ročníku naši školu na 

Gastronomickém pětiboji, který pořádala Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice. 
Během dopoledne připravovali výrobky z kynutého těsta, míchali nápoje, skládali ubrousky, 
a dokonce si vyzkoušeli i rozpoznávání potravin čichem, chutí a hmatem. Druhé místo obsadila 
Karolína Čermáková a na krásném třetím místě skončila Nela Křivanová. Děkujeme za pozvání.

Veronika Sosnarová

Divadlo Znojmo
Žáci 3.,4. a 5. tříd dne 12. 12. 2022 odpoledne vyrazili za kulturou do znojemského divadla na 

pohádkové představení Krysáci a ztracený Ludvík. Bylo to příjemné zpestření a už se chystáme na 
další zájezd, tentokrát s prvňáčky a druháky v únoru. 

Klára Kravcová
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Divadlo ve Znojmě – Krysáci

V pondělíí 12. prosince jsem navštívil se spolužáky divadelní

představení ve Znojmě. Hra se jmenovala Krysáci. Divadlo se mi líbilo, 

jen mi vadilo, že jsem byl vzadu. 

Pohádka byla o tom, jak Hodan s Hubertem hledali trpaslíka Ludvíka 

na skládkách. Nakonec jim ho vzal Eda, protože si myslel, že mají

radši Ludvíka než jeho.

Domů jsme vyjeli ve tři hodiny.

Jakub Benda, 5.A

V divadle se mi moc líbilo. Bylo o krysácích, kteří se 

jmenovali Hubert, Eda, Hodan a sádrový trpaslík 

Ludvíček, kterýho mají velmi rádi. Jejich život ale 

změnil laboratorní potkan Eda z Prahy. Ludvíček 

se ztratil. Museli projít okolo můry Agáty, pavouka 

Pecha, kocoura Bruna a dalších, ale nakonec se 

zjistilo, že laboratorní Eda ho schoval, protože 

žárlil na ostatní, že ho mají rádi víc než jeho.

Tereza Trnková, 5.A

Tereza Trnková, 5.A
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Školákem nanečisto
Budoucí prvňáčci absolvovali druhé a třetí setkání s paní učitelkou. Tentokrát se setkali ve 

třídě a modelovali. Děti si pěkně procvičily jemnou motoriku a grafomotorické cviky a navzájem se 
zase více poznaly. Třetí setkání pro ně bylo o to zajímavější, neboť ho strávily v interaktivní učebně. 
Sama interaktivní tabule je pro ně velkým lákadlem a ve spojení se zábavným učením to nemělo 
chybu. 

Drahomíra Bendová

Další naplánovaná setkání:
11. 1. 2023 Třída 1.B Matematické představy, barvy, geometrické 

tvary
8. 2. 2023 Učebna Vv Valentýnští medvídci – výroba valentýnských 

přání
15. 3. 2023 Třída 1.B Informatikem na ZŠ – zábavné aplikace na 

tabletech
12. 4. 2023 Učebna IAT Aktivity na interaktivní tabuli s písničkou

Těšíme se na vás u zápisu 28. a 29. dubna 2023.
Jídlo sbližuje
Ukrajinské maminky připravily ve spolupráci s Nadací Via a DDM Budík ochutnávku 

ukrajinských jídel. Boršč, vareniky, pelmeně a další speciality, to byla jídla, která provoněla 
v nedělním odpoledni školní kuchyňku i přilehlé prostory.
Velice nás potěšil obrovský zájem, kdy jsme v době největšího náporu návštěvníků rádi otevřeli 
další ochutnávkovou místnost. Věříme, že jste si pochutnali, a těší nás obrovský zájem. 
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Spolupráce s organizací Střed
V rámci preventivních programů jsme od letošního roku začali spolupracovat s centrem 

Střed. Všichni žáci druhého stupně absolvovali programy, které byly zaměřené u nižších ročníků na 
klima třídy a u ročníků vyšších na návykové látky. 

Při programu zaměřeném na klima třídy si děti zasoutěžily, zahrály různé komunikační hry, 
ve kterých se musely soustředit především na poznávání spolužáků, vcítění se do druhého 
a spolupráci. 

U programu prevence návykových látek si žáci vyslechli zajímavé poznatky z této oblasti, 
zasoutěžili si ve skupinách mezi sebou, společně plnili různé úkoly, vyhledávali informace na dané 
otázky a vedli zajímavou diskuzi na témata týkající se návykových látek a nejrůznějších závislostí. 
Všichni poslouchali a pracovali se zájmem, odpovídali na dotazy, zapojovali se do diskusí a projevili 
dobré znalosti i svoji bystrost. Všichni si zaslouží naši pochvalu za jejich otevřenost, upřímnost 
a snahu pracovat.

Kolektiv třídních učitelů

Na světě nejsi sám – preventivní 
program pro žáky 1. a 2. tříd

Ve středu 8. 12. 2022 byl pro děti 
připraven program na téma „Na světě 
nejsi sám“. Během dvouhodinového 
povídání, poslouchání a plnění úkolů si 
děti připomněly a zopakovaly, jak se mají 
chovat k lidem, které potkávají. To, že si 

navzájem pomáháme a neubližujeme si. Zkusily 
rozpoznat a zažít pocity radosti, štěstí, smutku, 
vzteku, zlosti… Program kladl důraz na to, aby děti 
nezapomněly, že používáme kouzelná slovíčka 
prosím, promiň a děkuji.

Drahomíra Bendová
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Výuka jinak

Výuka prvouky ve 4.A

Žáci 4. ročníku v rámci výuky prvouky provádí pozorování změn přírody během podzimu. Při 
příležitosti Dne stromů si založili Deník jednoho stromu a budou sledovat a zaznamenávat poznatky 
o „svém“ stromu v průběhu všech ročních období.

Návštěva Super zoo – čtvrté třídy
V rámci výuky zoologie jsme navštívili místní Super zoo. I zde museli žáci najít odpovědi na 

dané otázky, museli zjistit informace k chovu svého oblíbeného domácího zvířete. Paní prodavačka 
si pro nás připravila velmi pěkné povídání o všech zvířatech, které mají v prodejně. Dozvěděli jsme 
se spoustu nových informací a zajímavostí, následoval kvíz pro děti za malé odměny.  Tři děti 
vyhrály. Na závěr si děti koupily mlsky pro své domácí mazlíčky. Děti měly za úkol zjistit a zapsat co 
nejvíce informací o jednom zvířátku. S těmito informacemi budeme pracovat ve škole ve skupinách. 
Všem se návštěva moc líbila.    

Miroslava Hirtová a Radka Vysoudilová
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Dopis Ježíškovi
Žáci 6.A navštívili obě první třídy a pomáhali prvňáčkům napsat dopis Ježíškovi. Celá akce 

probíhala ve velmi příjemné atmosféře, kdy ve třídě zněly vánoční písně a děti si vzájemně 
pomáhaly a povídaly si. Šesťáci krásně prvňáčkům pomohli s dopisy a navzájem se trochu poznali. 
Paní učitelky jim vše zpestřily napečenými perníčky a sladkostmi. Prvňáčci si zase připravili pro 
šesťáky čokoládové mince za odměnu. Děkujeme všem dětem za vzorné chování na akci 
a příjemně strávený čas. Je pěkné vidět, jak mohou navzájem spolupracovat malí i velcí. 

Ivana Skoumalová, Petra Černá, Drahomíra Bendová

Coffee to Help
Žáci naší školy se zapojili do skautské charitativní akce Coffee to Help, která probíhala před 

Vánoci. Tvořili obrázky na téma káva a jejich práce jste mohli spatřit od 14. do 18. 12. 2022 na výstavě 
v Besedě. Je hezké, když děti pomáhají dětem. Mnohé ročníky navštívily se svými učitelkami 
i samotnou kavárnu. Výtvory se jim opravdu povedly. Děkujeme.

Ivana Skoumalová
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Lapbook jako metoda k podpoře čtenářské gramotnosti
Žáci 9. A a 9. B se v projektové učebně, ve které 

probíhá většina čtenářských hodin, pustili do výroby 
vlastní 3D knížky. 

Každý vytvořil ucelený soubor informací, 
zajímavostí a aktivit o válečné literatuře. Sami si 
vyhledali a roztřídili potřebné údaje, učili se pracovat 
se zdroji informací a s citacemi. Během stříhání, 
lepení, skládání a hledání si zopakovali a rozšířili své 
znalosti související s tématem, využili vlastní nápady.

Lapbook také posloužil při jejich ústní prezentaci.

Dana Menšíková

Kelímkový telefon
Během probírání učiva o zvuku a jeho 

šíření si deváťáci ve fyzice vyzkoušeli klasický 
kelímkový telefon s provázkem.

Pobavili se u toho jako malé děti.
Jiří Grambal

Lapbook v páté třídě
V hodinách češtiny páťáci vytvářejí své 

lapbooky s přehledem učiva, které probrali 
v prvním čtvrtletí školního roku. 

Zavládla příjemná pracovní atmosféra 
a vznikaly přehledy vyjmenovaných slov, 
mluvnických významů a vzorů podstatných 
jmen. 

Eva Nesibová

Výtvarná výchova v kuchyni
To, že se Vánoce blíží, pocítili žáci 6.A i ve výtvarné 

výchově. Tentokrát jsme nemalovali na papír, ale na 
perníčky, které jsme si sami upekli. 

Bílkovou polevou se sice nemaluje stejně dobře jako 
barvami, zato chutná přímo božsky. 

Hezký předvánoční čas všem.
Ivana Skoumalová
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Školní družina
Den stromů
20. 10. 2022 všechna oddělení školní družiny oslavila Den stromů dle svého uvážení.
První oddělení se obléklo v barvách stromu (zelená a hnědá) a doplňky měly barvu podzimního 

ovoce (modrá a červená). V družině si žáci povídali o stromech. V parku hledali nejtlustší kmen 
stromu a našli i jeden jehličnatý strom, který na zimu opadává. Cestou sbírali přírodniny, ze kterých 
si udělali originální podzimní dekoraci.

Druhé oddělení pojalo tento den hlavně výtvarně. Děti namalovaly krásný velký strom, otiskly na 
něj své ruce, které představovaly listy. Tento výtvor zdobí chodbu u školní družiny. Žáci strávili také 
čas pohybem v místním parku a z přírodnin vytvořili nádherný barevný strom.

Třetí oddělení si vyluštilo křížovku, která se týkala stromů, a vymalovali obrázky stromů. V parku 
žáci pozorovali stromy a z jejich plodů, které posbírali, skládali různé zajímavé obrázky. Vyzkoušeli 
si také frotáž z kůry stromů.

I čtvrté oddělení trávilo čas venku. V parku si všichni povídali o významu stromů. Podle kartičky, 
kterou každý měl, plnily děti jednotlivé podzimní úkoly. Sbíraly také přírodniny a vytvářely z nich 
koláže.

Tentokrát se k nám přidal i kroužek angličtiny, v němž si děti zopakovaly anglická podzimní 
slovíčka a zazpívaly anglickou písničku.

Halloween ve školní družině
Děti z prvního oddělení si vyrobily ze 

samotvrdnoucí hmoty zápichy dýní, duchů 
a netopýrů. Udělaly si také ducha ze 
záclony a zatancovaly si na halloweenské 
písničky. Děti z druhého oddělení 
pracovaly na papírové dýni. Žáci ze 
třetího oddělení si uspořádali 
halloweenskou párty, na níž tancovali, 
plnili úkoly, malovali na balónky a cvičili 
na „opičí“ dráze. Děti ze čtvrtého oddělení 
si vyrobily a vymalovávaly dýně.

I v ranní družině se vyrábělo, tancovalo 
a hrály se hry.

Jana Tomšíková
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Předvánoční čas

Předvánoční čas jsme si ve škole hodně užili. Nejprve všechna oddělení školní družiny 
slavnostně zahájila adventní čas zpíváním písniček u vánočního stromečku, který se v tento čas 
poprvé rozzářil. Řekli jsme si, co je advent, a naladili se na vánoční atmosféru.

Vánoční dílny
Dne 20. prosince proběhly na naší škole vánoční dílny. Děti 

mohly všemožně tvořit, např. krásné andílky, různá vánoční přání 
nebo hvězdy z těstovin. Také měly možnost vyrobit si vánoční 
svícny, péct a zdobit perníčky, sportovat, zpívat, hrát různé hry nebo
jít na vánoční procházku, při které navštívily MěÚ Moravské 
Budějovice, kde popřály a předaly PF. Děti se rozzářily a zpětná 
vazba byla skvělá.

Vánoční besídka v ŠD 2
Dne 19. 12. 2022 proběhla vánoční besídka v ŠD 2. Rozbalovaly 

se dárky, zpívaly se koledy a všichni jsme si užívali vánoční 
atmosféry. Krásné vánoční svátky všem!

Petra Kovářová

Krmení zvířátek
21. 12. 2022 se všechna oddělení 

školní družiny vydala nakrmit zvířátka 
do místního 
lesíka a také 
nasypala do 
krmítek 
semínka pro 
ptáčky.
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Svatá Barbora
V pátek 2. 12. 2022 navštívily všechna 

oddělení školní družiny dvě Barbory. Dětem 
přinesly překvapení v podobě barborky 
a sladkost.

Mikulášská nadílka
Mikuláš, čerti a andělé chodili po škole a 

přinesli nám dárečky. Když jsme se přiznali
k drobným prohřeškům a slíbili, že už budeme 
hodní, dali nám ještě šanci. A těch básniček 
a písniček, co za svoji návštěvu vyslechli… 
Všem děkujeme za snahu a příjemnou 
atmosféru.

Vánoce s Alenou Žákovou
V úterý 20. 12. se děti z 1.- 4. tříd 

zúčastnily projektu Vánoce pod vedením 
lektorky Aleny Žákové. Děkujeme za 
zpestření předvánočního týdne.
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Vánoční dílny
21. prosince jsme si udělali 

celoškolní projektový den na téma 
Vánoční dílny. První a druhý stupeň je 
měl oddělené, ale užili jsme si je 
všichni. Mohli jsme si vyrobit vánoční 
dekorace, péct, zpívat koledy,
a především všemožně soutěžit. 
Některé dílny byly ve stylu televizní 
zábavy, děti se mohly zúčastnit AZ 
kvízu, soutěže Co na to Češi, Kufr 
nebo předvést své improvizace 
v Partičce. Všichni jsme si den moc 
užili. 

Pódiové skladby
Poslední letošní den ve škole je za námi. Uteklo to rychle, pódiovky jsou opravdu naše silná 

stránka. 
A my tímto gratulujeme vítězům – třídě 9.A a děkujeme firmě p. Karla Malého za výbornou práci 

na odhlučnění tělocvičen a za to, že dodrželi termín a dnešní den nám umožnili tuto 
1. dokončenou opravu na naší ZŠ patřičně oslavit. 

Děkujeme a přejeme všem krásné prázdniny!

Koncert
Předvánočním vrcholem 

byl koncert školního sboru v DDM 
Budík pod vedením pana učitele 
Tržila a divadelní vystoupení žáků 
v režii Dany Berkové. 

Na dotaz, jaký byl 
koncert, odpověděla jedna 
nejmenovaná paní učitelka: 
„...něco úžasného, fakt klobouk 
dolů!“

Doufáme, že nejen žáci 
naší školy, ale i každý z vás prožil 
krásné a poklidné svátky. Chtěli bychom vám všem do nového roku předat poselství naší školy: 
„Mějte se rádi.“
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Hodiny výtvarné výchovy

Protože se blížily Vánoce až nepěkně rychle, honem 
jsme si vyrobili vánoční sněžítka s tučňáky. Na práci 
jsme měli vždy jen jednu hodinu, ale i tak jsme vše stihli. 
Mohli jste je vidět v naší třídě 5.A, kde zdobila vánoční 
stromeček.

Vánoční minidílny ve Vv
Vánoce nás baví, a tak jsme si ve výtvarce vybrali z 

minidílen a každý si vyrobil něco pro vylepšení vánoční 
atmosféry: vánočního skřítka, zimní kočku zachumlanou 
v šále nebo veselého sněhuláka, který se houpe sem a 
tam. Veselé Vánoce přejí páťáci!

Sedmáci si před Vánocemi vyrobili 
z PET lahví tučňáky, asi třetinu jejich výrobků 
můžete spatřit na stromě naší školy na ulici 
ČSA, kde probíhá každoročně vánoční výstava 
v ulicích. Výzdobu nainstalovala 9.A.

Eva Nesibová
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Příběhy vánočního stromku

 Pár let jsem rostl ve voňavém lesíku. Najednou přijela nějaká hlučná věc. Po minutě jsem byl 
v komatu. Probral jsem se v pytli, přes který šlo vidět, a tak jsem viděl, jak mě nějaký pán 
odnesl do bytu. Tam na mě dával řetězy. Od té doby stojím na místě. 

(Po deseti dnech.)
Nesou mě dolů a už jsem v popelnici.

Tomáš Chatrný, 5.A

 Na Vánoce jsem byla obklopená dárky. Štědrý den mám nejraději: plno cukroví, radosti, smíchu 
a mnoho dalších radostí. Rodina se sejde. Večer svítím, ale osamocena, alespoň že svítím. Bez 
ozdob, citrónu a skořice. Děti si všímají dárků a stromeček je jim ukradený. Vánoce nejsou tak 
super.

Tereza Trnková, 5.A

 Byla jsem malá stříbrná jedle a žila jsem s ostatními stromy v lese. 22. prosince sem přišel 
někdo s takovým ozubeným strojkem a začal se rozhlížet. Když mě spatřil, hned mě uřízl 
a dovlekl mě do veliké vily. Čekal jsem večer. V noci 23. prosince přišli páni a paní. Zdobili mě 
baňkami, svíčkami a sušeným ovocem. Druhý den se u mě objevily dárky a večer kolem mě 
tancovalo několik dětí. Myslím, že jich bylo pět. Další den ráno se na stole povalovaly malé 
jedlové a smrkové větvičky. Hned jsem se s nimi zapovídala a vyprávěla jsem jim svůj příběh. 
Zůstali jsme až do 3. ledna. Poté mě vyndali z domu a odnesli mě na velkou zahradu, kde mě 
zasadili vedle stejné stříbrné jedle, jako jsem byla já, a tak jsme tam spokojeně žili.

Magdalena Čermáková, 5.A

 Pan Hrubeš mě dovezl na tržnici. Tam si mě koupila rodina Dvořáků. Pár dní jsem stál 
v podkroví a pak mě 24. 12. ozdobili. Byl jsem nádherný. Měl jsem na sobě růžové, stříbrné 
a červené ozdoby. Elvíra (maminka) pode mě dala dárečky. Měli jste vidět Pavlíka a Evičku, jak 
byli šťastní, když dostali kolo. Evička dostala taky panenku, Pavlík autodráhu, Elvíra šaty a Petr 
(táta) dostal nářadí. Tak jsem tam stál do silvestra a pak mě Evička s Pavlíkem odzdobili 
a Elvíra mě pak vyhodila z okna.

Pavla Fialová, 5.A

 Jsem nádherný stromek, koupil mě Ježíšek do rodiny Ramachových. Děti s rodiči mě krásně 
ozdobily. Každý den mě rozsvítili a za odměnu jim Ježíšek donesl dárečky. Ale to ještě není 
všechno: Na stromeček jim Ježíšek dodal bonbóny a byly to ty nejlepší Vánoce. Moc jsme si to 
užili.

Gita Ramachová, 5.A
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Druhá třída píše Ježíškovi
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Vánoční tvorba žáků

Co by bylo, kdyby se platilo banány?

Mám pocit, že kdyby se to dozvěděli lidé v Asii, asi by začali brečet radostí, ale než by se 
nadechli, my Češi už bychom tam byli vrtulníky, loděmi a odváželi bychom všechny banány. No
ale potom by to zjistili Němci a byli bychom na mizině. A navíc by se opice musely krmit mincemi, 
to by docela dávalo smysl, že? Hned potom, co by nám Němci ukradli banány, asi by začala další 
světová válka, ale tentokrát bych šla bojovat i já, přísahám. Nevím sice, jak by to dopadlo, ale už 
teď si dokážu představit, že by se bojovalo hodně dlouho a stejně by se potom začalo platit asi 
mandarinkami, protože by lidé půlkou platili a půlku banánu by snědli.

Vendula Šafránková

Zajímavosti 

Víte, že Jan Žižka je jeden ze 7 vojevůdců, co 
neprohráli ani 1 bitvu?

Věděli jste, že králi Zikmundu Lucemburskému se přezdívalo 
liška ryšavá?

Víte, že nejbližší příbuzný 
žiraf je okapi?

Věděli jste, že vlajka Čadu a Rumunska vypadá 
stejně?

Zdroje: Wikipedie, ale většinou můj mozek.
Karel Soustružník

Vánoční báseň
Lukáš Janíček

Najednou po roce 
máme tady Vánoce.

Cukroví se peče 
a víno proudem teče.

Kluci se koulují, 
holky se radují.
Dárky se balí 

a Ježíšek k nám v kupé pádí.
Dárky nám přinese 

i paní komtese.

Eliška a Jana Nečesalovy

Víte, že nejvýdělečnější díl
Jurské série je Jurský svět?

Věděli jste, že díky filmu Shrek  vznikla     
Oskarová kategorie s názvem Nejlepší animovaný film?

Víte, že první díl Super Maria byl vydán 
v roce 1985 a jmenoval se  Super Mario 
Bros?

Víte, že nejmenším státem je Vatikán v Itálii?

Věděli jste, že první celovečerní film Disney 
je Sněhurka a sedm trpaslíků?

Věděli jste, že Brawl Stars oficiálně 
vyšlo12. 12. 2018?
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Žáci 
deváté 
třídy 
napsali…
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Rozhovor s paní učitelkou Krulišovou:

1. Jaký je váš oblíbený sport?
U mě je těžké říct jeden sport, protože mám ráda všechny, 
ale jeden z nejoblíbenějších je volejbal.

2. Provozujete tento sport a jak dlouho?
Volejbal jsem začala hrát závodně ve 4. třídě ZŠ a oficiálně 
jsem hrála do 2. ročníku na střední škole, pak přišla pár let 
pauza kvůli bolavým kolenům. V té době jsem chodila hrát 
jenom smíšenou amatérskou volejbalovou ligu a přešla 
jsem na florbal, který jsem hrála asi 6 let. Na vysoké škole 
jsem zase začala hrát závodně volejbal a reprezentovala 
jsem vysokou školu na akademických hrách každý rok. 
Registrovaná v soutěži jsem byla asi do 4. ročníku na VŠ. 
Od čtvrté třídy jsem ale vlastně volejbal úplně nepřestala 
hrát nikdy (kromě zranění). I v období pauz jsem chodila hrát 2x týdně s přáteli pro zábavu 
a často jsem chodila i na beach volejbal. 

3. Sportovala jste v dětství?
V dětství jsem sportovala hodně. Byla to moje hlavní náplň života. Od 4 let se mnou dělal strýc 
psí kusy, učil mě chodit po rukách a základní gymnastiku. V 5 letech mě maminka přihlásila na 
sportovní gymnastiku, kterou jsem dělala následujících 5 let. Měla jsem předem velkou výhodu, 
protože jsem byla hodně silná (strýc se mnou chodil trakaře po celém domě, nahoru do schodů 
a dolů ze schodů, učil mě kotouly a přemety), byla jsem hodně pružná a uměla jsem všechny 
základní cviky. Mimoto mě rodiče učili všestrannosti, takže jsem od malička dělala hodně sportů. 
Jezdili jsme na hory, učila jsem se lyžovat i na snowboardu, jezdit na kole, bruslit, šla mi atletika, 
míčové hry a všechno mě bavilo. Rodina mi dala opravdu dobrý sportovní základ. Hlavně 
maminka, ta s námi dělala všechno. Díky tomu, že jsem měla téměř každý den nějaký kroužek, 
nestíhala jsem se flákat s kamarády a vymýšlet hlouposti.

4. Bavila vás ve škole tělesná výchova a proč?
Tělesnou výchovu jsem milovala. Byl to pro mě vždy nejlepší předmět. Už na prvním stupni jsem 
chtěla učit tělocvik ve škole. Určitě to bylo tím, že jsme měli na prvním stupni moc šikovnou paní 
učitelku, která s námi dělala všechno, a na druhém stupni jsme měli nejúžasnějšího pana ředitele 
na tělocvik, který byl a je vždy mým největším vzorem. Učil nás všestrannosti a chtěl, abychom si 
všechno vyzkoušeli. Netrval jen na tom, aby žák dělal, co ho baví, ale aby prošel vším. 

5. Máte nějaké sportovní úspěchy?
Mám doma docela dost medailí, a to hlavně z gymnastiky. Tam jsme bývali téměř na každé 
soutěži oceňováni. Pár medailí mám i z volejbalu. Největší sportovní úspěch bylo 8. místo na 
závodě Spartan Race v Liberci, a poté 6. místo v závodu Monkey race ve Skuhrově. Mezi další 
úspěchy patří postup na akademických hrách ve volejbalu v Plzni za Jihočeskou univerzitu 
v Českých Budějovicích. Tenkrát jsme se dostali na republikovou soutěž do Brna. S florbalovým 
týmem v Táboře, kde jsem hrála 2 sezóny, jsme postoupili do 1. ligy a stejně tak v Českých 
Budějovicích s týmem Štíři. 

6. Měla jste nějaké sportovní zranění?
Zranění jsem měla 2. Na lyžařském kurzu se ZŠ Lišov jsem se srazila s lyžařem a měla jsem 
blokádu žeber. Druhé zranění je nejzásadnější – zranění kolene – přetržení předního zkříženého 
vazu a natržení bočního vazu. Mimo zranění jsem v období studia na vysoké škole prodělala 
zánět mozkových blan, který byl dle doktorů způsobený fyzickým i psychickým vyčerpáním ze 
studia TV.

7. Jezdíte ráda na lyžařský výcvikový kurz?
Na lyžařský kurz jezdím strašně moc ráda, a to jako žák, student, učitel i lektor.

8. Máte nějakého oblíbeného sportovce?
Ester Ledecká
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9. Co byste vzkázala svému oblíbenému sportovci?
Ať je sama sebou a nenechá se změnit slávou.

10.Co sledujte v TV za sport?
Volejbal, florbal, tenis.

11.Jak vedete školní děti ke sportu?
Na nové škole jsem zatím moc neměla prostor vést děti ke sportu. Na bývalé škole jsem se 
snažila vést děti k všestrannosti, zkoušely si různé sporty, a to i netradiční či nové sporty. Do 
tělocviku jsem zařazovala také zdravotní výchovu, protože je spousta žáků s poruchami 
pohybového aparátu a obezitou. Vedla jsem také kroužek gymnastiky a volejbalu. Doufám, že 
budu mít čas a prostor vést děti na nové škole podobně.  

12.Je něco, co byste chtěla vzkázat našim čtenářům?
Čtenáčům vzkazuji, aby měli hodně vůle a pracovali na sobě. Pohyb je nejdůležitější ze všeho. 
Dalo by se říct, že je důležitější než všechny ostatní předměty ve škole, protože svoje tělo máte 
na celý život a záleží na vás, jak budete vypadat a jak se budete cítit. Zaměřte se kromě tréninku 
na kompenzační cvičení – uvolňovací, posilovací a protahovací. To tělo potřebuje a málo lidí si to 
uvědomuje. Přeji hodně zdraví – ve zdravém těle je zdravý duch. Držím palce.
.

Mistryně ČR aneb, Jak ses cítila...?
Máme tu pro vás rozhovor s mistryní České republiky v atletice, 

Beátou Meschkovou, které moc děkuji za to, že položené otázky upřímně 
zodpověděla.

S: Jak dlouho ses připravovala na závody?
B: Týden před mistrovstvím ČR byly tréninky od trenéra přizpůsobeny 
daným disciplínám, které jsem v MČR absolvovala.
S: Jaký máš pocit, když něco vyhraješ?
B: Je to krásný pocit, protože si vždycky uvědomím, že ta dřina stála za to 
a vyplatila se.
S: Jaké byly na mistrovství disciplíny?
B: Disciplíny běžecké byly sprinterské, střední a vytrvalostní + běh přes 
překážky. Disciplíny technické byly hod oštěpem, kladivem a diskem. 
Potom vrh koulí a také skokanské disciplíny, a to skok daleký a vysoký. Já 
osobně jsem běžela 100 m překážek a skákala do dálky.
S: Jaká byla konkurence?
B: Obrovská. Spoustu holek jsem znala a věděla jsem, že to nebude 
snadné. Jela jsem vlastně s nejlepším výkonem, takže jsem 
předpokládala, že když se to povede, budu někde v popředí.
S: Co ti přišlo nejnáročnější?
B: Nejnáročnější asi byly podmínky, které probíhaly během závodu. 
Pršelo, sněžilo, byla velká zima. Za druhé se nezranit, neboť jsem to na 
konec sezony vůbec nepotřebovala.
S: A co se ti nejlépe povedlo?
B: V sobotu jsem běžela překážky, kde jsem v rozběhu doběhla na postupové místo do finále. Ve finále 
jsem byla o pouhé 2 setiny čtvrtá. Vůbec mě to nemrzelo, protože třetí byla moje třebíčská kamarádka. 
Vlastně jsem byla ráda. V sobotu jsme běžely s holkami štafetu 4x60 m, kterou jsem rozbíhala, a dostaly 
jsme se až k vítěznému konci. Za první den jedna zlatá, tak to pro mě byl úspěch.
S: Čekala jsi, že vyhraješ?
B: Ne že bych to úplně čekala, ale nějak jsem to tušila. Měla jsem dobrý pocit.

Moc děkuji za spolupráci, s pozdravem Střelka. 
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Školní parlament
Ve středu 16. 11. 2022 proběhlo naše 3. zasedání školního parlamentu. V našem školním 

parlamentu se snažíme školu zpříjemnit. Paní zástupkyně už začala řešit znovuotevření bufetu 
nebo se zařídí automaty. Tak budeme doufat, aby nám automaty vyšly. Byli bychom moc rádi. Pro 
deváté a osmé třídy už byly přivezeny modré a žluté skřínky. V prosinci jsme si na parlamentu 
odhlasovali konání celoškolního modrého dne, a dokonce dne bez mobilů. Hodně jsme se bavili 
i o tom, kolik času trávíme na mobilech. Těším se na další zasedání.

Tereza Ryglová
Rozhovor s předsedou třídy 7. A

1. Jak ses cítil, když jsi byl zvolen za předsedu?
O: Bylo to super.

2. Věděls o tom, že bude školní parlament?
O: Věděl, protože v 6. třídě mi to řekli učitelé.

3. Nebylo to jasné, že bude parlament. Potěšilo tě to, když jsi 
zjistil, že bude?

O: Super, jen to vstávání je hrozné.
4. Proč si myslíš, že tě ostatní žáci zvolili?

O: To já sám nevím.
5. Jaký je rozdíl v chování žáků oproti minulému 

neoficiálnímu předsedovi?
O: Minulého předsedu brali na nižší úrovni.

6. Rozčiluje tě, když se žáci po parlamentu ptají, co jste 
řešili?
O: Je to dost nepříjemné a hlavně nevím, co jim můžu říct a co ne.

7. Jak se změnilo tvoje chování od doby, co jsi předsedou?
O: Nějak se to nezměnilo, jen víc chodím za paní učitelkou třídní.

8. Co tě vedlo k tomu, že v redakční radě časopisu píšeš předsednický deník?
O: V parlamentu se to volilo a já jsem byl zvolen, protože jsem členem rady.

9. Kde nejčastěji probíhá parlament a kdo z učitelů tam nejčastěji je?
O: Parlament nejčastěji probíhá ve studovně a má ho na starosti pan Honek a paní Dvořáková.

10.Jaký máš názor na snahu o obnovení bufetu?
O: Bufet se řeší ve formě automatů. Kdybyste znali nějakou firmu, tak se obraťte na vedení 
školy.

Tour de France ve tmě
V měsíci říjnu jsme navštívili Městské kulturní 

středisko v našem městě. Cílem bylo dozvědět se co 
nejvíc informací o jedné z charitativních akcí a 
zhlédnutí dokumentu, který nám bral dech.

Tento charitativní projekt byl velice zábavný a 
poutavý. Důvod k tomuto názoru je prostý. 
Profesionální sportovec, jenž program uváděl, byl 
slepý.

„Ztráta jednoho smyslu mi pomohla najít smysl 
života.“ To jsou slova Ondřeje Zmeškala. 

Jako první nevidomý na světě úspěšně dokončil celou trať 
nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France. Jeho trasa měřila 
neuvěřitelných 3 414 km a bylo nutné ji zdolat během 21 dnů.

Ondra nám promítl film a taky jsme se od něho dozvěděli, že o tomto 
jeho dobrodružství vyjde kniha.

Já osobně jsem Ondru podpořil zakoupením trička. Zpracoval: Matěj Pásovec Menšík
Zdroj: https://www.ondrejzmeskal.cz
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Co je skauting?
Ahoj, my jsme…
…já jsem Matěj. Mám přezdívku Pásovec. Svoji 

přezdívku mám proto, že mi můj batoh byl celkem dost velký. 
Do skautu chodím šestým rokem. Chodím do pátého 
chlapeckého oddílu Hvězda, kde jsem členem družiny 
Hraboši. Už jsem byl na čtyřech táborech našeho 
skautského střediska. Mám za sebou vlčácký i skautských 
slib. Na schůzkách mě nejvíc baví hry s historickou 
tematikou.

…já jsem Terka. Mám přezdívku Střelka. Svoji 
přezdívku mám proto, že jsem na svém prvním táboře 
ukazovala správný směr k dobré náladě tak, jako vede 
střelka na kompasu k severu. Do skautu chodím šestým rokem. Chodím do čtvrtého dívčího 
oddílu Slunečnice, kde jsem členkou družiny Sedmikrásky. Už jsem byla na čtyřech táborech. 
Mám za sebou světluškovský i skautský slib. Na schůzkách mě nejvíc baví zdravověda, hry 
po městě nebo v týmu. Když na to přijde i hry s 5. oddílem.

Dnes jsme si pro vás přichystali rozhovor na skautské téma. Otázky klade Střelka 
a odpovídat bude Pásovec:

S: Jak ses dostal zrovna k chození do skautu?
P: Dostal jsem se tam přes nábory, které byly u nás ve škole.
S: Jak bys několika slovy popsal skauting?
P: Přátelé, parta na celý život, dobrodružství, legrace, silné zážitky atd.
S: Máš nějaký zážitek, na který zaručeně nikdy nezapomeneš? Pokud ano, co to je?
P:  Asi na to, jak jsem dostal svoji přezdívku…
S:  A poslední dvě otázky-Víš, jaký je denní příkaz skautů? A daří se ti jej dodržovat?
P: Je to: Každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek denně. Myslím, že celkem ano.
S: Tak jo, moc ti děkuji za spolupráci.
P: Taky, měj se hezky. Vytvořili: Střelka a Pásovec

Vaše zimní horoskopy
 Beran 

Program se roztočí díky Merkuru ve Štíru na plné obrátky. Hvězdy vám do cesty sešlou 
člověka, s nímž vás pojí společná minulost. Žádné návraty se však nekonají. Překvapivé setkání vás naopak popostrčí 
ke spokojenější budoucnosti. Luna v sobě skrývá četné překážky. Také ony vás mají zocelit a přimět, abyste se prali 
o štěstí.

 Býk

Platíte za individualisty, kteří si jdou vlastní cestou. Soustřeďte se na své finance. Kontrolujete své 
úspory a přemýšlejte, jak je co nejlépe zhodnotit. Jestliže vás čekají nějaké nákupy, pak se 
soustřeďte hlavně na kvalitu pořizovaného zboží! Snažte se pracovat naplno, musíte však i odpočívat. 
Je nutné si od svých povinností udržovat zdravý odstup.

 Blíženci

Seznámili jste se s někým, kdo se narodil v tomto znamení? Pak jste určitě překvapeni, co že je to za člověka. Je to 
znamení dvojčat, což se projevuje ve všech jejich činnostech a konání. Dokážou měnit názory, zaměstnání, milence či 
místo pobytu rychleji než aprílové počasí. Jsou obratní, energičtí, chytří a umí se perfektně vyjadřovat, při čemž vždy 
přidají špetku lehkého humoru.
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 Rak

Samotný vládce Merkur se rozhodl rozehrát s vámi zajímavou šachovou partii. Projeví se to na vaší 
roztržitosti a nepozornosti, z níž nebudete mít žádnou radost. Ve vztahu k okolí snadno vyletíte jako čert z 
krabičky a v komunikaci nevládnete zrovna vlídností. Sami si uvědomujete, že takové chování nikam nevede. Je čas 
soustředit se na profesi a posunout ji k cíli, po jakém již nějakou dobu toužíte.

 Lev

Konstelace planet vás zklidní a navrátí do rodinné náruče. Vyhovuje vám harmonické klima, které 
udržujete v domácnosti a zároveň se ho snažíte přenést i do pracovních aktivit. Povinnosti zvládáte už s jakousi 
automatickou rutinou. Nemusíte o ničem dlouho přemýšlet – jednoduše uděláte to, co se po vás žádá. Díky tomu 
stoupnete na ceně před šéfem. Ten má v polovině měsíce tendenci vám nadřazovat!

 Panna

Nadcházející týden bude ideální po kariérní i vztahové stránce. Máte spoustu nápadů, které 
byste chtěli převést do praxe. Dávejte pozor, abyste si toho nenabrali moc. Hvězdy radí držet se zajetého programu. 
Uprostřed měsíce se slibují zajímavá milostná dobrodružství. Jistý váš partner vás nažhaví tak, že zapomenete na 
dobré vychování i pověst. Druzí lidé vám jen závidí – nestačí totiž vašemu tempu!

 Váhy

Starosti hodíte za hlavu a začnete se věnovat všemu, nač vám v uplynulých týdnech nezbýval prostor. Nenecháte se 
umluvit příslibem finančního přilepšení ani jiných benefitů. Mnohem větší cenu pro vás má totiž volný čas a rodinné 
aktivity. Budete velmi fixováni na své ratolesti a nejbližší příbuzenstvo. Pokud jsou všichni vaši příbuzní stejně 
nenároční, můžete se těšit na skvělý měsíc plný zábavy i relaxace.

 Štír

Mars v Blížencích vám umožní věnovat se činnostem, které považujete za podstatné. Obdivuhodná na vás 
bude především schopnost koncentrace a výdrž. Budete schopní pracovat deset hodin denně, aniž by vám překážely 
nesoustředěnost nebo únava. Kolem dvacátého dne měsíce si dávejte pozor na to, abyste nebyli okradeni, v těchto 
dnech bude vlivem hormonů oslabena vaše vnímavost vůči dění v okolí.

 Střelec

Z počátku měsíce můžete být citově rozkolísaní a snadno se dojímat nad sebou i jinými. Pak se ve vás ale něco zlomí 
a stres vystřídá období odpočinku, během něhož budete v dobrém rozmaru, protože si budete vážit možnosti udělat si 
pauzu. Oddych vám bude svědčit. Dejte si velký pozor na závislosti všeho druhu. Protože budete mít hodně volného 
času, z nudy byste se mohli vrátit ke starým zlozvykům.

 Kozoroh

Čeká vás perfektní měsíc, během něhož by vás neměly zaskočit žádné překážky. V osobním i 
profesním životě se cítíte šťastni. Důležité pro vás budou dobré mezilidské vztahy, což se odrazí na vašem 
přizpůsobení se okolí. Rady jistého člověka budou vyslyšeny a zapracujete na svých slabých stránkách. V polovině 
měsíce si dejte pozor na falešné jedince ve své blízkosti. Mohli byste jim skočit na lep.

 Vodnář

Jupiter procházející vaším znamením oživí vaše intelektové a komunikační schopnosti – zvládnete díky němu 
vstřebávat současně mnoho rozličných informací, a to nikoliv povrchně, ale do značné hloubky. Psychicky se však 
můžete kvůli lačnosti po poznání a vzdělání cítit jednou za čas přetížení nebo nervózní, a tak bude na místě jednou za 
čas vystřídat práci za odpočinek, ideálně formou cestování nebo četby.

 Ryby

V tomto čase pochopíte recept, jak můžete změnit svůj život k lepšímu. Zařadíte se mezi dobrodruhy, kterým není cizí 
žádné drama. Klidné vody v oblasti vztahů, rodinných vztazích i zaměstnání vás znervózňují. Necháváte se unášet 
příležitostmi, které k vám samy přichází. Žádnou šanci neodmítáte, ani se ji nesnažíte uměle ovlivnit. Jste pozorovateli 
a hlavními aktéry, ale rozhodně si nehrajete na režiséry.

Vytvořila: Střelka zdroj: centrum.cz
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Vtipy

Dnes to budou vtipy o Vánocích.

 Tatínku, odkud k nám chodí Ježíšek? Jestli můžu soudit podle dárků, tak asi z Číny.  
„Děti, přece jenom bude k večeři ten kapr!” oznamuje na Vánoce maminka. „Ale vždyť ho 
snad šel tatínek pustit do rybníka, ne?” zamračí se Filípek. Maminka vysvětluje, jak se to 
událo: „Tatínek šel kapra skutečně pustit do rybníka, ale když ho tam házel, nevšiml si, že je 
zamrzlý a chudáka kapra zabil!”

 Výzva ekologů: Šetřete naše lesy – do pokoje si místo vánočního stromečku postavte 
policajta! Zelený je, hvězdičky má taky. A jestli budete mít štěstí na dopraváka, zabliká vám i 
červeným světýlkem...

 „Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak proč jsem ho neviděl?” 
stěžuje si o štědrém večeru Filípek. „To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned 
ti to ukradou!”

 Proč ve Skotsku nemají kominíky? Proč za to platit, když se o komín pravidelně postará Santa 
Claus?!

 Slyšel jsem, že v Třeboni byla surově potlačena demonstrace proti vánočním svátkům.“ „A kdo 
tam, prosím tě, demonstroval?” „Kapři.“

 O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček."
Za chvíli přijde Pepíček a říká: „A svíčky taky?“

Zdroj: www.vánoční vtipy.cz, www.deník.cz Vytvořil: Lukáš Janíček



30

Anketa
 Zeptali jsme se na novoroční předsevzetí. Zajímá vás, jak to dopadlo?

Zdeněk Chroust
Nemám, ale budu rád, 
když bude všechno, jak má.

Ludmila Konvalinová
Chci chodit dříve spát.

Lucie Breznická
Chtěla bych do svého 

volného času zahrnout víc 
pohybu.

Martina Svobodová
Určitě se méně vztekat 

a starat se, aby byli všichni 
zdraví.

Jiří Tržil
Předsevzetí si nedávám. 
Předcházím tím stresu 

z neúspěchu.

Jana Tomšíková
Do nového roku si žádné 

předsevzetí nedávám.

Lenka Říhová
Žádné si nedávám, protože 

bych ho nesplnila.

Vladimír Čábel
Už nebudu přemýšlet o 

tom, jestli jsem dost dobrý 
pro ostatní. Naopak začnu 
přemýšlet, jestli jsou ostatní 

dost dobří pro mě.

Jiří Grambal
Ostříhat se, aby mi 

nepadaly vlasy do obličeje.

Zpracoval: Lukáš Janíček a Šimon Juran
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Jurský Svět: Nadvláda

Od studií: Universal a Amblin
Režie: Colin Trevorrow
Obsazení: Chris Pratt, Bryce Dallas Howardová, Jeff Goldblum, 
Sam Neill, Laura Dernová a další
Uvedení do kin v ČR: 9. 6. 2022

Příběh: 
Odehrává se 4 roky po Jurském světě: Zánik říše a dinosauři jsou 
rozběhlí po celém světě a hrozí globální katastrofa. Úkol pochytat 
dinosaury si vzal na starost Biosyn, ale jejich šéf Dodgson si chce 
nahrabat, a proto vytvoří obří kobylky, co nežerou pouze jeho obilí. 
Ellie Satlerová se o tom dozví a jde za Alanem Grantem, aby jí 
pomohl získat důkazy. Mezitím Owen a Claire bydlí na horách 
s Maisie a lovci z Byosinu chytí Maisie a velociraptora Betu. Tak obě skupiny letí do rezervace 
Byosinu v italských Alpách. Když se Dodgson dozví o tom, že Owen a ostatní letí do rezervace, tak 
zařídí pomocí quetzelcoatla, aby spadli do lesa a napadli je tam dinosauři jako třeba therizinosaurus 
nebo giganotosaurus.

Otázky:
Dokáží Ellie a Alan získat důkazy proti Biosynu? Dokáže Owen a Claire přežít v rezervaci?
Získají nakonec Maisie a Betu zpátky? Co by bylo s dinosaury, kdyby skončil Byosin?

Závěr:
Rozhodl jsem se udělat recenzi na tento film, protože minule byla recenze na superhrdinský film a já 
jsem fanoušek Jurských světů, tak mi to přišlo jako super nápad. Rád bych se ale vrátil zpět k filmu. 
Tento díl byl o dost jiný než předešlé díly, protože je zde vidět i pohled na černý trh s dinosaury 
a byl to super nápad. Na tomto filmu se mi líbila drtivá většina věcí, ale řeknu vám i pár věcí, co se 
mi tu nelíbily. Dle mě tu byly nějaké scénky moc protáhlé, to s globální katastrofou se tu moc 
neřešilo, i když to byla podstata filmu, a ještě bylo škoda, že se hlavní postavy potkaly až na konci 
filmu, ale i tak si u mě zaslouží Jurský svět: Nadvláda 9 bodů z 10.

giganotosaurus      therizinosaurus Rexy
vytvořil: Karel Soustružník     

Zdroj: www.wikipedia.org
Vytvořil: Karel Soustružník
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Hádejte s námi!

Čtyřsměrka
Tento měsíc jsme si pro vás připravili čtyřsměrku se zimními zvířátky. Dokážeš ji vyluštit? 

Najdeš všechny? Vyškrtej všechna políčka!

Rozdíly
Hledej vánoční rozdíly. Obrázky si můžeš i vybarvit. 

Šimon Juran

S R N A S O K V

J B A Ž A N T R

E C E B A R V Á

L S Ý K O R A N

E N A R V A H A

N A K Š I L A Ň

K O R O P T E V
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Na stopě oběti Módní policie

Nejen české celebrity, ale i žáci naší školy jsou od tohoto školního roku pod neustálým 
drobnohledem našich redaktorů. Každý by se měl snažit vypadat co nejlépe a pečovat o sebe. 

Prvním odvážlivcem, který se nám přihlásil k posouzení, je Lucie Šťávová ze 7. A. Lucko, 
děkujeme za odvahu.

Lucka má krásné 
leskle bronzové 
vlasy, které jsou 
nejspíše krátké 
tak, jak chtěla. se 
mi V kombinaci 
s šedým svetrem 
se mi celkem líbí.

Šedá? Nevím jak 
vy, ale já si myslím, 
že se šedý podklad 
pro rudé hvězdy i 
svetr hodí. Není to 
sice úplně vánoční 
svetr, ale tím líp, 
alespoň jej můžeš 
nosit celoročně a 
nikdo nemůže nic 
říct.
Super, Lucko!

Chceš-li se sladit 
s vánočním 
obdobím, moje 
rada zní –
jednoduchý svetr 
či mikina s vánoční 
tematikou. Nemusí 
to být nutně 
sněhulák nebo tak. 
Stačí, když máš 
nějaký veselý vzor, 
který decentně 
ozdobí to, co máš 
na sobě.

K riflím nemám co 
dodat. Krásně sedí 
na míru, možná bych 
zvolil spíš výraznější 
modrou barvu.

A teď boty. Dle mého 
názoru jsou lepší jiné 
přezůvky, než jsou ty, 
které ti mohou z nohy 
spadnout. Věřím, že 
sis vybírala barvu, 
jaká se ti líbí.
Chválím i sladěnost 
ponožek.
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Komiks

Zpracoval: Karel Soustružník


