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ŽIVOT VE ŠKOLE V I. POLOLETÍ 

Vzpomínka na 1. září 2016 

Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme přivítali nové prvňáčky v naší škole. Usmívalo se na nás nejen 

pěkné počasí, ale především naši noví žáci prvních tříd se svými rodiči i prarodiči. Po krátkém 

seznámení s novými spolužáky, paní učitelkou, paní vychovatelkou a ostatními zaměstnanci naší 

školy, si děti pochutnaly na sladkém dortíku. V novém školním roce 2016 – 2017 přejeme všem 

žákům 1. A, 1. B a 1. C mnoho jedniček!!! 

(M. Maříková) 

  

Vivat Kompostela  

V úterý 8. listopadu se v malé tělocvičně konalo divadelní představení „Vivat 

Kompostela“. Já Vám teď budu vyprávět jeho příběh o ohryzku Rubínovi a jeho cestě do 

kompostu. 

Mladý zahradník zdědil po svém dědečkovi zahradu. Neuměl se o ni ale pořádně 

starat, dělal jen to, co si zapamatoval od dědečka. Jednou si utrhl jablko a snědl ho. Ohryzek 

vyhodil do černé popelnice na směsný odpad. Z popelnice vykoukl ohryzek jménem Rubín. 

Ten si z hlavy vytáhl papírek, na kterém měl napsáno, že se má vydat na kompost. Pak začal 

vyprávět o svém domově, mamince jablůňce a krásné zahradě s šumícím potůčkem. Rubín si 

začal stěžovat, že mu je zima. Zahradník mu tedy nabídl, že může jet na skládku, kde je teplo 

a příjemně. Rubín řekl: „No tak dobrá.“. A zahradník zavolal popeláře. Ten odvezl popelnici i 

s Rubínem na skládku.  

Rubínovi se na skládce ale vůbec nelíbilo. Vykřikoval: „Tady mám bydlet? V takovém 

smradu?“. Popelář mu tedy navrhl, že mohou jet do spalovny, kde to tolik nesmrdí. Protože 

Rubín nevěděl, co to spalovna je, tak souhlasil. Když dojeli do spalovny, popelář povídá: „A 

tady teď bude Tvůj domov.“. Rubínovi sice bylo teplo a ani mu to tam tolik nesmrdělo, ale 

jako doma se necítil. Popelář ho tedy znovu naložil a odvezl zpátky do zahrady. Když se do 

zahrady vrátil zahradník, podivil se, co tam Rubín zase dělá. Ten mu vyprávěl o skládce a 

spalovně, že se mu tam vůbec nelíbilo a tehdy si zahradník vzpomněl, že dědeček dával 



Rybí zpravodaj č. 19 2017 
 

4 
 

ohryzky vždycky do kompostéru. Rubín do něj nahlédl a uviděl v něm své strýčky a tetičky a 

žížaly. Tak si dodal odvahy a zalezl k nim. Zahradník nalil do kompostéru vodu, přidal tam 

hlínu a nechal Rubína přeměnit v kompost. Ten pak dal ke kořenům maminky jablůňky, které 

se později narodilo další červené jablíčko.  

Na představení se přišly podívat všechny třetí třídy. Po představení jsme si zahráli 

několik her. V první jsme museli rozhodnout, do které popelnice vyhodíme jaké odpadky. 

Zaujalo mě, že např. staré léky se do popelnice nehází, ale vrací se zpátky do lékárny. Ve 

druhé jsme dostali pět pytlíků s odpadky, které jsme měli po hmatu poznat a rozhodnout, jestli 

patří na kompost nebo ne. Ve třetí hře jsme sledovali tzv. žížalí televizi. Tam bylo několik 

vrstev kompostu, podle toho, jak už byl rozložený. Překvapilo mě, že tam byl i pytlík od čaje. 

Také jsme se dozvěděli, že žížaly, které jsou v kompostu, nejraději „pracují“ ve tmě.  

Celé představení se mi líbilo a myslím, že jsme se všichni poučili, jak je důležité třídit 

odpad a dávat ho do správných popelnic.  

(E. Sýkorová, III. A) 

 

Program proti šikanování 

Naše škola klade veliký důraz na zdravé, bezpečné a příjemné klima ve škole, založené na 

partnerství a vzájemné spolupráci. Žáky vedeme k toleranci a ohleduplnosti k ostatním lidem. Proto 

chceme být připraveni hned v počátku zachytit všechny faktory, které by mohly ohrozit zdravý vývoj 

dítěte. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce 

pedagogů s rodiči.  

Škola má zpracován “Program proti šikanování”. Šikana je chování, jehož záměrem je ublížit, 

ohrozit, zastrašit jiného. Obětí šikany se může stát kdokoliv. Může to být člověk, dítě i dospělý, který 

má nějakou přednost – je vysoce nadaný, inteligentní, přemýšlivý; má handicap – vadu řeči, slabý 

vzrůst, tělesnou zdatnost. Liší se jinak od ostatních - barvou pleti, národností, barvou očí nebo 

oblečením. Pokud máte podezření, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na 

třídního učitele. 

Revolution Train – preventivní program 

Protidrogový vlak nabídl program primární prevence, který zaručeně nenudí! Žáky z VIII. A a 

VIII. B tato inovativní projekce vtáhla a donutila je přemýšlet o problematice závislostí i o 

zodpovědnosti nejen k vlastnímu životu. 

 Unikátní prostředí vlaku nabízí možnost okamžité neformální diskuse s vrstevníky, učitelem a 

odborníkem. Taková debata je díky neobvyklému prostředí a silným vjemům živější, otevřenější a 

upřímnější než při klasické přednášce. 

(B. Hajdúk) 

Škola v přírodě v Krkonoších III. B, III. C, IV.B a IV.C 

Podzimní školu v přírodě tento rok jsme si opravdu užili. Žáci byli rozděleni do třinácti týmů a 

plnili různé úkoly. Z odpolední podzimní procházky se rázem stala dopolední koulovačka a noční 

bojovka. Sníh se udržel celý týden. Po celodenní procházce jsme zašli na palačinky. Poslední den bylo 

velké pátrání po pokladu. 

(M.Kotrlová) 

Projekt prvních tříd – ovoce, zelenina 

Ve čtvrtek 13. října proběhl v 1. třídách projektový den zaměřený na zdravou výživu s názvem 

„zdravá strava aneb máme rádi ovoce a zeleninu“.  (M. Maříková) 
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PROJEKTY A EXKURZE 

 

Návštěva komunitní zahrady 

V úterý 4. října navštívila naše třída 8. B s paní učitelkou Kosovou komunitní zahradu ve 

vnitrobloku Archangelské ulice ve Vršovicích. Když jsme přišli, tak nás uvítali uživatelé zahrady a 

zástupkyně sdružení KOKOZA, která se pěstováním zeleniny a kompostováním ve městech zabývá. 

Ukázali nám celou zahradu, vysvětlili, že i v městské zástavbě může být produkční zahrada, jak to celé 

funguje a pak nám rozdělili práce. Někdo kopal brambory a někdo zase jahody. Naši silní kluci 

šrotovali větve. Někteří vozili kompost. Nakonec jsme si uvařili čaj ze zahradních bylinek a rozloučili 

se. Vydali jsme se na cestu do školy s dobrým pocitem, že jsme si něco odnesli. (Ano, byl to ten čaj.) 

(J. Grasser, J. Zounarová, oba z VIII. B) 

 

Karneval zvířat 

V úterý 15. listopadu se naše třída III. A vydala do kostela sv. Šimona a Judy na 

hudební představení s názvem"Karneval zvířat". Po příchodu do kostela dostal každý na ruku 

razítko se symbolem určitého zvířete. Tak nás rozdělili do šesti skupin. Každá skupina měla 

za úkol najít svého hudebníka, který představoval dané zvíře a naučit se od něj jednoduché 

gesto, které popisovalo to zvíře. K tomu jsme si měli zapamatovat jednoduchý hudební motiv 

označující naše zvíře.  

V první polovině programu jsme byli zapojeni do různých her. Každá skupina se 

proměnila v dané zvíře - v labutě, lvy, želvy, slony, slepice a kukačky. Zástupci všech zvířat 

plnili různé úkoly, aby se celá skupina mohla dostat do džungle. Lvi lovili slony, želvy 

trénovaly rychlé pohyby, kukačky obsazovaly cizí hnízda apod. 

V druhé polovině programu nám hudebníci zahráli celou skladbu „Karneval zvířat“ od 

francouzského skladatele a náš průvodce pořadem k tomu recitoval verše. Představení se mi 

moc líbilo, protože bylo zábavné a vtipné. Jsem ráda, že jsme tam šli.  

(N. Brejlová, III. A) 

Bezpečný pes 

Dne 4. října 2016 proběhl na naší škole preventivní program „Bezpečný pes“ (pro 1. a 2. 

ročník), který pro nás uspořádala Pražská kynologická společnost. Děti byly seznámeny s pravidly 

chování při kontaktu se psy. Na závěr jsme mohli nové psí kamarády pohladit a potěšit se s nimi. 

(J. Kotová) 
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Dramatizace v anglickém jazyce 

Žáci 3. A a 3. C si nacvičili a zahráli anglickou dramatizaci komiksu „My friend is a 

monster“. 

(D.Pávková) 

 

Mikuláš ve škole 

 

 V pátek 2. prosince navštívil 1. stupeň naší školy Mikuláš s čerty a anděly. Akci 

tradičně pořádali žáci devátých ročníků. Hříšníci byli náležitě potrestáni a všichni žáci dostali 

malou nadílku. 

 

  
 

Vánoční trhy 

 

 V úterý 13. prosince odpoledne proběhly na naší škole tradiční vánoční trhy. Pod 

vedením paní učitelky Šárky Jenčíkové je žáci a žákyně druhého stupně doprovodili zpíváním 

pásma anglických koled. Žáci školy nabízeli své výrobky. Výtěžek z trhů bude věnován podle 

rozhodnutí žákovského parlamentu. Nejdříve byl rozprodán vynikající pečený čaj, který 

připravili žáci osmých tříd. Akci organizovali žáci z osmých a devátých ročníků. 

 

  
 

Na trzích prodávali výrobky žáci IX. ročníků 

 

Vánoční trhy 13. prosince 2016 
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Posluchači koncertu Zpívání anglických koled 

 

Vánoční koncert 

 

 Dne 15. prosince 2016 proběhlo tradiční vánoční zpívání v kostele svatého Václava ve 

Vršovicích. Zdmi kostela se rozezvučely tóny pohádkových a vánočních písní, které zazpívali 

žáci 2. - 9. tříd pod vedením paní učitelek Jany Kotové a Radky Šillerové. Všichni jsme se tak 

zastavili v předvánočním shonu a užili jsme si krásné chvíle klidu a pohody. 

 

(J.Kotová) 
  

 
 

Vánoční zpívání 15.prosince v kostele svatého Václava ve Vršovicích 
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SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

 

Zpráva ze soutěže Pražský pramen  

 

Ve dnech 14. až 16. září se osmé a deváté třídy zúčastnily školního kola přírodovědné soutěže 

„Pražský pramen“, kterou pořádá Gymnázium Botičská. Tématem letošního ročníku byly „Povrchy“ z 

hlediska fyzikálního, chemického, zeměpisného, přírodopisného i matematického. Do dalšího 

(domácího) kola postupují: Patrik Tomek (24b), Stanislav J.Vašina (21 b), Anna Fenclová, Adam 

Kordina, Martin Štrobach, David Válek a Jakub Vít (všichni 20b). Celkem se soutěže zúčastnilo 76 

žáků. Postupujícím gratulujeme! 

( L. Vokounová, H. Kosová) 
 

Pražský pramen (reportáž) 

 

Den první: Po čekání před vraty jsme byli uvítání a pozváni do Gymnázia Botičská. 

Cestou do horních pater jsme si mohli povšimnout velkých vitrín, které byly plné pomůcek na 

fyziku a chemii. Bylo vidět, že tato škola je opravdu vědecky zaměřená.  

 Dostali jsme se do učebny a následovala spousta zajímavých přednášek s pokusy a 

názornými ukázkami. Při matematické přednášce jsme vyráběli jednostranný Möbiův pásek, 

při přednášce z biologie jsme vařili tvaroh a při chemii jsme se snažili odfiltrovat 

potravinářské barvivo z vody pomocí živočišného uhlí. Po spoustě dalších zajímavých pokusů 

následovala velká přestávka plná jídla a po ní workshopy. Z biologie to bylo například 

mikroskopování rostlinných trichomů, z chemie jsme z mědi vyráběli měď, která vypadala 

spíše jako zlato a ve fyzice jsme měřili pomocí digitálních siloměrů tření. 

 

Den druhý: Tento den jsme začali opět přednáškami – družice a snímání povrchu 

Země, vnější parazité. Dále jsme po skupinách preparovali hmyz a šli jsme si na vysokou 

školu vyzkoušet elektronový mikroskop. Konec dne jsme strávili v observatoři na Petříně, kde 

jsme mohli pozorovat Slunce. 

 

Den třetí: Poslední den soutěže se odehrával v ZOO v Praze. Nejdříve jsme napsali 

závěrečný, soutěžní test a pak jsme měli komentovanou prohlídku ZOO, která byla zakončena 

hlazením hadů. Nakonec proběhlo vyhlášení soutěže, kde si ti nejlepší odnesli mikroskop, 

sluchátka a jiné zajímavé ceny. Všichni pak byli oceněni různými drobnostmi. 

 

 Celá tato soutěž mě velice bavila a rád bych se jí zúčastnil i příští rok. 

(Stanislav J. Vašina, VIII.B) 

 

Talentshow 

Ve čtvrtek 24. listopadu proběhl na naší škole 3. ročník soutěže „Talentshow“. Přes dvacet 

soutěžících změřilo své síly v kategoriích tanec, zpěv, hra na hudební nástroj a výtvarné dílo. Všichni 

se hodně snažili a některé výkony byly skutečně vynikající. Porota rozhodla následovně: 

Zpěv: 1. Hanušová K. (IX. B), 2. Banková N., Buchtová D. III. A, 3. Marečková K., Šupková 

M. (VI. B). Tanec : 1. Hrubá B. (V. B), 2. Kynclová E., Pechová V., Silná J. (IV. A), 3. Jindříšková A. 

(V. A). Hra na nástroj: 1. Popelka J., Kuta M., Kyncl J. (IX. A), 2. Maindl K. (VIII. A), 3. Pohlová 

E. (V. B). Výtvarné dílo: 1. Micková O. (IX. B), 2. Meng Tong L. (III. A), 3. Pejšová J. (VII. A). 
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SPORT 

Přespolní běh 

V pátek 23. září se vybraní žáci šestých až devátých tříd zúčastnili obvodního kola přespolního 

běhu pro Prahu 10 a 15. Tyto závody pořádá DDM Praha 10 – Dům UM ve spolupráci s AŠSK a ZŠ 

Nad Přehradou. Naši žáci se po vynikajících výkonech umístili na 4. místě (mladší žáci) a 3. místě 

(starší žáci). Mladší žáci: R. Janovský, L. Tůma, J. Novotný, F. Mazáč, M. Hruška a M. Bárta. Starší 

žáci: J. Kyncl, F. Šantrůček, F. Babický, T. Freisler, M. Ačamovič a A. Kordina.  

Ve čtvrtek 22. září se obvodního kola v přespolním běhu zúčastnily starší žákyně, které 

obsadily 9. místo a mladší žákyně po vynikajícím výkonu obsadily 3. místo. Mladší žákyně: A. 

Matoušková, K. Pejšová, J. Anderleová, J. Frejslerová, V. Mandioková a B. Peroutková. Starší 

žákyně: Z. Garneková, K. Švihnosová, K. Truchlá, U. Riško, M. Halamová a A. Pohlová. 

(V.Vosátka) 

 

Obvodní kolo v badmintonu škol Prahy 10, 15 a 22 

V letošním badmintonovém turnaji se utkalo osm základních škol. Ve skupině jsme skončili 

na druhém místě. A celkově jsme se umístili na čtvrtém místě. Gratulujeme!!! (D. Pávková) 

Atletický sedmiboj družstev 

Dne 8. prosince jsme absolvovali atletický sedmiboj družstev. Disciplíny 60m, 60m překážek, 

skok do dálky z místa, skok daleký, hod plným míčem 1 kg, štafeta 8×100. Opět nás to obohatilo a 

spousty zážitků, nových disciplín, výher, proher a zábavy. Umístili jsme se na krásném 8. místě z 24 

škol. (M. Kotrlová) 

Florbal – turnaj DDM 

Ve středu 23. listopadu se vybraní žáci šestých až osmých tříd zúčastnili finále florbalového 

turnaje. Turnaj pořádal DDM Praha 10 – Dům UM ve spolupráci s AŠSK a ZŠ U Obory. Žáci podali 

výborné výkony a zaslouženě získali bronzové medaile. Seznam žáků: P. Racko, M. Kubas, K. 

Pospíšil, R. Janovský, N. Vintoniv, J. Zahradníček, F. Koblasa, F. Mazáč, D. Růžička, S. Šantrůček, T. 

Řepa a O. Beseda. 

Ve středu 23. listopadu se vybraní žáci devátých tříd zúčastnili finále florbalového turnaje. 

Žáci si zaslouženě ze svého posledního florbalového turnaje odnesli bronzové medaile. Seznam žáků:  

V. Krejcárek, M. Klikar, J. Kyncl, M. Svatoš, M. Ačamovič, V. Dostál, A. Vintoniv a D. Nafarieh. 

(V. Vosátka) 

    

Výtvarné práce žáků z V.B. 
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Obvodní kolo přespolního běhu dne 23. září 

 

9. místo starších a 3. místo mladších žákyň. 

  

Obvodní kolo v badmintonu Naše škola skončila na 2., celkově na 4. místě. 

 

  

Florbal - bronzoví žáci šestých až osmých tříd. Žáci devátých tříd ve finále obsadili třetí příčku. 
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LITERÁRNÍ PŘÍSPĚVKY 

Podzim 

Mám své oblíbené místečko, kde se ráda procházím 

podzimní přírodou, dýchám její vůni a vnímám její krásu.  

Bílé vysoké obláčky rychle plují po modré obloze. Tu se 

sluníčko schová za ovečku, tu zase jednorožec prchá za drakem. 

Studený větřík si pohrává s větvemi stromů. Stromy hrají mnoha 

barvami. Žluté, červené, oranžové, strakaté listy, které prohrály 

svůj boj s větrem, mi teď šustí pod nohama. Nabírám hrst listí, vyhazuji 

vzhůru. Pozoruji, jak pomalu se snáší zpět na zem a voní podzimem.  

Je ticho. Vítr ustal. Sluníčko mě jemně hladí svými paprsky. Neslyším volání 

kukačky, ale jako bych zaslechla hvízdání špačka. Možná se se mnou loučí před dalekou 

cestou. Sýkorky si hrají na honěnou. Ty nikam nespěchají. Na vysoké jedli se pohupují 

větve. To po nich hopsá veverka. V tlamičce si něco nese, možná oříšek, možná žalud či 

jinou laskominu. Něco mě šimrá na tváři. Beruška. Druhá, třetí. Jako bych byla jejich nadějí před 

zimou.  

 Smráká se. Tmavý mrak snad zakryl sluníčko? Ne, ne. To mi jen podzim připomíná, jak 

krátký je jeho den. Pro svou pestrost mám podzim opravdu ráda. Škoda jen, že mi každý den stále více 

připomíná blížící se čas zimy. 

(HanaVaňousovová, V. B, ilustrace J.Popelka, IX.A) 

 

Krajina v Krušných horách 

 Během roku jezdíme na chatu do malé vesničky Orasín. Orasín leží v Krušných horách, a tak 

je všude kolem plno kanců a krásných lesů. V horách leží i brzy sníh, a tak si užívám v zimě lyžování. 

Na jaře zase přilétají vlaštovky, které bydlí u nás pod střechou. Na zahradě nám teče potůček až do 

rybníka, kde chytáme ryby. 

 Mám to tu moc rád, protože to tam je úplně jiné, než ve městě. 

(Zdeněk Vacek, V. B) 

 

Vánoční dopis 

Milá babičko! 

Před letošními Vánocemi jsem začal nosit domácí úkoly. Snažil jsem 

se o to, protože jsem chtěl rodině udělat radost. Moc mě chválili a ty jsi mi dodala sebevědomí, abych 

pokračoval dál. Dnes bude vánoční zpívání, bude v kostele. Tam musí být vánoční atmosféra jako u 

nás doma na Štědrý den. Těším se na dárky, bramborový salát, řízek a kapra. Ale na rodinu se těším 

nejvíce. Ovšem mám nevlastní sourozence, takže budu mít dvojité Vánoce. Tím pádem víc dárků. 

Pořád je u mě hlavní rodina. Toto je pozvánka na ty nejhezčí Vánoce na světě. 

Moc Tě pozdravuju a těším se na Tebe  

Tvůj Ruda 

(Rudolf Šebek, V. A) 
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Jak jsme ve třídě malovali obrázek do výtvarné soutěže 

Můj obrázek je o holčičce, která maluje na zamrzlé okno vánoční stromek, po kterém moc 

touží. Její rodiče musí být i na Štědrý den v práci a ona si přeje, aby byli všichni spolu doma u 

stromku, pod kterým jsou dárky. 

Paní učitelce se můj nápad líbil a poradila mně, jaké techniky mám na obrázek použít. 

Nakonec mi ještě hotový obrázek podlepila. 

(Kristýna Menoušková, III. B) 

Moc ráda si kreslím, a proto je výtvarka moje oblíbená hodina. Nedávno 

jsme malovali obrázky na výtvarnou soutěž. Já jsem vlastně namalovala dva 

obrázky. Jeden se mi nepovedl, takže paní učitelka řekla, že mám udělat nový. 

První obrázek byl krajina bez anděla. Druhý obrázek byl taky krajina, ale 

s andělem. Neměl svatozář a křídla, ale místo svatozáře měl čelenku s hvězdou. 

Budu ráda, když soutěž vyhraju. 

(Klára Hanzlová, III. B) 

Nedávno jsem malovala obrázek do výtvarné soutěže. Vzala jsem si 

pastelky, tužku a papír a začala přemýšlet, co namalovat. Napadaly mě různé 

věci. Kapr nebo vánoční stromeček, ale nakonec vyhrála holčička s pejskem.  

Nejdřív jsem nakreslila hlavu holčičky. Rozhodla jsem se, že bude mít modré oči a žluté vlasy. 

Pak jsem se pustila do malování pejska. Pejsek byl hnědý a umístila jsem ho do dárkové krabice. Celý 

obrázek jsem vystřihla a obkreslila na čtvrtku. Do pozadí jsem nakreslila velký vánoční stromeček. 

Celou dobu nám pomáhala paní učitelka, moc jí za to děkuju. 

(Šárka Voňavková, III. B) 

Rozhodla jsem se, že budu kreslit kapra. Připravila jsem si anilínové barvy a papír. Nejprve 

jsem si kapra nakreslila tužkou. Pod kapra jasem si nakreslila talíř a větev k tomu. Větev jsem potřela 

klovatinou a celou větev vybarvila. Kapra jsem udělala zelenomodrého. Potom jsme ho s paní 

učitelkou pozlatily. Trvalo mi to čtyři vyučovací hodiny. 

(Adéla Jenčíková, III. B) 

 

Proč kouzelné koberce létají 

Když se koberce pokládají na zem, létá z nich prach. Ten si 

potom poletuje všude možně. Koberce jednoho dne chtěly létat stejně 

jako prach. Poprosily prach, aby je odnesl k moudrému kouzelníkovi. 

Koberce se zeptaly, jak by se mohly naučit létat. Kouzelník jim 

poradil, aby jim prach předal svou kouzelnou schopnost létat. Prachu 

se moc nechtělo, a tak dal kobercům jen polovinu své kouzelné moci. 

Proto létají jen některé koberce, kouzelné koberce. 

(Alena Davídková, V. A) 
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Štědrý večer 

Tak a je to tady! 

Čekali jsme na to celý rok, aby nás vytáhli zpod té zaprášené 

postele, kde není ani paprsek světla, každou noc se někdo vrtí a my 

nemůžeme v klidu spát. Stromeček, kam patříme, je každý rok stejný, takže 

si nemusíme zvykat na nové prostředí. Vůně bramborového salátu už 

dorazila z kuchyně až k nám do obýváku.  Doufáme, že tentokrát k nám 

nedají ty namyšlené zlaté koule. Minule jsme se tak postrkovali, až jsme 

některé popadaly na zem a málem nás rozšlapal ten uslintaný veliký tvor, 

který na nás vždy kouká a chystá se na nás kákat. Zkrátka vánoční stres.  

Potom ale přijde večer, rozsvítí naše kamarády světýlka a my všichni můžeme spokojeně 

sledovat ten film, který se odehrává kolem nás každý rok. A ten je o splněných přáních a o rodinné 

lásce, té, která je o Vánocích nejsilnější. Toto zábavné a dobrodružné období nám končí asi po týdnu. 

Tehdy nás ti hodní herci zase uloží a schovají zpět do našich postýlek a my potom zase celý rok 

čekáme na zimu na to období, které je sice někdy hektické, ale také plné pohody a nadšení. 

(Natálie Kučíková, IX. A) 

 

Výroba dřevěného meče 

Dnes si vyrobíme dřevěný meč. Jedná se o časově náročnou práci, ale výsledek rozhodně stojí 

za to. 

K výrobě meče potřebujeme nákres, kterého se později můžeme držet. 

Připravíme papír A4, tužku a pravítko, dále budeme potřebovat rovné dřevo na 

čepel a na záštitu. Použijeme truhlářské nástroje jako je pila, svěrák, lepidlo, 

hřebíky, kladivo a pro výzdobu kůži nebo provázek. 

Na papír o velikosti A4 si načrtneme čepel meče a rukojeť. Tvar a 

velikost je na nás. Čepel nakreslíme podle pravítka. Mezi čepelí a rukojetí 

necháme mezeru na záštitu. Záštitu si nakreslíme vedle čepele, může být buď jak 

obyčejný kvádr, nebo si ji můžete vyzdobit a nakreslit ve vámi požadovaném 

tvaru. Nezapomeňte, že záštitu budete muset vyřezat, proto nedoporučuji si práci 

zbytečně ztěžovat. 

Nyní máme hotový náčrtek a můžeme přejít k samotné výrobě. Na rovné dřevo si překreslíme 

čepel jako na náčrtku. Dřevo umístíme do svěráku a ten utáhneme. Pomocí pily uřízneme přebytečné 

části dřeva, aby vznikl tvar čepele a rukojeti. Dále nás čeká výroba záštity. Na menší kus dřeva opět 

překreslíme záštitu ve vámi zvoleném tvaru. Umístíme do svěráku a vyřízneme. Záštitu přiložíme 

k čepeli a přilepíme. Poté co nám lepidlo zaschne, můžeme záštitu upevnit hřebíky. 

Ke konci si meč můžeme vyzdobit například tím, že kůží oblepíme rukojeť, aby se nám lépe 

držela a neklouzala v ruce. Celý meč můžeme nabarvit na zlato či na stříbrno a opět nechat zaschnout. 

Tento meč můžete použít jako hračku, výzdobu nebo vámi vyrobený dárek, což určitě každý 

ocení. Doufám, že vám tento postup pomůže při vaší práci. 

(Jiří Popelka, IX. A) 
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Vaříme s IX. A (z hodin pracovní výchovy - vaření) 

Hamburgery 

V této práci si vysvětlíme, jak si připravit hamburgery. Burgery budeme smažit pro 4 osoby. 

Připravíme si 500 gramů mletého hovězího masa, plátkový sýr, ledový salát, 4 housky na burgery, 

kečup, tatarku, nebo majonézu, dle vlastního výběru, 2 rajčata, koření gyros a chilli, 1 cibuli a olej na 

smažení. 

Začneme tím, že si všechnu zeleninu umyjeme. Rajčata nakrájíme na kolečka, ledový salát 

natrháme na listy, podobně veliké housce. Cibuli si nakrájíme na kostičky. 

Teď si připravíme misku, ve které budeme dělat masovou směs. Dáme do misky maso, cibuli 

nakrájenou na kostičky, sůl, pepř, koření gyros a chilli. Celou směs promícháme rukama. Až se nám 

bude zdát, že je směs dostatečně promíchaná, vytvoříme placičky podobně velké jako houska.  

Zapneme sporák a na pánev nalijeme trochu oleje. Poté si vezmeme placičky a dáme je na 

pánev. Masové placičky smažíme 3 minuty na obě strany. Po 2 minutách položíme na jednu stranu 

masa sýr a necháme ho trochu roztéci. Až dosmažíme, sporák vypneme a pánev necháme vychladnout. 

Teď si rozřízneme housku na dvě půlky, obě potřeme tatarkou nebo kečupem, podle chuti. Na 

spodní část housky položíme usmažené maso, na něj salát a dva plátky 

rajčat. Můžeme ještě přidat tatarku a přiklopíme horní částí housky. Když 

se nám hamburger bude rozpadat, můžeme ho propíchnout párátkem. 

A teď se můžeme pustit do hamburgeru. Doufám, že se vám 

povede stejně jako mně. 

(Marek Novotný, IX. A) 

 

„Oreo - cheesecake“ dort  

Dnes si připravíme světoznámě uznávaný Oreo-cheesecake podle Amandy Lee. 

Nejprve si připravíme tyto suroviny: 20 ks Oreo sušenek a 5 sušenek na ozdobu, 100 g 

rozpuštěného másla, 100 g moučkového cukru, 300 g krému mascarpone, 50 g čokolády na vaření, 

150 g bílé čokolády, elektrický šlehač, formu na kulatý dort. 

 Jako první si uděláme korpus. Jelikož je tento dort nepečený, bude korpus muset 

tuhnout. V míse rozdrtíme 20 Oreo sušenek a přidáme 100 g rozpuštěného másla. Směs smícháme a 

vsypeme do kulaté formy. Prsty stlačujeme a vytváříme kraje a dno korpusu. Necháme korpus 

v lednici, dokud nebudeme mít hotovou náplň. 

Nyní si vyrobíme proslulý italský krém s velmi jemnou konzistencí. 100 g bílé čokolády si 

necháme rozpustit ve vodní lázni. V míse mezitím vyšleháme 300 g krému mascarpone se 100 g 

moučkového cukru. Za stálého míchání přiléváme rozpuštěnou bílou čokoládu a šleháme ještě asi 2 

minuty.  Z lednice si vyndáme korpus a celý krém rovnoměrně rozetřeme. 

Abychom tomuto dortu dodali okouzlující vzhled, ozdobíme ho 5 celými Oreo sušenkami a 

přelijeme 50 g rozpuštěné bílé čokolády a poté přelijeme 50 g rozpuštěné čokolády na vaření. 

Necháme čokoládu ztuhnout a můžeme podávat. 

Nyní můžeme servírovat a vychutnat si první sousto. Tento dort je opravdu vynikající. 

Doufám, že se vám povede stejně jako mně. 

(Anna Fenclová, IX. A) 
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Jablka v županu 

Dnes si popíšeme, jak postupovat při výrobě sladké 

pochutiny – jablka v županu. 

Nejprve si připravíme suroviny na 4 porce: 4 jablka, 2 

listová těsta, hladkou mouku na pomoučení, vajíčko a něco na 

naplnění a posypání, například skořici, marmeládu nebo ořechy. 

Nejprve si jablka důkladně omyjeme. Oloupeme je a 

špičatým nástrojem, např. hrotem škrabky, vyndáme jádřince. 

Musíme dát ale pozor, abychom je neprořízli., jinak by nám náplň vytekla ven. 

Po připravení jablek se vrhneme na těsto. Je lepší ho z lednice vyndat předem, aby se nám 

s ním lépe pracovalo. Těsto si položíme na pomoučený vál, vezmeme si váleček a vyválíme ho na cca 

2 cm tlustou placku. Poté si ho rozdělíme na půlku. Toto opakujeme i s druhým. Jako poslední si 

omytá a oloupaná jablka naplníme marmeládou, ořechy a zabalíme je do těsta. Zabalená jablka 

potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme skořicí. Připravený dezert vložíme do trouby předehřáté 

na 180 stupňů C a pečeme asi 35 minut dozlatova.  

Tento recept není ani moc složitý a je velmi chutný. Výborně se k němu hodí vanilková 

zmrzlina. 

(Kristýna Švihnosová, IX. A) 

 

Povídka: MERLIA 

 

 Jednou žila dívka jménem Cllaris. Žila v úplně 

normálním světě.  Až jednou šla na pláž, na které zemřela 

její matka. Na této pláži potkala záhadnou dívku Merliu. 

Merlia měla mokré nohy a ruce, ale oblečení měla suché, 

dokonce neměla ani plavky a ručník. Cllaris se jí zeptala, 

jestli někde bydlí a Merlia odpověděla, že ne. Tak jí Cllaris pozvala k sobě domů. Zeptala se jí, jestli 

se chce vykoupat první, nebo až po ní. Merlia jí řekla, že se nebude koupat. Cllaris to připadalo divné, 

ale nechala jí. Pomalu Cllaris  zjišťuje, že Merlia není obyčejná dívka. Cllaris se poté zeptá Merlii: 

„Co s tebou je?“ A tak jí Merlia prozradí, že je mořská panna.  

Jednou, když si jdou spolu zaplavat, Cllaris sleduje, jak se Merlia proměňuje, a protože miluje 

mořské panny, tak se taky zkusí proměnit. A s údivem jí naroste krásná modrá ploutev s duhovými 

diamantíky, její nádherné hnědé vlasy ozdobí duhové pramínky a její vrchní část plavek se promění v 

nádhernou modrou podprsenku s duhovými diamantíky. Cllaris se potopí, a když ji uvidí Merlia, řekne 

jí, že je nádherná.  

S Merliou potom svolají sraz mořských panen. Na tomto srazu se sejdou všechny mořské panny z 

celého světa. Merlia Cllarise vysvětlí, že chtějí postavit podvodní město pro mořské panny. Všechny 

se promění a plavou na předem vybrané místo. Zde pak pomalu začínají stavět město. Když přijde 

řada na Cllaris, ta postaví celé město jedním mávnutím ruky. Všechny mořské panny se dohodnou, že 

si ji zvolí za královnu. Když má Cllaris právo vybrat jméno města, rozhodne se pro jméno Merlia. Do 

tohoto města se za několik let pomalu stěhují nové mořské panny. Až jednou se ztratí královna a začne 

peklo.  
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Po patnácti letech 

Anna právě jde na pláž, na které jí nechala její matka. Na této pláži najde záhadnou mušli. 

Udělá si z ní náhrdelník, který si nikdy nesundá. Další den má šestnácté narozeniny. Po oslavě si jde 

zaplavat do Zakleté zátoky. Zakletá zátoka se jí říká proto, že každý, kdo se potopí až na dno, zemře. 

V této zátoce se stane něco nečekaného. Anna z legrace řekne:“Chci se stát mořskou pannou". 

Najednou se promění, vypadá jako Cllaris. Plave až na dno, na kterém nalezne město Merliu. Vplave 

dovnitř, všichni jí provolávají slávu. Anna neví proč.  

 

Anna potká krásného delfína jménem Bella. Oba spolu plavou ke královským klenotům a tam 

si Anna všimne, že jí chybí ochranný amulet. Řekne, že ho najde, jenže Bella řekne, že patřil bývalé 

královně Belladoně. Ale Belladona utekla už před patnácti lety. Od té doby je tu chaos. Ale i tak se 

dohodnou, že je najdou.  

Hledání začíná v městské knihovně, kde se dozvědí, že královnina poslední slova byla: 

„Najdete mně, ale zároveň mě nenajdete". Annu napadne, že je pravděpodobně na souši, ale někde 

tady na ostrově. Začnou se ptát obyvatel, jestli něco nevědí o Belladoně. Všichni nic netuší, jenom 

Nataša si myslí, že bude někde u vody. Anna souhlasí a začne hledat místa s vodou. Najde několik 

bazénů. Nejdřív se jde zeptat do nejbližšího bazénu, ale tam nenajde ani stopu po Belladoně. V 

druhém také nic. Projde asi deset bazénů a v posledním, kam se jde podívat, nalezne patnáct let 

pracující učitelku plavání a v minulosti nejlepší plavkyni světa. Anna pozná Belladonu nebo Belladona 

Annu? Vždyť je to jedno, hlavně že se našli. 

  Plavou do města a tam jsou vítáni. Annu napadne: „A co ten ochranný amulet?“ Belladona 

Anně prozradí, že ta mušle, co má na krku, je ten ochranný amulet. Anna ho chce vrátit, ale Belladona 

jí řekne, ať si ho nechá. Anna je korunována na princeznu. Anna se vrací na ostrov, ale samozřejmě 

bude navštěvovat Merliu. Při příštích návštěvách objeví svou moc a ve 21 letech je korunována na 

královnu  Merlii.  

(Anna Jindřišková, V. A) 
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