
 



Slovo šéfredaktorky 

Milí spolužáci a spolužačky, 

jménem celého školního časopisu vás chci uvítat v novém školním roce. Vím, že to není 

lehké, vrátit se po prázdninách zpátky do školy. Musí se vstávat dříve, dělat domácí úkoly a 

odkládat věci co nás tak baví „na potom“. Jenže se nic dělat nedá. Škola je povinná a nám 

nezbývá, než si zvyknout jako každý rok, rozehřát své židle, nalepit žvýkačku do lavice a 

netrpělivě čekat až přijdou Vánoce a samozřejmě další léto.  Pro nás má rok jen tyto čtyři 

období: Skoro léto, LÉTO, SKONČILO LÉTO a do léta chybí hodně.  Však my si zase zvykneme 

a užijeme si to. Jsme chytří, a když se nudíme, trávíme čas nad papírky, které tak rychle 

poletují třídou, užíváním „flusaček“, psaním taháků a opisováním domácích úkolů. Přeji sílu 

a trpělivost do dalšího školního roku!!! 

 Šéfredaktorka Raquel Campillos 

Recept-cookies s čokoládou  

 2 lžíce mléko 350 g sekaná čokoláda 300 g hladká mouka  

170 g máslo 100 g hnědý cukr 150 g cukr krupice  

2 ks vejce 1/4 lžičky kypřící prášek  

Změklé máslo vyšleháme s hnědým i bílým cukrem. Přidáme vejce a šleháme na nejnižší stupeň. Potom 

ručně vmícháme mouku, mléko, kypřící prášek a čokoládu nakrájenou na kousky (klidně i na větší 

kostičky).  

Na plech vyložený pečícím papírem děláme malé hromádky a cookies s čokoládou pečeme při 200 °C asi 10 

minut.  

Cookies s čokoládou chutnají skvěle ke kávě, jsou vhodné i na stůl jako pohoštění. 

VTIPY  

"Doktor si dělá starosti o moje zdraví." "A co ty na to?!" "Co je mi po 

jeho starostech."  

 

"Tati, kdo je to muž?" "To je takový člověk, který je 

velmi silný, vše dělá pro svoji rodinu, chrání ji, stará 

se o ni a má jí rád." "Tati, já bych chtěla být takovým 

mužem jako je maminka." 

 

 

Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vražedné. DŮCHODCI!!! 
 

http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=mleko
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=sekana+cokolada
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=hladka+mouka
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=maslo
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=hnedy+cukr
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=cukr+krupice
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=kyprici+prasek
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2-zSV2DRd_kfkM&tbnid=PF8ilgMK3ufCJM:&ved=&url=http://www.cestovani-po-usa.cz/recepty/recept-na-americke-cokoladove-cookies.html&ei=LcU6VJLsMsuLOb2OgbgJ&psig=AFQjCNEtAXugCJBvq9oTckGVqNJPQPkThQ&ust=141322


Manželka vyčítá manželovi: "Nechápu, jak ses mohl tak šíleně opít!" "To bylo v 

sebeobraně." 

"Co to blábolíš?" "Cestou kolem hospody mě přepadla žízeň!"  
 

Víte kdo rozbrečí cibuli? Chuck Norris. 
 

Jedině Ježíš Kristus dokáže chodit po vodě, ale Chuck Norris dokáže plavat v betonu. 

 

Bouchl manžel do stolu a zařval:  "Tak kdo je pánem v téhle rodině!" Obratem dostal od 

manželky facku."Ale, Amálko, to se už nemůžu ani zeptat?" 

Od koho je nejlépe půjčit si peníze? Od pesimisty. Stejně nepočítá s tím, že mu je vrátíte. 

 

Rozhovor s… 
Máme pro vás připravený oslnivý rozhovor se sympatickými a okouzlujícími dívkami z 9.A 

Péťou Provázkovou a Klárkou Šabakovou. 

1. Jak jsi s jízdou na koni začala? (Petra)  

Já jsem už odmalička  měla ráda koně a toužila jsem na nich jezdit, ale 

bydleli jsme v Praze, v bytě, takže jsem nemohla a potom jsme se 

přestěhovali a já mohla začít. 

2. Proč jsi začala s tancováním?  

Když jsem ještě chodila do školy do Chomutova moje kamarádka tančila za Stardance 

Chomutov. A vždycky když jsem viděla jak tančí, tak se mi to strašně líbilo. Chodila jsem i na 

kroužek, kde jsme trochu tančili a když jsem se přestěhovala sem, tak se mi naskytla možnost. 

3. Na kolika koních jsi už jezdila(trvale)?  

Na čtyřech- Arabela, Savana, Angelika a  Iluze samozřejmě jsem jezdila na více koních ale 

s těmito jsem strávila nejvíce času a jsem za to ráda. 

4. Jaké taneční styly tě nejvíce zaujaly?  

Nejvíc se mi líbil Show dance, Disko dance a Street dance. Show i Disko jsem tančila, ale ke 

Streetu jsem se nikdy nedostala, i když jsem chtěla. 

http://pavlaholywood.bloger.cz/obrazky/pavlaholywood.bloger.cz/1590.
http://pavlaholywood.bloger.cz/obrazky/pavlaholywood.bloger.cz/1590.


5. Chtěla bys jezdit závodně?(Petra)  

Ano, ale jenom jako hobby, hobby parkur. Bála jsem se, že bych neměla na závodění, ale zase 

mě to chytlo a já to zvládnu, protože když člověk něco chce, tak to zvládne. Přes překážky ke 

hvězdám! (smích) Doufám. 

6. Vyhrála  jsi nějaká ocenění v R.A.K.?  

Byli jsme třetí na mistrovství republiky. A jen tak mimochodem jsem vyhrála asi čtyřikrát na 

mistrovství Čech. 

7. Co bys doporučila začátečníkům?  

 Aby si našli dobré místo, kde je to naučí. A aby je to bavilo. Protože na tom jediném záleží. 

8. Co musí mít každý tanečník?  

Někteří mají talent od narození a někteří to musejí vydřít.Ti druzí budou dobří, ale nikdy to 

nebude taková show. 

Tak díky holky za příjemnou chvíli a doufám, že si zbytek roku užijete. Hodně štěstí! Budou z vás 

hvězdy! 

  

VLK 
Chrup 

Vlci mají, stejně jako ostatní psovité šelmy, celkem 42 zubů: 20 v 

horní čelisti a 22 v dolní. Vlčí tesáky mohou být dlouhé až 6,25 

cm. Jsou ostré a lehce zakroucené, čímž umožňují pevné uchopení 

kořisti. Řezáky jsou také velmi ostré a umožňují vlkovi ukusovat z 

kořisti velké kusy masa. Vlk dokáže svými čelistmi vyvinout tlak 

až 100 kg/cm2, což mu dovoluje rozkousávat i velké kosti. Pro 

srovnání - německý ovčák dokáže vyvinout tlak pouze 50 kg/cm2. 

Speciální smysly 

Vlci jsou stejně jako psi nebo kočky citliví na vibrace a dokáží rozpoznat blížící se zemětřesení několik dní 

před jeho příchodem. Dokáže se podle intuice dorozumět s ostatními členy smečky. 

http://pavlaholywood.bloger.cz/obrazky/pavlaholywood.bloger.cz/1590.
http://pavlaholywood.bloger.cz/obrazky/pavlaholywood.bloger.cz/1590.
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pQRELGaefiX4kM&tbnid=IdGl3QEEWhjeEM:&ved=&url=http://klea48.blog.cz/1008/vlk&ei=6Mo6VNvQKIzYPLiKgCg&psig=AFQjCNEO90IgNgkkvJtSrwTmKkTJyzLTRA&ust=141322


Velikost 

Vlk je největším zástupcem psovitých šelem
 
váží 35 až 52 kg. Je 

dlouhý 150 až 190 cm a vysoký 65 až 80 cm. Samice jsou menší 

- váží zhruba o 25 % méně než samci. Mezi různými poddruhy 

vlka jsou velké rozdíly v hmotnosti i ve velikosti. Například 

červený vlk žijící na dolním toku Mississippi může vážit jen 

pouhých 15 kg. Na velikost vlků má také vliv zeměpisná šířka - 

čím severněji žijí, tím jsou větší. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je arktický vlk, který je, i přes to že žije 

severněji, je drobnější než vlci žijící na severu Kanady a Aljašky. Na velikost má také vliv hojnost kořisti, v 

oblasti kde žijí. Logicky čím více kořisti, tím větší vlci vyrostou. Plné velikosti vlk dosáhne ve věku okolo 1 

roku. 

Kniha do zimy… 
Pýcha a předsudek - Jane Austenová 

Klasický román z prostředí zámožných středních vrstev na anglickém venkově na 

konci 18. a počátku 19. století. 

 

Autorka líčí klidný a ničím nerušený život, všední radosti, zábavy a starosti. Rodinný 

klid bývá narušen zejména tehdy, když jsou v rodině dcery a na obzoru se objeví 

možný ženich. Vdavky jsou pro ženu v této době jedinou možností zaopatření, a proto 

je nutné důmyslné splétání sítí kolem kandidáta ženitby. Autorka dává svému románu 

ironický podtext. Všechny postavy románu - stoický pan Bennet, jeho energická 

manželka a pět dcer vstoupily již dávno do podvědomí čtenářské veřejnosti. 

Směle ji doporučuji všem čtenářům jakéhokoliv věku, avšak nečekejte žádné drama, 

je to hlavě romantické a zábavné. :-)   

Simona Šustrová 



Návod na náramky z gumiček! Velký letní hit! 

Léto patří barvám, pestrosti, zábavě! To vše nabízí skvělá technika háčkování z gumiček, které si rázem zamiloval celý 

svět. Přinášíme vám proto skvělý, rychlý a jednoduchý návod na duhový náramek z gumiček, které si můžete zakoupit i s 

potřebnými doplňky na každém rohu. 

Zkuste si s námi vyrobit nepřehlédnutelný duhový náramek z gumiček, které se staly naprostým hitem. Náramek se velice 

příjemně nosí, je tvárný, elastický a lehounký, takže ani necítíte, že jej nosíte. Nejlepší na tomto náramku je, že přestože vypadá 

velmi propracovaně, jeho výroba je velice jednoduchá. Tuto techniku zvládnou naprostí začátečníci, včetně dětí od 6 let. Práce s 

gumičkami je poměrně rychlá a pestrobarevný had, který vyrůstá z vašich rukou, sám pobízí k úspěšnému dokončení práce. 

 Návod na výrobu: 

Připravte si gumičky podle barev duhy – můžete se inspirovat letními barvami, ale můžete si zvolit samozřejmě kombinaci barev 

zcela podle vašich přání a představ. Je výhodné připravit si barevné hromádky s 5-7 gumičkami předem pro usnadnění vaší práce 

(záleží na počtu barev, kolik jich budete používat). Zapíchněte špendlíky cca 2,5 cm od sebe. 

První gumičku (bílou) navlékněte na špendlíky do tvaru osmičky (překřižte ji uprostřed). Další gumičky již budete navlékat rovně, 

tak jak leží.   

Navlékněte další dvě gumičky nad bílou – rovně (žlutou a oranžovou).  
Nyní háčkem zespodu chyťte bílou gumičku na jedné straně a přehoďte ji vnější stranou nahoru přes ostatní dvě gumičky 

doprostřed mezi špendlíky. 
Totéž udělejte na druhé straně. Nyní visí gumička uprostřed. 
Navlékněte další (červenou) gumičku úplně nahoru. Háčkem opět přehoďte nejspodnější (žlutou) gumičku nahoru z obou stran. 

Navlékněte růžovou gumičku opět nahoru a spodní (oranžovou) přehoďte stejně jako v předešlých krocích nahoru mezi špendlíky. 

Můžete háčkem lehce potáhnout za dolní bílou gumičku, aby vám had pěkně vylezl ven. Je to snadné, že? Tímto způsobem 

pokračujte, dokud nebudete mít náramek dostatečně dlouhý. Počítejte s tím, že plastové esíčko vám náramek prodlouží o další 

centimetr. Na útlé zápěstí jsem vystačila s pěti duhami, skládajícími se z deseti gumiček vyobrazené na obrázku nahoře. Když 

budete na konci, přehoďte i předposlední gumičku nahoru, aby vám na špendlících zbyla jen jedna. Nyní poslední gumičku 

pomocí háčku sundejte dolů a připojte k oběma stranám této gumičky jednu stranu esíčka. 
Teď už zbývá připojit k esíčku první (bílou) gumičku z druhé strany a je to hotovo. 

Věřím, že vás náramky nadchly stejně jako mě a mnoho dalších! 

Náš tip: náramky nejlépe vypadají, když jich máte na ruce několik vedle sebe! 

                  

                  

 

                   
 

 
Přeju příjemné vyrábění! A spoustu zábavy. 
Simona Šustrová 
 



Lidice 
Během září jsme zhlédli filmový dokument Lidice, poté jsme byli 
na besedě s „lidickými dětmi“ a vyslechli jsme si jejich zajímavé 
příběhy.  

A na zakončení jsme vyjeli do Lidic. Položili jsme zde květiny 
jako vzpomínku na lidické obyvatele a prohlédli si několik 
zajímavých míst.  

Lidickou galerii, kde jsou vystaveny obrazy od umělců z celého 
světa. V druhém patře galerie jsme zhlédli výstavu obrazů a 
soch od dětí. Některá díla byla opravdu obdivuhodná…  

Po výstavě jsme šli do muzea. Tam to bylo až strašidelné, 
všechno bylo v přítmí, z různých rohů místnosti se ozývali 
německé hlasy z dokumentů, které byly promítány na zdi. Bylo 
to tu opravdu smutné…  

Po prohlídce muzea jsme se vydali po pěšince,která se vinula 
loukami, kde dříve stály Lidice. Navštívili jsme místo kde stával 
kostel, škola, i místo, kde byli všichni lidičtí muži popraveni.  

A samozřejmě jsme se také zastavili u známého památníku 
lidických dětí. Celý výlet do Lidic byl velice zajímavý, ale veselý 
rozhodně nebyl. 

 

 

       

 

 

 

 

 

Markéta Krompolcová 

BÁSEŇ 

Raquel Campillos 

 

Děti nasazují tašky, 

uvěří ti cokoliv, 

vždyť poprvé malé brášky 

bereme do školy. 

Vítr fouká ptáci letí, 

to co bylo nové, 

teď je smetí. 

Listy tmavnou čím dál víc, 

vlci vyjí na měsíc. 

Pojďme s větrem při podzimu, 

ať nám příběh ukáže, 

zažijeme teplo, zimu 

vítr šlehá do tváře. 

Listy k zemi padají, 

květiny uvadají. 

Sbohem malá vlaštovičko, 

sbohem malá sýkorko, 

S trochou štěstí se uvidíme 

příští rok. 

lidé vyměňují šaty, za šály a 

mikiny 

a děti ze starých skříní vytahují 

peřiny. 

http://9a.jzs.cz/wp-content/uploads/sites/20/PA071
http://9a.jzs.cz/wp-content/uploads/sites/20/PA071
http://9a.jzs.cz/wp-content/uploads/sites/20/PA071

