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Dne 25. října se žáci 9. B a 9.C vydali na 
výlet do Prahy. Navštívili Pražský hrad, 
Národní banku, Pražské Jezulátko, Zlatou 
uličku a Chrám sv. Víta. Samozřejmě se také 
prošli po Karlově mostě. V České národní 
bance žáci poznávali historii národní banky 
až po současnost, hráli hry a při výhře si na 
památku mohli odnést záložku do knížky 
a podívat se do trezoru. Z Karlova mostu se 
žáci koukali na řeku Vltavu, z Pražského 
hradu je zaujal výhled na Prahu. Zažili toho 
hrozně moc a moc si to všichni užili. Celý 
den jim krásně svítilo sluníčko a bylo teplo. 
I když celý den chodili a bolely je nohy, 
stejně si domů odvezli nové zkušenosti 
a vzpomínky. 
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Výlet do Prahy
N I K O L A  Z A C H A R O V Á ,  9 . C



 

Postupem času jsem se dostala až na pozici 
provozní restaurace. Měla jsem na starosti další 
provozovny, které patří firmě Vitality Slezsko.

Co vám dala tato práce do budoucna, využíváte 
něco z této práce i nyní? 
Dala mi to, že vím, jak se vaří, vím, jak je třeba 
vařit, aby to chutnalo apod. Ale stejně je to něco 
jiného než v restauraci. Spousta koření se tady 
nemůže používat. Přece jen je to jiné dělat jídla pro 
děti a vařit jen pro dospělé. 

Proč jste si vybrala právě tuhle školu?
Hledala jsem novou práci a právě tady se uvolnilo 
míst. Předešlou paní vedoucí jsem znala, díky tomu 
jsem věděla, že se tady to místo uvolnilo. 

V kolik vstáváte do práce a v kolik vám práce 
končí?  
Vstávám ve čtvrt na pět. V práci končím o půl třetí.

Je to náročná práce dělat všechny ty obědy pro 
děti? 
To je spíš otázka pro kuchařky, ale podle mě je to 
docela složité. Ne všem se zavděčíte, vymyslet oběd 
není jen tak. Navíc jsou některé věci dané hygienou. 
V jídelníčku tak musí být i některé věci, o kterých 
víme, že je děti úplně rádi nemají. Ryby jednou za
14 dnů být musí.  Tyto podmínky musíme splnit.

Rozhovor s vedoucí školní jídelny
N A T Á L I E  M R O Z K O V Á ,  6 . B

Jak jste spokojená s touhle školou?
Vzhledem k tomu, že je to moje první škola, kde 
pracuji, tak se mi tady líbí. Nemám totiž s čím 
srovnávat, takže jsem spokojená.  

Kdybyste byla ředitelkou, co byste na této škole 
změnila?
Nejsem si vědoma toho, že by bylo potřeba něco 
měnit. V této situaci mi všechno přijde nastavené tak 
akorát. 
  
Máte nějaká zvířata, příp. jaká? 
Mám kozy, beránky, husy, kachny a slepice.

Máte nějakého oblíbeného hokejistu?
Můj oblíbený hokejista už bohužel svou kariéru 
ukončil, je to Jirka Polanský.

Jaké je vaše nejoblíbenější město, které jste 
navštívila, chtěla navštívit nebo kde byste chtěla žít? 
Nemám oblíbené město, jsem spokojená na vesnici. Do 
města bych vůbec nešla.

Co jste dělala, než jste začala dělat tuhle práci? Co 
jste vystudovala?
Vystudovala jsem střední školu v Českém Těšíně, pak 
jsem šla studovat vyšší odbornou školu v Opavě se 
zaměřením na cestovní ruch. Pak jsem šla pracovat do 
Vitality Slezsko, kde jsem začínala jako kuchařka. 
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Na listopadu se mi líbí jeho smysl. 

Vše živé se ukládá k zimnímu spánku. Modřínům opadává jejich zelenomodré jehličí 
s malými rozkošnými šiškami. Nejraději bych jim všechny jehličky přilepila nazpátek. 
Ale co naplat. I modříny mají svůj způsob přípravy na zimu. 

Když se procházím svým nažloutlým, nahnědlým i načervenalým lesem, vidím, kolik listů je již spadlých na
zmrzlé půdě. Je to jako bezmyšlenkovitě chodit po pestrobarevném koberci. A přitom se o nich dá tolik
přemýšlet! 

Každý list a každý barevný flíček na něm ukazují, jaký je listopad úžasný malíř. 
Podívejme! Zde leží i parohy zanechané nějakým opozdilým jelenem. Určitě se šel podívat  do krmelce, jakou
hostinu má připravenou na zimu. Dvanácterák. Dvanáct malých růžků se nachází na té majestátní ozdobě. Ani
nejlepší řezbář by nesvedl tak spletitou ozdobu vyrobit. 

Hmmm... ty veverky jsou ale zlodějky! Zase nám vzaly další lískový oříšek z našeho keře. Kradou nám nejen
ořechy, dokonce si zaběhnou i do krmítka a odtamtud si bezstarostně vezmou slunečnicová semínka. 
Ba i celý ptačí zob si ukrývají do svých už tak přeplněných spíží. 

Škoda. Škoda malého kvítku na popínavém keři ostružiní. 
Již nedozraje do chutného a šťavnatého plodu. Spálí ho mráz. 

Listopad je měsícem barevným, ale i velmi chladným. Proto, když vyjdu z lesa ven, vidím už ne tak rozzářené
slunce jako v létě. Bohužel také nehřeje tolik jako doposud. Mraků stále víc přibývá a už nedávají prostor slunci.
A přibývá jich tolik, že to vypadá na déšť. 
A už se na listech ukazují malé kapičky deště. Musím domů. To by bylo, kdybych přišla na verandu v zablácených
holínkách! Tak sbohem listopade! 
Snad tě alespoň jednou uvidím bez bílého sněhového kabátu... 

Listopad 
J U L I E  K U B I K O V Á ,  8 . A
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Jseš můj první.Nemyslím můj první polibeknebo první držení se za ruce.Nejsi moje první láska.
Ale jsi první člověk, se kterým se cítím bezpečně.

Jsi první člověk, který dokázal, že nejsem příliš
a má láska není zátěž.

A N O N Y M



 Budeme potřebovat:

· 200 g másla,
· 280 g hladké mouky,
· 80 g cukru moučky,
· 110 g mletých pistácií,
· 2 žloutky,
· cukr moučka na obalení rohlíčků.

Pistáciové 
rohlíčky
A N T O N I E  P O N C Z O V Á ,  9 . A

 Tip: můžete použít i 100% pistáciovou 
pastu, v tomto případě dáme 300 g 

hladké mouky a 20 g pistáciové pasty

Postup:
Všechno kromě žloutků smícháme 
dohromady, vznikne nám drobenka. 
Poté přidáme žloutky. Těsto 
necháme minimálně 2 hodiny 
v lednici. Vytvarujeme rohlíčky 
a dáme péct do předehřáté trouby 
na 175 stupňů 10 až 12 minut. Horké 
obalujeme v moučkovém cukru.
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Jak se ti líbila výstava Tutanchamona?

Bylo to dobré, ale někdy jsem se nudila.

Jaká věc tě nejvíc zaujala?

Asi celá hrobka jako taková. Nejvíc asi přímo Tutanchamon.

Líbila se ti cesta vlakem?

Jo, ale nejradši bych jela ještě aspoň pět hodin.

Dějepisná exkurze do Brna - 
výstava Tutanchamon

N A T Á L I E  M R O Z K O V Á ,  6 . B

 Ve čtvrtek 1. prosince navštívili žáci šestých tříd výstavu 
Tutanchamona v Brně. Jak se jim exkurze líbila? 

Jak sis užil Tutanchamona?Nejvíc jsem si užil dlouhou jízdu vlakem.
Jaká atrakce se ti nejvíc líbila?Virtuální realita. 

Byla nějaká socha, která se ti zalíbila?Bylo jich víc, ale nejvíc ta úplně na začátku.

Jak se ti líbil Tutanchamon?
Bylo to super.

Co se ti tam nejvíc zalíbilo?
No tak nejvíc se mi asi líbily ty šperky, 
potom umění a nakonec hrobka.

Co ti exkurze přinesla, co si pamatuješ?
Teď toho moc není, ale věřím, že jsem 
si toho zapamatovala dost a využiju to 
v hodinách dějepisu.
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Pro svůj popis jsem si vybrala jeden ze dvou obrazů. Dá se nazvat 
Zátiší s ovocem. 

Na první pohled mě tento obraz upoutal spoustou ovoce. V přední 
části se vyjímá rozříznuté granátové jablko. Svou barvou dává 
vědět, že je zralé a sladké. Vedle napravo líně leží trs zeleného 
hroznového vína. Opírá se o jablka. Tři z nich jsou krásně 
zbarvená do červeno-oranžova. V popředí vidíme pár žlutých, 
jakoby náhodou rozkutálených hrušek. Zvláštnost těmto barvám 
dodává tmavě modrý hrníček, postavený vpravo na 
pestrobarevném ubruse. 

Největší pozornost si ale zaslouží zadní část obrazu. Té s velkou 
noblesou vládne jeden z největších plodů. Hraje mnoha barvami 
na povrchu i vevnitř. Tento rozkrojený vodní meloun je velmi 
krásný a jeho menší růžovo-červená část přímo láká k nakousnutí. 
Toto letní ovoce mám ze všech nejraději. 

Zákoutí vzadu svými světlými a nenápadnými barvami dává 
vyniknout celé své kráse této barevné podívané. 

Obraz se mi moc líbí, protože miluji barvy. Působí velmi pozitivně 
a vesele. Zobrazuje hojnost, úrodu a blahobyt. Nemohu si pomoct, 
ale při pohledu na něj se mi pokaždé sbíhají sliny.

Popis obrazu
A G A T A  K U B I S Z O V Á ,  7 . B

Jak mohl obraz, který je popisován vypadat? Zkus jej nakreslit. :) 
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Tipy na vánoční filmy
J IŘ Í  K U B I K ,  5 . B

Vánoční koleda

Vánoční koleda je skvělý vánoční film. Je 
také poučný. Je o jednom pánovi, který je 
velice lakomý a o Vánocích ho duchové 
Vánoc potrestají.  Vánoční koledu napsal 
spisovatel Charles Dickens. Kniha byla 
vydána 19. prosince 1843. Film můžete 
vidět v animované verzi i ve hrané. 

Polární expres

Polární expres je dobrý film o klukovi, 
který zažije krásné dobrodružství ve 
vánočním vlaku. Na Štědrý večer 
s ostatními dětmi jedou na severní pól. 
Tento film natočil režisér Robert 
Zemeckis. Na severním pólu uvidí Santu 
a jeho pomocníky.     
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Našim prvním dobrovolníkem byla Eliška Gerlichová ze 6.B.

Jak se ti tady líbí, užíváš si to tady?
Jo, je to tady moc fajn a užívám si to tu.

Už jsi tady někdy byla?
Ano, už několikrát, pokaždé to bylo super a něco jsem si 
vyrobila.

Víš, čeho se týkají tyhle dílničky?
No, to nevím.

No přece Vánoc!
Jo vlastně!

Adventní dílničky
V E R O N I K A  ČA L O V Á ,  8 . A

 I když dílničky možná nejsou pro všechny tím nejzajímavějším tématem, myslíme si, že formou 
rozhovoru můžeme zaujmout i náročnější čtenáře. Během odpoledne 24. listopadu, kdy dílničky 
probíhaly, jsme se zeptali několika lidí. Zde je výběr z krátkých rozhovorů, které jsme udělali. 
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Aby byla trochu změna, tak vám nyní nabídneme nějakého toho učitele. A tím nemůže být nikdo jiný než pan 
učitel Jiří Madecki.

Takže, pane učiteli jak si to tady užíváte?
Neodpovídá.

Pane učiteli, komunikujte s námi! Prosím …
Mám říkat pravdu?

No ideálně, nebo nemusíte.
Neužívám si to tu vůbec.

Vůbec? Takže se tady nudíte?
Néé, to jsem neřekl.

Dělal byste teď radši něco jiného, třeba vytáhl televizi a na něco se díval? Právě běží Mistrovství světa ve 
fotbale. Že jo? No já fotbal moc nesleduji, ale díky naší třídě s jistotou vím, že to zrovna běží.
Já taky moc fotbalu nefandím, vlastně by se dalo říct, že ho skoro vůbec nesleduji. Ale klidně bych udělal 
výjimku, jen abych tu nemusel sedět. 

Což znamená, že fotbal, který vás jinak nezajímá, je pro vás i teď milejší než rozzářené tvářičky dětí?
Ne to zase ne, děti mám rád. I když byl bych rád kdyby se do toho časopisu dostalo, že jedna žačka z 8.A mi 
vážně pije krev! (Pozn. red. Pro její vlastní bezpečí jsme nezveřejnili její jméno).

A už jste si něco vyrobil?
Já tady přece nejsem od vyrábění. Já to tady pouze vedu. Tak jako vás v matematice. To znamená od devíti k 
pěti. (směje se)

Upřímně podle vašich odpovědí si úplně nejsem jistá, co si myslet a možná to vůbec nedává smysl, ale 
vypadá to, že si to tu užíváte.
To rozhodně a koneckonců nemusí to dávat smysl. Ne?
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Vítáme vás u našich prvních drbů za tento školní rok. 
Toto je ta část časopisu, kde se dozvíte skutečně žhavé 

novinky ze školy!

A první takovou novinkou je něco o našem školním 
sportu. Jestlipak si vzpomenete na náš přespolní běh? 
Možná jste o něm od některých žáků slyšeli. Hned ze 
startu v kategorii starších chlapců se nějaký chudák 
doslova vymlel hned na prvních pěti metrech. No, a aby 
toho nebylo málo, žák z naší školy o něj zakopl a už na 
zemi chytal zajíce. Ale okamžitě se vzpamatoval a hned 
byl zpět na nohou.

Nyní nás čeká mixovaná novinka, která ve vás může 
vyvolat smíšené pocity. Možná to některé potěší, nejspíš 
některé učitele. Všimli jste si, že naši školu na týden 
opustili někteří hokejisté? Ve třídách projela některými 
žáky vlna klidu a jinými zase smutek, odloučení, nuda 
a deprese z týdenní ztráty svých nejbližších. Každopádně 
předpověď počasí pro naši školu v týdnu, kdy nás 
hokejisti opustili, musela vypadat nějak takhle: Na týden 
nás v některých třídách přepadne klidová vlna, která 
s sebou přináší ticho a větší pozornost v hodinách.

Poslední novinkou je něco z nedávných dílniček. Týká se 
stanoviště pana učitele Ciencialy, kde bylo úkolem projít 
co nejrychleji danou překážkovou dráhu s míčkem na 
pingpongové pálce. Pan učitel si hrdě držel svůj rekord 
ve projití dráhy bez jediného pádu míčku pouze za pár 
vteřin. Konkrétní čas bohužel nemůžeme dodat. Ze svého 
rekordu se však netěšil dlouho. Po příchodu žačky z 8.A 
na jeho stanoviště se se slávou mohl rozloučit. Nejen že 
jeho rekord překonala, ale panu učiteli se už nepovedlo
získat svůj rekord zpátky. Poté se nějakou dobu navzájem 
překonávali v lepších časech, ale jestli je pravda, jak nám 
tvrdí pan Cienciala, že si svůj rekord získal zpátky, to 
nemůžeme potvrdit.

Drby
V E R O N I K A  ČA L O V Á ,  8 . A
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Tipy na vánoční dárky
L A U R A  B U R I A N O V Á ,  8 . A

Většina lidí má ráda dárky. Někteří 
lidé dárky rádi dostávají a jiní jimi 
raději dělají radost ostatním. Tak či
tak dárky k Vánocům prostě patří, 
i kdyby to mělo být jenom objetí.                                                                                                                                                  
V tomto článku se dočtete tipy na 
zajímavé a originální vánoční dárky. 

1. Lžičky zdobené 
    hmotou FIMO

Na výrobu budete 
potřebovat: lžičky, 
FIMO hmotu a troubu 
ve které tuto hmotu necháte ztvrdnout. 

Návod je úplně jednoduchý. Vezmete lžíci a její rukojeť omotáte FIMO hmotou, můžete vytvarovat například oči a lehce je tam přimáčknout. Pak zbývá poslední krok, nechat lžičku upéct (teplotu a dobu pečení najdete na obalu FIMO hmoty).           

Fotografie a inspirace dostupná 

z: Fler.cz, zboží prodejce Kakou, 

FIMO lžičky, exotická zvířátka.

2. Album

Jedním z nejkrásnějších dárků pro vaše 

blízké může být album. Tvorbu vlastního alba 

můžete pojmout různě. Můžete si album 

udělat v aplikaci a hotovou knihu si nechat 

vyrobit. Ale pokud byste chtěli být ještě 

originálnější, můžete si fotky vytisknout 

a nalepit do alba sami. Takto vyrobené album 

můžete různě dozdobit. 

        

Tuto i spousty dalších fotografií a tipů můžete najít na: 

https://www.paperoamo.cz/jak-zacit-se-scrapbookingem/.

3. Dárkový box

Tento dárek je velmi jednoduchý na výrobu a dá se 
každému přizpůsobit. 
Do tohoto boxu můžete vložit například ponožky, 
hrnek, svíčku, něco dobrého, plyšáka, sukulent, 
vánoční ozdobu nebo spoustu dalších věcí.  

        

Tuto i spousty dalších 

fotografií a tipů 

můžete najít na: 

https://snacknation.com/

blog/holiday-gift-boxes/.

 

4. KPZ - Krabička poslední záchrany
Tento dárek si můžete vyrobit doma sami nebo ho svým blízkým objednat na internetu.          

        
Skvělou inspirací pro výrobu vlastní krabičky vám může být zdroj této fotografie: https://kouskysveta.cz/. 1 1



Fotografie ze školního Mikuláše.

Děkujeme deváťákům za skvělou zábavu.
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J U L I E  K U B I K O V Á ,  8 . A

Beran (21.3.-20.4.) – Každý se jistě těší na Vánoce, a proto byste na sebe měli dávat pozor. Dávejte si 
majzla, především na zamrzlé silnice a kaluže!

 
Býk (21.4.-21.5.) – Sníh nevydrží věčně, pospěšte si! Užijte si koulovačku s kamarády nebo si jen tak 

postavte mini-iglú pro mazlíčka.
 

Blíženci (22.5.-21.6.) – Myslím, že každý z vás kupuje rodičům, kamarádům či sourozencům nějaký ten 
dárek pod stromeček. Proto nenechávejte jejich balení na poslední chvíli.

 
Rak (22.6.-22.7.) – Hezkým vánočním zvykem je louskání ořechů při štědrovečerní večeři. Vezměte si 
čtyři ořechy, každý z nich znázorňuje roční období, a vylouskněte je. Vaše oříšky budou pěkné, proto 

budete v novém roce zdraví.
 

Lev (23.7.-22.8.) – Při zdobení vánočního stromečku si dávejte pozor na skleněné baňky. Zrovna vám 
by mohla nějaká baňka z ruky vyklouznout.

 
Panna (23.8.-22.9.) – Až se domácnost provoní vůní perníkového těsta, teprve pak začíná ta pravá 

vánoční atmosféra. Přiložte ruku k dílu a vykrojte i ozdobte perníkovou vločku, srdce nebo zvonek.
 

Váhy (23.9.- 23.10.) – A co takhle zabalit dárky originálním způsobem? Nebo vyrobit vánoční přáníčko 
pro nejbližší? Tak jako tak jim uděláte radost!

 
Štír (24.10.-22.11.) – Sýkorky, drozdi a kosi jistě ocení vámi přichystanou hostinu v krmítku. Možná se 

někdy přidá i veverka. Naservírujte například semena slunečnice, vlašské ořechy nebo lůj.
 

Střelec (23.11.-21.12.) – Pokud klimatické změny dovolí, postavte se svými sourozenci sněhuláka! Vaše 
plíce vám za trochu čerstvého vzduchu poděkují.

 
Kozoroh (22.12.-20.1.) – Zimní sporty jsou pro vaši fyzičku nezbytné, zajděte si zabruslit, zalyžovat 

nebo oprašte staré sáňky. Vezměte s sebou kamarády, i ty zvířecí.
 

Vodnář (21.1.-19.2.) – O Štědrém dni se podle pranostiky otevírají poklady. Vydejte se za bílého dne na 
dobrodružnou výpravu do hor a jeskyní. Přeji vám štěstí při hledání!

 
Ryby (20.2.-20.3.) – Kdo by neměl rád Nový rok? Popřejte svým blízkým štěstí i zdraví do dalšího roku 

a pořádně to oslavte! 

Horoskopy
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