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Milí čtenáři,

držíte v rukách letošní třetí číslo 
časopisu. Snažili jsme se připravit 
souhrn všeho důležitého, co se 
seběhlo za poslední měsíc. 
 Připomeňte si s námi, co víte 
o třídění odpadu, a zasoutěžte si. 
Přečtěte si střípky dojmů z besedy 
s paní spisovatelkou Petrou Brauno-
vou, podívejte se, jakých skvělých 
výsledků dosahují vaši spolužáci 
ve sportu nebo jak po škole chodil 
Mikuláš.
 Přeji vám hodně štěstí, zdraví 
a úspěšných chvil ve škole s vašimi 
kamarády i učiteli. Za všechny 
redaktory

Eva Nesibová
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Sudoku tradiční, časopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 5 4 7 1 2 6 8 9 

2 8 7 3 6 9 5 4 1 

9 6 1 4 8 5 7 2 3 

7 3 5 9 4 8 1 6 2 

1 9 8 6 2 3 4 5 7 

4 2 6 5 7 1 9 3 8 

8 7 2 1 5 6 3 9 4 

6 1 9 2 3 4 8 7 5 

5 4 3 8 9 7 2 1 6 

 

 

3 5 4    6   

  7 3    4  

9 6 1 4 8  7 2  

  5      2 

 9 8 6 2 3  5  

4   5 7 1 9   

 7  1 5 6 3 9 4 

6 1 9  3 4 8   

         

PF 2013

Řešení na straně 13



3

Tonda obal na cestách

Marcela Hanáková

Stavební suť  (2) 

karton  (4) 

letáky  (3) 

Vyluštěné křížovky  (11) 

Sáček od bonbonů  (1) 

Kelímky od jogurtu  (7) 

Mastný papír  (1) 

sešity  (2) igelitka (4) 

Porcelánový hrnek  (7) koberec  (2) 

Rozbité okno  (8) 

Polystyren  (5) 

Krabice od bot  (5) 

Krabice od mléka  (10) 

Láhev od vína  (7) 

Sklenice od kečupu  (10) 

Čajová konvice  (2) 

Sklenička od přesnídávky  (12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

               Ď         

Ahoj holky a kluci. Jsem Tonda Obal  a před časem jsem vás navštívil ve 
škole. S mými  dospělými kamarády jste si povídali o třídění a recyklaci 
odpadů.  Přichystal jsem si  pro vás úkol, abych zjistil, jestli jste dávali 

pozor. 
 

Správně roztřiďte rozsypané odpadky. U každého si zapište 
písmenko na zadaném místě. Z nich pak složte slova a nakonec 
celou větu. Když donesete správnou odpověď p. uč. Hanákové a 

budete mezi prvními deseti, obdržíte malý dárek. 
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Kubíkova kuchařka
Bramborový salát pro Ježíška

Ingredience

1 kg brambor
5 mrkví
2 petržele
1 malý celer
1 - 2 cibule

5 sterilovaných okurek
1 konzerva sterilovaného hrášku
5 vajíček
majonéza
hořčice, sůl, pepř 

Postup  
Brambory uvaříme ve slupce do měkka. Také uvaříme celer, petržel a mrkev. Vajíčka 
uvaříme natvrdo, oloupeme a nakrájíme na kostky. Cibuli a okurky také nakrájíme na 
kostky. Vychladlé oloupané brambory nakrájíme na kostičky.
 Ve velké míse smícháme brambory s mrkví, celerem, petrželí, cibulí, okurkami, se 
zcezeným hráškem a vajíčky. Přidáme k tomu majonézu a několik lžic hořčice. Salát 
pořádně promícháme, osolíme a opepříme. Bramborový salát dáme vychladit do lednice 
a můžeme jej podávat.
 Recept na bramborový salát je velmi jednoduchý a bude vám velmi chutnat.

Zdroj: http://vanoce-silvestr.cz/vanocni-recepty/

obrázek: www.impuls.cz

K o m i k s
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foto: Zdeněk Chroust,
Oldřich Sedláčeksportovní úspěchy

Sport

Letošní podzim přinesl velké množství 
zajímavých výsledků, které rozhodně naší 
škole udělaly dobrou reklamu. 
 Starší a mladší dívky se účastnily 
krajského kola v přespolním běhu, mladší 
dívky skončily v družstvech na 6. místě a 
starší dívky obsadily 9. místo. 
 Zajímavého umístění dosáhly A. a 
P. Bačovy - 6. a 7. místo mezi jednotlivci. 
 Starší chlapci vyhráli okrskové kolo 
v malé kopané a v okresním kole skončili 
3. jen kvůli horšímu skóre. Mladší hoši ob-
sadili 2. místo v okrskovém kole kvůli jedi-
nému gólu, který nestihli dát. 
 Stolní tenis byl velmi úspěšný! 
Mladší dívky i mladší hoši obsadili na 
okrese shodně 2. místo, starší dívky vyhrály 
okres a poté v kraji skončily na 5. místě. 
 Starší dívky skončily ve florbale na 
3. místě v okresním kole. 

V prosinci jsme uspořádali  turnaj ve florba-
lu. Tato sportovní akce proběhla pod náz-
vem „Kvůli zdraví sport nás baví“. Zřejmě 
nikoho nepřekvapí, že partnerem této akce 
byla VZP, které tímto děkujeme. 
 Smyslem turnaje, kterého zúčastnilo 
8 tříd v počtu 16 družstev, bylo zapojit do 
tohoto krásného sportu co nejvíce žáků 
školy. Myšlenka se podařila, protože si 
celkem zahrálo více než 120 účastníků. 
Vítězové budou oceněni v předvánočním 
týdnu před celou školou. 
 A kdo vyhrál? Já myslím, že všichni, 
kteří se účastnili turnaje a dokázali si, že na 
to mají. 

Všem děkujeme za dobrou reprezentaci 
a sportovní chování a přejeme mnoho 

dalších krásných úspěchů.

Zdeněk Chroust 
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Rčení o zvířatech

Nech to koňovi

Lidové rčení „Nech to koňovi“ znamená, že 
když se někdo z nás dostane do situace, kdy 
neví, jak dál, trápí ho nějaký problém, se 
kterým si neví rady, někdo mu pomůže ho 
vyřešit. Pak poznáme, že ten problém nebyl 
tak závažný, jak původně vypadal. Už jen to, 
že zapomeneme na potíže, je ulehčení.
 Vyměnit???
 (Kůň ho za nás samozřejmě nevyřeší, 
i když má skutečně větší hlavu, ale už jen to, 
že na problém přestaneme myslet, je svým 
způsobem ulehčení.)

Vypracovala: Markéta Kračmarová, 6.B

Dělá  z komára velblouda

Nikomu se nepodaří udělat z komára vel-
blouda. Většina z nás sice čarovat neumí, 
přesto to můžeme prohlásit. Přehánět 
dokáže každý. Třeba když jedeme autem a 
před námi na přechodu zastaví auto a my 
zastavit nestihneme, narazíme do něj a 
zničíme mu plech a světla. Nám ani nikomu 
před námi se nic nestane. Pak to vyprávíme 
známým a oni zase svým známým a dalším 
a dalším. My se to pak dozvíme od jiných 
známých. A protože si do toho každý něco 
vymyslí, ten komu se to stane, už to ani 
nepoznává, a tak si myslí, že se to stalo 
jiným lidem. Vždyť slyší , jak bylo auto celé 
nabourané a lidé zranění. Tak z toho udělali 
komára z velblouda.
 Ale proč zrovna velblouda? Vždyť vel-
bloud není největší zvíře! Třeba slon je větší 
než velbloud. A tak bychom mohli říkat, proč 
dělat z komára slona.

Vypracoval: Mateo Premar, 6.A MS
ilustrace: Kája
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Na začátku listopadu k nám do školy přijela na besedu spisovatelka Petra Braunová. Možná 
její knížky znáte a čtete, možná ne. A pro ty z vás, komu její jméno nic moc neříká, jsme 
připravili malou vizitku.

Líbilo se mi, že jsme dostávali podpisy, a ten 
příběh s tramvají, ale pochybuji, že to byla 
pravda. Jinak se mi líbilo vše, ale toto bylo 
nejlepší.
    keichalomich

Beseda s Petrou Braunovou

Petra Braunová 
Narozená 31. 1. 1967 v Praze. Po studiu Střední 
ekonomické školy na Vinohradech a maturitě 
v roce 1985 pracovala jako: sekretářka, asistent-
ka, průvodkyně Prahou, au-pairka, účetní, redak-
torka, obchodní zástupce….až se dobabrala k 
tomu nejcennějšímu – spisovatelce. Je rozve-
dená a se svými třemi dětmi – Oliverem (21), 
Máří (19) a Johanou (14) – bydlí v Praze.

Převzato z www.petrabraunova.cz.

Beseda s Petrou Braunovou se mi moc líbila. 
Zaujala mě kniha Tramvaj plná strašidel.

kub@

Moc se mi to líbilo, ale tu tramvaj s duchy jí 
fakt moc nevěřím. Líbilo se mi to, že jsme si 
mohli od ní vzít podpis. Určitě napsala moc 
hezké knihy.

d o d o s
Moc se  mi líbil obsah knížek.
    Barča

Líbilo se mi, že inspirovala svými dětmi. Zaujalo 
mě, jaké měla pestré knížky, většinou horory a 
sci-fi.

foto: Milada Simandlová
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Učitelé rostou četbou
Veronika Dohnalová
www.rosteme-cetbou.webnode.cz. 

Od dětství čtu hodně a ráda. Jako malá jsem měla ráda 
pohádky, pak jsem přešla k dobrodružným knížkám a 
přečetla snad všechny romány od Karla Maye. Nemi-
nuly mě ani dívčí romány, především ty od Stanislava 
Rudolfa. Později jsem četla knížky od Ericha Maria 
Remarqua, ale také detektivky od Ed McBaina. 
Nemám vyhraněný styl, knížky si vybírám podle nála-
dy, snad jen sci-fi vynechávám. Jako odpočinkové 
vybírám třeba romány Zdeny Frýbové nebo Michala 
Viewegha. 
 Ráda čtu knížky vycházející ze skutečných 
událostí. Když mě příběh zaujme, stane se často, že 
čtu tak dlouho, dokud ho nepřečtu. A právě nedávno 
mě takovou knížku doporučila sestra. Byla to kniha 
Umřel jsem v sobotu od Josefa Formánka. Josef 
Formánek byl zakladatelem geografického magazínu 
Koktejl, a proto procestoval velkou část světa. Tyto 
zážitky sepsal v knize Prsatý muž a zloděj příběhů. 
I knížka Mluviti pravdu je autobiografická a na je-
jím konci se objevuje zmínka o hesle, které se stává 
hlavním popudem pro napsání další knížky Umřel jsem 
v sobotu. Také tato knížka vychází ze skutečného 
příběhu. Z osudu rukou a vůle boží – zvláštní heslo, 
které bylo vytesáno na jednom domě v Třebíči a které 
provázelo od dětství Formánkova nejlepšího kamará-
da. Autor pátrá po původu tohoto hesla, a tak začíná 
odkrývat mrazivý příběh rodiny jeho majitele. Je to 
strhující příběh o lásce, víře, osudu, ztrátě dítěte, touze 
po pomstě a potřebě vyrovnat se s minulostí. Hlavní 
hrdina románu Josef Maran se s manželkou přestěhuje 
do Třebíče po vraždě své malé dcerky. Nikdy se 
nedokáže vyrovnat s touto událostí a celý život podřídí 
hledání vraha. 
 Po dočtení ve mně příběh dozníval ještě několik 
dní a rozhodně stojí za přečtení, i když musím upozor-
nit, že odpočinková knížka to určitě není.
 Ten dům v Třebíči skutečně stojí, ale heslo už 
na něm dlouho není. A jestli vás knížka zaujme tolik, 
jako mě, určitě ho taky najdete. obrázky: femina.cz

life.ihned.cz



9

Krvavé Vánoce
Začalo to jednoho krásného dne, přišel jsem ze školy hrozně znaven. Sotva jsem přišel domů, 
usnul jsem. To se vám ještě nestalo? Zdál se mi takový divný sen a o něm vám budu vyprávět.

 Jednoho vánočního dne jsem se probudil a uvědomil jsem si, kdo jsem. Včera, když jsem 
pekl se svým kamarádem perníčky, nejenže jsme je připálili, ale i vysypali. A dneska půjdeme 
nakupovat vánoční dárky. Doufám, že se nic nestane a nepokazíme to jako s těmi perníčky. 
Dneska 23. prosince 2012 měli na náměstí vánoční jarmark, na kterém jsem tatínkovi koupil 
vystřelovací nůž a mamince voňavou svíčku. Když jsme přišli domů, maminka pekla nové 
perníčky místo těch, co jsme pokazili. Společně jsme ozdobili a připravili stromeček na Štědrý 
den. Potom jsme zpívali koledy a udělali linecké cukroví. Později jsme se podívali na Popelku. 
Když skončila, šli jsme s napětím spát.
 Ráno jsme se probudili a napětí bylo ještě větší. Byly to pro nás nejhorší Vánoce, 
protože s námi nemohl být tatínek, který byl vykládat naklad v Norsku. Dopoledne jsme šli 
na čtvrtý adventní koncert. Vrátili jsme se kvečeru, a protože jsme drželi celý den půst, těšili 
jsme se na to, jak se s celou rodinou sedneme u vánočního stolu. 
  Vtom někdo zazvonil. 
  Hrozně jsme se lekli. 
  Běžel jsem otevřít.
  Polekaně otvírám. Za dveřmi stojí táta. 
  Nevěděl jsem, co se stalo, táta mě ani nepozdravil a dělal, jako by mě neznal. Maminka 
byla hrozně ráda, že se vrátil zdravý. Dovezl plno dárků, ale pro mě ani jeden.  
 Po večeři nás vylekalo další hlasité zvonění. Nevěděli jsme, co to je, ale poznali jsme, že 
je čas otevřít dárky. Potom jsem si hrál s novým mobilem, co mi koupila maminka, poděkoval 
jsem jim a šel spát.  Sotva jsem usnul, někdo přišel. 
 Byl jsem hrozně vyděšený. Neodvažoval jsem se otočit. Nakonec jsem hlavu pomalu 
otočil a… proti mně šel tatínek s nožem, který jsem mu dal. 
 Potom jsem se probudil a zjistil jsem, že to byl sen. Štěstím jsem si oddychl. Protože by 
můj tatínek nic takového neudělal.

www.hdwallpapersdepot.com

František Štefl 
Jakub Spousta
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Obrazem
Už vím jak - projektový den s mateřskými školami

Procházím se, tichou, zasněženou ulicí, všude je tma, 
jen městské osvětlení téměř zaniká v husté mlze. Ulice 
jsou prázdné, v oknech rodinných domů nejsou vánoční 
ozdoby a neblikají zde malá, barevná světýlka. Neozývají 
se hlasy, dětský smích plný radosti a ani zpěv vánočních 
koled, které znal celý svět. Období Vánoc se neliší od 
běžných dnů, na Vánoce již každý zapomněl, zapomenout 
musel, jen občas si málo z nás vzpomene na ty časy, kdy 
se celá rodina sešla u vánočního stromečku, pod kterým 
se skrývala přání všech. Já si na tyto časy vzpomněl právě 
teď. Bývaly to krásné časy, každý měl mnohem veselejší 
náladu, každý se radoval ze šťastných výrazů malých dětí, 
každý si vážil své rodiny, každý slavil Vánoce.

 Den, kdy nevěřící lidé přišli zničit a zabít víru, budou všichni proklínat, včetně mě. Nikdo z nás v tu 
chvíli nečekal, co se stane, nikdo nečekal. že tento den navždy zničí životy všech…
 Každý by chtěl vrátit ty časy, kdy se měli všichni rádi, možná že i já bych si více vážil toho, co jsem měl.

Vánoce v daleké budoucnosti

text a ilustrace: Eliška Vaštíková
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Tipy na čtení

Tetralogii Inheritance napsal spisovatel Chris-
topher Paolini. První knížku, Eragon, začal psát 
ve svých 15 letech. Podle knižního Eragona byl 
natočen i film, ale čtenářům knížky se nelíbil. 
Jim se většinou líbil první díl knižní série.

 Eragon, vypráví o farmářském chlapci 
Eragonovi, který našel v horách modrý ,"ká-
men". Z "kamene" se vyklubalo dračí vejce, 
z něhož se vylíhnula dračice Safira. Spolu se 
Safirou a starým vypravěčem Bromem se 
Eragon vydává na cestu k Vardenům. To jsou 
vzbouřenci proti království, kterému vládne zlý 
král Galbatorix. 
 Pokračování Eldest, je o tom, že Murta-
gha, zachránce Eragona z prvního dílu, za-
jal Galbatorix a donutil ho spolupracovat a 
Murtagh pro něj pracuje se svým drakem 
Trnem. Dojde i k souboji mezi Eragonem a 
Mutaghem, kteří jsou podle všeho bratři. Er-
agon také navštíví elfské město Ellesméru, kde 
podstoupí výcvik a objeví tam dalšího draka, 
obrovského Glaedra.
 Ve třetím dílu, Brisingr, se Eragon vrací 
do Ellesméry, aspoň trochu se ještě naučit. 
Když se vrací k Vardenům, začnou postupně 
dobývat království. Elfové ho dobývají ze 
severu a u velkého královského města zahyne 
zlatý drak Glaedr i se svým jezdcem Orom-
isem. Vardenové, trpaslíci, ohromní urgalové a 
bojovníci z jižní země Surda zase útočí z jihu.
 Závěr, Inheritance, ve kterém se el-
fové ze severu a zbytek Vardenů a jejich 
spojenců, mezi které patří i kočkodlaci, dorazí 
k hlavnímu městu. Proběhne závěrečná bitva, 
kdy by konečně mohli Vardenové vyhrát. 
 Mohl by Eragon porazit Murtagha a pak 
i Galbatorixe?

obrázky: 
childrensclassics.com

wherestoriesareborn.wordpress.com

tentokrát od Kláry Průšové
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Vánoční angličtina
Přiřaď správně k sobě slova anglicky a česky.

    A za odměnu si vybarvi stromeček.

a) zvonek  1) a reindeer  

b) sněhulák  2) a bell

c) ozdoba  3) a present

d) sob  4) a tree

e) svíčka  5) a decoration

f) hvězda  6) a chain

g) dárek  7) a snowman

h) řetěz  8) a candle

i) stromeček  9) a star

Řešení najdeš na protější straně.

d o d o s

obrázky: www.umele-stromky.sk
apsolutionsltd.co.uk

Obrazem
Mikuláš přišel do školy
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Řešení 

Pokračování malého průvodce Kdo je kdo?:

Sbíráte Simpsonovy? 2

Líza je dcera Marge a Homera, je 
chytrá, ale chodí teprve do 2. třídy. 
Hraje na saxofon a její nejlepší 
kamarádka je Janie. Je vegetariánka.
Věk: 8  
Časté hlášky: mručení.

Bart je syn Marge a Homera a 
je postrach rodiny, rád jezdí na 
skateboardu. 
Věk: 10 
Časté hlášky: Aj karamba! Sežer 
moje trenýrky!

Dalik

obrázky:
www.sodahead.com
where-there-had-been-darkness.blogspot.com
en.wikipedia.org

Maggie je nejmladší ze Simpsonů. Má 
pistoli (párkrát zachránila Homera 
před smrtí). 
Věk: 1  
Časté hlášky: Cmuk, cmuk!

Sudoku tradiční, časopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 5 4 7 1 2 6 8 9 

2 8 7 3 6 9 5 4 1 

9 6 1 4 8 5 7 2 3 

7 3 5 9 4 8 1 6 2 

1 9 8 6 2 3 4 5 7 

4 2 6 5 7 1 9 3 8 

8 7 2 1 5 6 3 9 4 

6 1 9 2 3 4 8 7 5 

5 4 3 8 9 7 2 1 6 

 

 

3 5 4    6   

  7 3    4  

9 6 1 4 8  7 2  

  5      2 

 9 8 6 2 3  5  

4   5 7 1 9   

 7  1 5 6 3 9 4 

6 1 9  3 4 8   

         

a-2, b-7, c-5, d-1, e-8, f-9, g-3, h-6, i-4


