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Rozhovor s kuchařkami 

Dominik - Dobrý den. Jak dlouho děláte tady na Dobřanech 

kuchařku? Baví vás to? 

Paní Křížová - Hrozných let tady už dělám, a jestli mě to baví? 

Baví. Moc. 

Dominik - Můžeme si k obědu přidat maso? 

Paní Kavková - Přidávat si můžete přílohy. V podstatě všechno 

kromě masa. 

Dominik - Jaké můžete dávat žákům porce masa? 

Paní Kavková - Normy Ministerstva Školství jsou: 6 dkg pro 1. 

stupeň a 7 dkg pro 2. stupeň to v syrovém stavu. 

Dominik - Jak dlouho trvá připravit oběd? 

Paní Křížová - Celé dopoledne. Když je jednoduché na přípra-

vu hl. jídlo tak je složitá polévka a naopak. 

DĚKUJEME 

Dominik Poul a Barča Chytrá, 8. ročník 
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Vánoční vtípky ze  

Šestky 

Malý chlapec píše Ježíškovi: Pošli mi 

bratříčka.  Ježíšek odepisuje:  Pošli  

mi  tvou  matku. 

Malý chlapec   křičí  na  matku  

„Mami, stromeček hoří“! „Říká se, 

svítí“ poučila ho matka „Mami, zá-

clony už také svítí“!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tak co, Pepo, co jsi   vybral  man-

želce  k vánocům? Ale, vkladní kníž-

ku. 

Co přináší vánoční stromeček li-

dem? V paneláku - hlavně pocit 

uvolněnosti a svobody - ale až v 

okamžiku, kdy jej vyhazujeme ven. 

                                                               

Honza Novohradský a Pája Marek, 

6. ročník 

Časopis vydávaný žáky ZŠ TRIVIUM PLUS  
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Vánoce ve světě 
Jiný kraj, jiný mrav. Pořekadlo paradoxně platí i pro takový tradiční svátek, jako jsou Vánoce. Každá ze-

mě slaví tyto dny po svém. Proto, nám přišel jako velmi zajímavý nápad, že vybereme pár zemí, kde slaví 

vánoce „tak trochu jinak“. Když jsme vybírali, o jakých zemích napíšeme, tak jsme zjistili, že Vánoce jsou 

zajímavé a zároveň krásné všude ve světě.  

USA:  Vá noce v USA se zác í nájí  slávit 
24. prosince. Typicky m pokrmem, po-
dá vány m pr i vec er i, je velky  á nádí vány  
krocán. Po jí dle se ozdobí  vá noc -
ní  strom á cele  pr í buzenstvo usedá  k 
hor í cí mu krbu, kde spolec ne  pi-
jí  bowle á poslouchájí  trádic -
ní  ámericke  koledy.  25. Prosince pák 
brzy rá no de ti rozbálují  dá rec ky, ktere  
tám pr inesl Sántá Cláus, jez  se tám 
v noci, vkrádl komí nem. 

 Ovocné pití bowle. 

Rusko: Vá noce se v trádic ne  
právoslávne m Rusku sláví  až 7. 
ledna, protoz e cí rkev stá le pou-
z í vá  Juliá nsky  kálendá r  - á ten 
je oproti nás emu Gregoriá nske -
mu kálendá r i o 13 dní  opoz de n. 
Domá cnosti se slávnostne  vy-
zdobí , nemu z e chybe t stromek, 
"jolka". Vec er se lide  sejdou u 
slávnostní ho stolu, vyme n ují  si 
dá rky á de tem náde luje děda 
Mráz, ktere ho c ásto doprová zí  
Sněhurka. O pu lnoci pák lide  
vyjdou do ulic á ví tájí  Novy  rok.  

Děda mráz a Sněhurka.  

Čína: Po mnoho let zde byly Vá -
noce záká záne  á ták se áni ne-
slávily. Objevuje se zde málá  fi-
gurká vá noc ní ho stárce podob-
ná  Sántovi: Dun Che Láo Ren. 
V boháts í ch rodiná ch se náku-
pují  dá rky á objedná vájí  se sláv-
nostní  vec er e v restáurácí ch, 
kde táková to večeře přijde na 
více než polovinu běžného měsíč-
ního platu!! V C í ne  se ná Vá noce 
nesmí  uklí zet, áby se z domu 
nevymetlo s te stí . 

Dun Che Lao Ren  

Indie: V Indii se Vá noce plos ne  
nesláví , protoz e Vá noce jsou 
kr esťánsky  svá tek á v Indii pr e-
váz uje jáko ná boz enství  hinduis-
mus (80 % obyvatelstva). 

Libérie: (zá pádní  Afriká) májí  jáko 
vánoční stromek palmu, kterou ná-
zdobí  zvonečky. Hned rá no si lide  
vyme n ují  dá rky. V kostelech pák je 
bohoslužba, ná ktere  se zpí vájí  
hlávne  koledy. Vec er i jí  spolec ne  
venku, pr ic emz  se sedí  v kruhu. K 
jí dlu se podá vá  ve ts inou ry z e, ho-
ve zí  á sus enky. V noci pák rozzá r í  
oblohu ohňostroje.  

Náš článek, je pouze malé procento z tématu „Vánoce ve 

světě“ a doporučujeme, pokud vás toto téma zaujalo, si něco 

vyhledat na internetu či v knížkách. Je toho opravdu mnoho. 

Je to zajímavé a budete o něco chytřejší!!!!  Danča Hejzlarová a Hanka Smolová 9. ročník 
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Začíná čas Vánoc. I školní časopis se rozhodl vydat Vánoční číslo. Mě napadlo zapátrat do historie Vánoc  

a  seznámit vás s některými fakty. Věděli jste, že…….? 
 - Výroční křesťanské svátky pamatují na památku narození Ježíše Krista. 
 - Nahradily předkřesťanský svátek zimního slunovratu. 
- 25. prosince je slavnost Narození Páně (hod Boží vánoční), jíž předchází Štědrý den. 
- K Vánocům patří též svátek sv. Štěpána (26. 12.), neděle Boží rodiny, slavnost Mláďátek (28. 12., vzpomínka na děti po-
vražděné Herodem), slavnost Panny Marie Matky Páně (1. 1., Nový rok), slavnost Zjevení Páně (6. 1.) s připomínkou přícho-
du mudrců od východu (Tří králů) do Betléma; následuje neděle Křtu Páně, kterou Vánoce končí.  
- V roku liturgickém Vánocům předchází advent.  
- Slavení Vánoc je spojeno s množstvím nenáboženských zvyků magické povahy (např. obdarovávání, věštění, zajišťování příš-
tí úrody, kolední obchůzky, stromku).  
- Z původně výhradně náboženských svátků se staly Vánoce hlavním rodinným svátkem ve většině křesťanského světa. 
- K našim dnešním nekřesťanským Vánocům už neodmyslitelně patří Ježíšek a jeho dárečky, které jsou někdy bohužel to hlav-
ní, na co se děti těší. 

Podle mě jsou Vánoce o tom, že se rodina sejde u stromečku a popovídají si, také se mi líbí, jak je vše nazdo-

bené a okolo mne je pohoda. Co myslíte vy? 

HISTORIE VÁNOC 

Protože se blíží Vánoce, rozhodla jsem se zjistit vánoční tradice a něco z jejich historie. Popisuji Vám ty nej-

známější. 

Jesličky – betlém 

- výtvarné nebo živé zobrazené legendy o narození Krista 

- první betlém byl u nás vytvořen v roce 1560 

Vánoční stromeček 

- má předchůdce v palmové ratolesti s 12 listy, kterou nosili domů 

Egypťané 

- první český ozdobený vánoční stromeček se rozsvítil v roce 1812  

- od 40. let bylo zdobení vánočních stromků ve městě zcela běžné  

- na venkově tato tradice zahájila historii až v 60. letech 19. století 

Štědrovečerní kapr 

-původně byl rybou okrasnou 

-kapr na vánočním stole je znám až od počátku 19. století. 

- první kapr byl na černo, dělal se tři dny a poté se máčel ve sladké 

omáčce z rozinek, perníku, ořechů a sladkého piva 

Dávání dárků 

- lidé věřili, že pokud někoho obdarují, přinese jim to štěstí po celý 

nastávající rok 

 České vánoční tradice  

Pověry na Štědrý den 

Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a 

stáje, aby dobytek nezačal kulhat. 

Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to 

smůlu a neštěstí do domu. 

 

Šárka Šimůnková, 6. ročník 

Kuba Ungrád, 6. ročník 
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VÁNOČNÍ KUCHAŘKA  

K vánočním svátkům patří také dobré jídlo, proto jsme si dovolili připravit pro vás několik zají-

mavých receptů. Dobrou chuť! 

Bramborové saláty podle Báry 

 TRADIČNĚ K VÁNOCŮM PATŘÍ  BRAMBOROVÝ SALÁT. MÁM TU PRO  VÁS PŘIPRA-

VENÉ  2  RECEPTY, PRVNÍ JE  S JABLKY A DRUHÝ S OLIVAMI. VYZKOUŠEJTE A  NE-

CHTE SI CHUTNAT.  DOBROU  CHUŤ ! 

BRAMBOROVÝ SALÁT S OLIVAMI 

800 g malých salátových brambor, uvařených ve slupce 
200 g třešňových rajčat 
1 zelená paprika  
4 naťové cibulky 
100 g oliv (zelené i černé) 
1 lžíce pesta 
2 lžíce olivového oleje 
šťáva z 1 citronu, sůl, pepř, čerstvá bazalka, 50g parmezánu 

Postup: Brambory nakrájejte na plátky. Osolte je, opepřete, přidejte pesto, olej, citrónovou šťávu 
a promíchejte. Pak přidejte nakrájenou cibulku, jemně nakrájenou papriku, na půlky nakrájená 
rajčata, překrájené olivy, nasekanou bazalku a část hoblinek parmezánu. Zlehka promíchejte a 
posypte zbylými hoblinkami sýra.      Bára Kleinerová, 9. ročník 

VÁNOČNÍ KAPR PODLE MILOŠE 

Suroviny: 1kapr  
                 1vejce na tvrdo 
                 1 palice česneku 
                 1 svazek petrželky 
                 sůl 
                 hladká mouka 
                 olej 
                 nové koření    BRAMBOROVÝ SALÁT S JABLKY 

500 g brambor, uvařených ve slupce 
1/4 vařeného celeru 
2 čekankové puky 
5 lžic kysané smetany 
1/2 citronu 
2 lžíce spařených, oloupaných 
a ogrilovaných mandlí 
1 velké jablko 
několik snítek petrželky 
Postup: Brambory nakrájejte na kostičky nebo kolečka. Z čekanky od-
krojte spodek, odstraňte zvadlé listy, omyjte ji, osušte a nakrájejte na 
tenká kolečka. Celer nakrájejte na kostičky a společně s nakrájenými 
bramborami a čekankovými puky vložte do mísy a zalijte kysanou sme-
tanou. Vše osolte, opepřete a okyselte citrónovou šťávou a lehce pro-
míchejte. Před podáváním ozdobte grilovanými mandlemi, petrželkou a 
dílky jablek.  

 

 

 
Kapra rozpůlíme a 
nakrájíme na filety 
široké asi 4cm. 
Skládáme je do 
misky, pokapeme 
olejem a přidáme 
polámaný bobkoví list a nové 
koření. Dáme do chladna alespoň 
na 5 hodin. Poté vyjmeme, osolí-
me a obalíme v hladké mouce. 
Osmažíme na oleji. Osmažené 
dáme na servírovací talíř, ve vý-
peku smažíme nahrubo posekaný 
česnek dozlatova. Potom výpe-
kem přelijeme kapra. Vejce a pe-
trželku také posekáme a nasype-
me na kapra a pak už jen dobrou 
chuť. 
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Čokoládové půlměsíčky 

Suroviny: 
15 dkg tuku 
15 dkg cukru 
4 žloutky 
15 dkg polo-
hrubé mouky 
2 dkg kakaa 
sníh ze 4 bílků 
malinová marmeláda 
barevné sladké kuličky 

 

Postup: 
Z výše uvedených surovin smícháme vše 
dohromady a vypracujeme hladké těs-
to.  Vezmeme váleček a těsto rozválí-
me, z vyváleného plátu vykrájíme půl-
měsíčky, které dáváme na připravený 
plech, na pečící papír. Pečeme na 120  
°C, dozlatova. Vychladlé půlměsíčky 
slepíme malinovou marmeládou a po-
třeme čokoládovou polevou. Můžeme 
dozdobit barevnými sladkými kuličkami.  

Míša Říčařová, 9. ročník 
 
  

Tučňáčci         
140 g piškotů 
50 g moučkového 
cukru 
60 g másla 
80 g strouhaného 
kokosu 
2-3 lžíce mléka 
½ tvarohu 
bílá poleva 
čokoláda na vaření 
mandle 
dekorační cukrové kuličky 
 

Rozdrtíme piškoty a smícháme je s cukrem, máslem a 
kokosem. Přidáme 2 lžíce mléka a těsto popracujeme.  
Vezmeme si misku a smícháme tvaroh s cukrem. Z těsta 
tvoříme úlky. Doprostřed úlku uděláme důlek a vytáh-
neme těsto z tvořítka. Důlek naplníme tvarohem a při-
tiskneme piškot. Tučňáky dáme na potravinovou folii, 
ohřejeme bílou polevu a potřeme jenom jednu část 
tučňáka. 
Polité tučňáky dáme na ± 15min do lednice. Mezi tím si 
ohřejeme čokoládu na vaření s máslem, než čokoláda 
ztuhne, vytáhneme z lednice a druhou část tučňáka po-
třeme čokoládovou polevou. Oči uděláme z cukrových 
kuliček a křídla z půlených mandlí. 
 

Andrea Gažiková a Filip Urbášek, 8. ročník 

 KYNUTÝ MIKULÁŠ 

 
Suroviny: 
250 ml vlažného mléka 
150 ml oleje 
1/2 kg hladké mouky 
špetka soli 
špetka cukru  
1/2 kostky droždí  
bílková poleva 
semínka či oříšky 
žloutek s mlékem na potření 
cukrovo-citronová poleva s potravinářským bar-
vivem 
 
Postup: 
Z uvedených přísad vypracujeme těsto a ne-
cháme vykynout. 
Vykynuté těsto rozválíme na plát a vykrájíme 
rovnoramenné trojúhelníky. Ty přeneseme na 
plech, potřeme rozšlehaným žloutkem s tro-
chou mléka, ozdobíme podle fantazie semínky 
či oříšky či kousky těsta( oči, obočí, nos, 
plášť...) a dáme upéct dozlatova. Vychladlé 
zdobíme červenou polevou (lžíce cukr moučka 
+ pár kapek citronu + potravinářská barva) = 
čepice a bílkovou polevou = vousy, obočí, lem 
čepice. 
 Milan Vencl a Matěj Ježek, 6. ročník 

http://www.toprecepty.cz/smerovac.php?id=34&uri=http%3A%2F%2Ftoppotraviny.cz%2Foleje-od-fy-wiberg-1%2Fwiberg-sonnenblumenkern-l-kaltgepresst-500-ml%2F%3Fparid%3D2116
http://www.toprecepty.cz/smerovac.php?id=34&uri=http%3A%2F%2Ftoppotraviny.cz%2Fkamenna-sul%2Fsalz-grobk-rnig-f-r-salzm-hlen-500-g%2F%3Fparid%3D2116
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Vánoční hvězda  

Chcete si vyrobit nějakou vánoční dekoraci a nevíte jakou? Zkuste naši vánoční hvězdu.  

1. Nastříháme 6 obdélníčků  8x4 cm (můžete použít více 

barev)  

2. Ohneme obdélníčky podle obrázku   

 

+  + 
 

3. Ohnuté a založené obdélníčky posazujeme do sebe podle obrázků do kruhu 

 

 

 

+ 
 

 

 

4. Vzniká nádherná VÁNOČNÍ HVĚZDA 

 

 

 

 

 

Verča Hánlová a Klára Kárníková, 8. ročník 
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I na Vánoce s koloběžkou ven !!! 

Snow scooter, lidový vynález, na kterém můžete vyrazit nejen po zasněžených silnicích ale i do velkých 

sněhových ramp. Chtěli byste se projet na koloběžce? Venku je ale zima a silnice jsou zasněžené. Co dě-

lat? Dříve byste zůstali doma a vzpomínali na léto. Dnes popadnete Snow scooter a jdete. Díky nějakému 

chytrému borcovi, teď můžete jezdit na koloběžce po celý rok, jen musíte spáchat pár úprav. Pokud chce-

te Snow scooter pro běžné použití, můžete si koupit úpravu v obchodě už hotovou. Pokud ale chcete jez-

dit na rampách, doporučuje se, vyrobit si vlastní. Tato úprava však vyžaduje velkou zručnost a představi-

vost. Lyže na Snow scooter si můžete vyrobit ze starých lyží nebo snowboardu. Připevníte je a máte hoto-

vo. Musíte se však přesvědčit o tom, zda je vše na vašem Snow scooteru dobře připevněno. Kdyby tomu 

tak nebylo, mohlo by to pro vás mít bolestné až katastrofální následky.  

             Tak hurá ven! 

Martin Jech a  Čenda Rada, 8. ročník 

Skijöring  

lyžování za koněm 

Jestliže lyžujete a k tomu máte rádi koně, je pro vás tato zábava jako dělaná. Spojte své záliby a vy-

zkoušejte Skijöring – jízdu na lyžích tažených koněm. Myslím, že si při tomto sportu užijete spousty le-

grace a odejdete se spoustou zážitků.  Přeci jen je to nádherný pocit jet na lyžích zasněženou krajinou 

na dlouhých lonžích za cválajícím koněm. Přeci jen by mohlo být trošku nebezpečné spadnout, ale když 

se pustíte a zaboříte to v té rychlosti do sněhové závěje je to obrovská legrace. Po sundání lyží a 

„doplazení se“ do teplé klubovny k hrnku čaje je sladká tečka na závěr. Pokud někdy budete mít tu 

možnost, určitě vyzkoušejte. Já to zkouším každoročně doma se ségrou a mým chladnokrevným vala-

chem. (Až na pár modřin a odřenin to dopadne vždycky nádherně a my na to rády vzpomínáme.)  

         

         Katka Šimůnková, 9. ročník 
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Vánoční kvíz 
1. V jakém ročním období slaví Vánoce v Austrálii? 

A. vůbec se neslaví 
B. léto 
D. podzim 
C. zima 

2. Jaký je tradiční vánoční pokrm v USA? 
A. kapr 
B. jehněčí 
C. krocan 
D. hovězí 

3. Kdo rozdává dárky na Slovensku? 
A. Ježíšek 
B. Santa Klaus 
C. Vánoční mužik 
D. Mikuláš 

4. Kde vznikla koleda „Tichá noc“? 
A. v Česku 
B. v Rakousku 
C. v Německu 
D. ve Velké Británii 

5. Jaký dezert se dělá na Vánoce ve Velké Británii? 
A. indiáni 
B. vafle 
C. buchtičky 
D. puding 

      6.  Jaká je typická polévka na Vánoce V ČR? 
A. rybí  
B. dršťková 
C. hovězí vývar 
D. bramborová 

      7. Kde se narodil Ježíš Kristus? 
A. Praha 
B.  Řím 
C.  Betlém 
D.  Mekka 

      8. Z jakého náboženství pochází slavení Vánoc? 
       A. Buddhismus 
       B.  Islám 
       C.  Judaismus 
       D. Křesťanství 
 

Jan Dyntar, Antonín Mička, Jáchym Kahanec 
9. ROČNÍK 

 

Tipy na Vánoční dárky 
Protože se blíží Vánoce, vybrali jsme několik tipů 

na dárky, pro vaši rodinu, příbuzné a přátele. 

 

1) vstupenka na koncert 

 

 

2) hrnek s fotografií  

 

   

 

3) mini bicí soustava 

 

 

 

4) domácí mraveniště 

 

 

 

5) strom — pomeranč 

 

 

6) magická svíčka 

 

 

7) prasátko 

 

 

8) pomůcka na masáž hlavy 

 

 

Tereza Martínková a Katka Jechová, 6. ročník 
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 Na severním pólu byla vesnička a tam žil Santa se svými skřítky. Všichni k sobě 

byli milí, a když se něco pokazilo tak to vždy dobře dopadlo. Jednoho dne se začaly při-

pravovat Vánoce do světa. Skřítek Mrňous měl za úkol připravit soby na zkoušku. Najed-

nou Santa uslyší podivný výkřik, tu se otevřely dveře a dovnitř vběhl Mrňous a volal: 

„Sobi jsou pryč!!!“ Santa se zvedl ze židle u krbu a šel se podívat. „Opravdu jsou pryč,“ 

řekl Santa. „Rolničko, svolej všechny skřítky, musíme jim oznámit tu strašlivou zprávu,“ 

dodal smutně. Pak Santa řekl: „Běžte spát, ráno je půjdeme hledat.“                                                            

     Ale přece jen ne všichni, Mrňous, Rolnička a Štístko se rozhodli vydat na nebezpeč-

nou cestu sami. Zamířili do ledového lesa, kde žili zlí skřítkové, kteří sloužili zlé čaro-

dějnici. Jak tak šli, najednou uslyšeli praskot větviček, rychle se schovali, ale nikdo ni-

kde. Tak se podívali za strom a najednou uviděli jednoho ze Santových sobů, a ten jim 

pověděl, co se stalo s ostatními. „Unesla je ta zlá čarodějnice aby pokazila Vánoce,“ 

dodal. Skřítkové šli na konec lesa a tam uviděli velkou ledovou pevnost, kde sídlila zlá 

čarodějnice. Všude kolem pevnosti hlídali zlí skřítkové. Rolnička, Štístko a Mrňous zača-

li přemýšlet co dál, najednou Rolničku něco napadlo: „Převlékneme se za zlé skřítky a 

vplížíme se do ledové pevnosti.“ Mrňous a Štístko souhlasili. Přešli přes stráže a od-

dychli si. „Teď rychle do sklepení, tam jsou určitě uvěznění sobi,“ křikl Mrňous. Když 

tam přišli, sobi byli za mřížemi. Štístko se je snažil otevřít, ale nešlo to. Najednou uvi-

děli klíče, ale byly vysoko na stěně a nikdo tam nedosáhl. Najednou uslyšeli kroky, chtě-

li se schovat, ale nestihli to. Do sklepení vešel dlouhatánský skřítek, v tu ránu se všichni 

polekali. „Nebojte se,“ řekl Dlouhý skřítek, „chci vám pomoci“. Štístko se postavil a po-

vídá: „Dosáhneš na ty klíče?“ Dlouhý skřítek se natáhl a podal jim je. Štístko poděkoval 

a odemkl mříže. Rolnička se zeptala Dlouhého skřítka: „Nechceš letět s námi?“. „To 

bych moc rád,“ odpo- věděl. Pak všichni na-

sedli na soby a odle- těli do vesničky. Když 

přistáli, Santa k nim běžel s otevřenou ná-

ručí a volal: „Zachránili jste Vá-

noce, ho ho ho.“ Když zapřáhli soby a nalo-

žili dárky do saní, Santa vyjel se soby do 

oblak a zvolal „Šťastné a veselé Vá-

noce, ho ho.“    

Diana Hockicková a Lucie Mičková, 7. ročník 
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A CO NOVÉHO VE ŠKOLE? 

Florbal Orion cup Dobruška 
Okrskové kolo 

Urputné boje se měly svést v dobrušské tělocvičně 

3.11.2011 8:30 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis zápasů: 

1:   9:30 Dobruška Pulická  14:3  Dobřany 
První polovinu chytal Honza ale bez brýlí špatně viděl, tak tam nastoupil Michal. V první polovině 
bylo skóre 8:2 potom to nebylo o moc lepší - 6:1. Zápas probíhal  s velkými emocemi. Pan učitel 
Killar nadával o sto šest, ale ostatní na tom nebyli lépe. 

 

2: 10:20  Opočno 5:0  Dobřany 

Tento zápas byl velice povedený až na to, že jsme byli  více u jejich branky, ale nedali jsme ani 
jeden gól. Šancí bylo dost. Oni, když se rozjeli, tak obrana neměla šanci, občas jsem to vykryl, 

ale vždycky jsem to viděl 50 na 50. Jinak k tomuto zápasu není co říct. 

 

3: 11:00  Dobré 5:6 Dobřany (o 5. místo) 

To byl asi nejdůležitější zápas, který po 2 vteřinách krásným gólem začal Miloš Rampír. Do polo-
viny zápasu jsme sice většinou prohrávali ale ke konci nás 2 krásnými góly zachránil Míša Honěk. 
V poslední minutě soupeř odvolal brankáře a rázem měli o jednoho hráče víc. To se zapsalo na 

jejich útoku a jen tak tak jsme vyhráli. Nebýt našeho odhodlání vyhrát, tak to byla remíza. 

 

Zážitky z kabiny: 

Po 1. zápase nás tak půlka zůstala v šatně a někdo vymyslel, že se bude zhasínat. Takhle dokola 
zhasínali asi 10 minut. Pak jsem řekl klukům, že z holčičího záchodu je slyšet všechno co se řek-
ne v kabinkách. Nakonec to šel někdo vyzkoušet, konkrétně Zahrada a Poul a tam ženská – VŠICH-
NI chytli takový výtlem, že se to nedalo vydržet. Pak jsme šli zpátky do šaten a zase začali zhasí-
nat – Čenda byl tak nervózní, že by tam na místě zmlátil snad každého.  

 

To je asi vše.                                                             

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ 

 

 Sepsal Michal Postler  a Michal Honěk 

     

   8. ročník 

   

 

VÍTE ŽE… 

 se Tonda Mička umístil mezi 

prvními patnácti soutěžícími v 

soutěži „ Přírodovědný klokan“? 

Gratulujeme!!! 

 žáci osmého a devátého ročníku 

se zúčastnili informačně-

matematické  soutěže IT-SLOT? 

Soutěže se účastnilo 1560 žáků. 

Mezi našimi zúčastněnými žáky 

se nejlépe umístili: Aleš Gall na 

32. místě, Daniela Hejzlarová na 

77. místě a Markéta Andršová 

na 381. místě. Díky za reprezen-

taci naší školy!!! 

 žáci 3. a 5. třídy navštívili měst-

skou knihovnu dne 15. listopa-

du 2011 v Novém Městě nad 

Metují, ve které se podívali do 

dětského oddělení? Seznámili 

se s možnostmi vypůjčení knih, 

chodem knihovny i s nejpůjčo-

vanějšími knížkami. Též si mohli 

knížky prohlédnout a počíst si v 

nich. 

 dne 2. 12. školu navštívil Miku-

láš s čerty? Pro zlobivé děti bylo 

přichystáno strašidelné peklo 

(bububu),  ve kterém se drtivá 

většina naší školy (včetně peda-

gogického sboru) trochu přis-

mahla. Hodní žáci dostali malý 

bonbónek!!! 

 naši pilní žáci už v programu 

„Recyklohraní“ nasbírali 73 Kg 

vybitých baterií a 1547 kg  vy-

sloužilých elektrospotřebičů? 

Sběru zdar!!!! 

Štěpán Melichar a Vojta Palenčár 

6. ročník 
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SEDMÁCI 
I když jsme na druhém stupni už 2. rokem roz-
hodli jsme se psát a seznámit vás s naší třídou. 
Začneme asi tím, že jsme nejmenší třída 
v Dobřanech. Ještě vloni nás bylo osm, ale při-
šli jsme o Terezu a Jaysena, tak nás je pouze 
šest. My si ale vystačíme!!! Tak se na nás pojď-
te podívat! Vezmeme to pěkně podle abecedy. 
 
 LUKÁŠ  DYNTAR 
- mezi jeho zájmy patří hokej, florbal, hasičák a auta 
- oblíbené předměty - tělesná výchova a informatika                                                                                                                                                                                                                              
- Lukáš je chytrý, vtipný a kamarádský 
 
 DIANA HOCKICKOVÁ 
-Diana ráda hraje fotbal, zpívá a učí se hrát na flétnu 
- oblíbený předmět - mediální  výchova a výtvarná výcho-
va 
- Dia je přátelská a ráda pomáhá lidem. 
 
LUCIE MIČKOVÁ 
- její zájmy jsou jízda na koni, koně, hra na příčnou flét-
nu a fotbal 
- oblíbený předmět- mediální výchova a výtvarná výchova 

- Lucka je velká sportovkyně a je nejchytřejší z holek ze 
sedmé třídy 
 
MONIKA PRÁZOVÁ 
- Monča hraje na klavír, kreslí, a má ráda psy 
- oblíbený  předmět- výtvarná výchova a německý jazyk 
- Monča je kamarádská a má ráda zvířata. 
 
FILIP ŠVEJDA 
- mezi jeho zájmy patří jízda na kole, snowboard, florbal 
a hraje v divadelním spolku „Kačenka“ 
- oblíbený předmět- informatika a německý jazyk 
- Filip je srandista a často rozesměje celou třídu 
 
MILOŠ ZAHRADNÍK 
- Miloš hraje velmi dobře na trubku a chodí na hasičák 
- oblíbený předmět- matematika a tělesná výchova 
- Miloš je matematický maniak a rád čte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monika Prázová a Filip Švejda, 7. ročník 
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  Metin2-Orientální akční MMOG 

 
 

 

 

 

Hra se rozkládá na obrovském kontinentu. Ve hře máte za úkol ochránit vesnici a hlavně také jde o pobavení, 

hlavně o zábavu, musíte splnit různé úkoly, za které budete dostávat body zkušeností, až budete mít dost zkuše-

ností, obdržíte takzvaný level UP. Ve hře si můžete vybrat jednu z těchto postav.  

Válečník 
Válečníci hrají díky svým schopnostem a těžké vý-
zbroji významnou roli v boji zblízka. Jejich veškeré 
úsilí se zaměřuje na ocelově pevné tělo a vyrovna-
nou, klidnou mysl. 
Podle toho, jakou si zvolí specializaci, můžou dvou-
ručními meči napáchat zničující škodu nebo mečem a 
štítem zručně odvrátit útoky nepřítele. 
Šaman 
Požehnáni moudrostí dlouhého a intenzivního studia, 
využívají šamani v boji kouzla a magii. Přitom prospí-
vají jejich mystické schopnosti nejen jim samým, ale 
i jejich spolubojovníkům a pomocníkům. Díky specia-
lizaci mají šamani možnost zesílit útoky nebo vyvolat 
různá kouzla na léčbu a podporu. 
 

Počátky vzniku motocyklů 

Tyto motocykly nás zajímají, a proto jsme se rozhodli, že vám jeden představíme.  

Historie závodních motocyklů Indian je velmi bohatá, první závodní stroje se objevují už několik let po vzni-

ku značky v roce 1912. Motocykl Indian jede rychlostí až 110 Km/hod. Motocykl Indian Four modelové řady 

1929 má řadový čtyřválec o objemu bezmála 1 300 cm³ a je opravdu úchvatný. Pětkrát uložená kliková hří-

del. Zvuk motoru však připomíná spíše automobilový motor a každý, kdo měl šanci tento motocykl osedlat, 

musí ocenit jeho kultivovaný chod.  

Technické údaje: vzduchem chlazený čtyřválec s objemem 1 265 cm³ (ø 69.5x82,5) o výkonu 25k (typ Sport dosahoval 

výkonu 37k) při 4000 ot. za min. Třístupňová převodovka s ručním řazením tvoří s motorem jeden blok. Palivová nádrž 

měla objem 10l. Motocykl vážil 230-240 kg a dosahoval nejvyšší rychlosti 140 km/h (verze Sport 147 km/h) při průměrné 

spotřebě 5 l/100 km.  

   Líbí se vám taky? Vlasta Baše a Lukáš Vrba, 8. ročník 

Sura 
Surové jsou bojovníci, kteří získali magické síly, jakmile 
prohlásili, že jsou připraveni nechat vyklíčit ve vlastní 
náruči sémě ďábla. Díky tomu jsou schopni se v boji tělo 
na tělo hbitě ubránit mečem nebo v boji na dálku poško-
dit soupeře magií. Díky specializaci vylepšují Surové svoje 
kouzla útoku nebo získávají další posilující kouzla. 
Ninja 
Ninjové jsou profesionální vrazi, kteří jsou schopni kdyko-
liv zákeřně a bez hlesu zaútočit. Aby si zachovali co nej-
větší zručnost a rychlost, nosí jen lehká brnění. To jim 
umožňuje bleskové pohyby a velkou pohyblivost. Podle 
toho, jakou mají specializaci, umí Ninjové jak mistrovsky 
zacházet s dýkou, tak i v boji na dálku manipulovat lukem 
a šípem. 
    Dan Zahradník, 8. ročník 
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Jaká auta se vám nejvíce líbí ? 
1. Dodge Viper        2. Corvette ZR1      3. Ferrari Enzo  

 

 

 

 

4.Ford GT     5. Ford Mustang    6. Trabant  

 

 

 

 

 7.  Bugatti Veyron    8.Porsche 911             9. Lotus Elise  

 

 

 

 

 10.Škoda Yeti    11. Hummer H2              12. Rolls Royce Phantom  

 

 

Miloš Zahradník  a Lukáš 

Dyntar, 7. ročník 
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POHÁDKA, TAK TROCHU JINAK 

Vlk a čtyři kůzlátka 

V jednom paneláku žila čtyři malá kůzlata, jejich máma koza a jejich babička, která zápasí v sumo. 
Jednou jim máma koza řekla, že se musí trochu uklidnit a odvázat se.  
Že jde s kámoškou na diskotéku.   „Pohlídá vás babička, ale nezlobte 
ji – nerada bych o vás přišla“ řekla. „Dejte si na mě bacha!“ řekla bab-
ka a poslouchala dál rozhovor kůzlat a kozy. „Ty nás tady necháš 
s tou osobou?“ zeptalo se strachy jedno kůzle. „Vždyť z nás udělá 
tlačenku!“, bálo se i druhé. „Babi“, v televizi dávají světový šampionát 
v sumo z Japonska a právě zápasí Vasaki – Kasaki – Bobek!“ říkalo 
třetí. „To jste mi nemohly říct dřív, už tam letím!“ vykřikla babka. „Na 
co budeme hrát?“. „Já nevím třeba na schovávanou! „ „Šachy!“ „Ne, to 
je pro malá kůzlata! “Já navrhuju poker. O kozí bobky!“ Najednou 
zazvoní zvonek. Kůzlata se leknou a jdou nejistě otevřít.  Uvidí tam mámu kozu s vlkem. „Sakra 
balíme poker!“ vykřiklo jedno z kůzlat  
„Mami, koho to sem vedeš?“ No přece strejdu Emila z Vlčákova, vy se ho bojíte?“ ptala se nechá-
pavě máma.  „No jo, vždyť je to vlk!“ řeklo jedno kůzle. „To jsou, ale pěkná kůzlátka už se mi na 
ně sbíhají sliny.“ Rozplývá se nad nimi vlk. 
„Pro tebe jsou kůzlata důležitější než já?“ Zeptala se koza. „No tak to je asi jasný, kdo by chtěl ta-
kovou starou kozu.“ „Tak abyste věděli, já jsem vlk.“ „Co se to tu děje?“ zařvala babka, když přišla 
do kuchyně. „Je tu vlk, babi!“ řeklo vylekaně kůzle.“ „Tak si to spolu pěkně rozdáme a ne abys ně-
kam utekl.“ pobídla vlka babka.  „BIM PRÁSK BUM, BIM PRÁSK BUM!!!!!“ babka „ÁÚ, ÁÚ, PO-
MÓC !!!“  Vlk  křičí „Tak já už asi půjdu.“ „Ale kampak bys chodil, ještě ti musím ukázat chvat 
Vasaki – Kasaki – Bobka!!“ zastavila babka vlka. „BIM PRÁSK BUM!“ „Zavoláme policii…….kdo se 
toho ujme?“ šeptala si kůzlata. Najednou se objevili policisti ve dveřích a zatkli vlka. „Dobrý den to 
máme na sebe dnes štěstí, co pane Vlčáku?“ radovali se policisti.  „Paní kozo starší, můžete ho 
přestat mlátit, myslím, že mu to stačí!!“ prosil babku policista. „Ano, taky myslím.“ přikývla babka.  
„Tak pane vlku, půjdeme.“ Vedli ho z bytu policisti. A od té doby se měli jako dříve a možná ještě 
líp. 
   Aneta Moravcová, Denisa Machová, Andrea Tomášová, 6. ročník 

Obsah tohoto časopisu 

je připravován žáky školy a neprochází redakční úpravou. 

Názory autorů jednotlivých článků nemusí vyjadřovat názory 

školy. 

Případný výtěžek z produkce tohoto časopisu je věnován na školní akti-

vity. 


