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Beran (21.3-20.4)
Na vánoční atmosféru
se příjemně nalaďte.

Býk ( 21.4-20.5)
Vánoční svátky s trochou
dobré vůle přivítáte v klidu.

Blíženci (21.5-21.6)
Koncem roku budete nuceni se smířit
s faktem, že mít poslední slovo
znamená ve skutečnosti prohru.

Rak (22.6-22.7)
Poslední měsíce roku vám
přinesou polojasno či střídavě
zataženo v blízkých vztazích.

Lev (23.7-22.8)
Koncem roku přijde jakési zúčtování.

Panna (23.8-22.9)
Na dárky myslete včas - hezký dárek
dokáže potěšit.

Váhy (23.9-22.10)
Koncem roku nezapomínejte na
Přísloví :“Dvakrát měř a jednou řež“.

Štír (23.10-22.11)
Před Vánocemi choďte raději po
špičkách.

Střelec(22.11-21.12)
Koncem roku pak otevřete svoje
stavidla optimismu.

Kozoroh (22.12-20.1)
Vánoce si užijte v klidu a pohodě.

Vodnář (21.1-19.2)
I nadále zůstanete držiteli nálepky
Za příjemného a zábavného společníka.

Ryby (20.2-20.3)
Konec roku prožijte v pohodě a dobrém
rozmaru.
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Povídka
Jednoho dne k nám do třídy přišla paní učitelka a řekla nám, že kdo chce, že se může přihlásit do
evropské soutěže „Právo dětí na ochranu “. Úkolem bylo vytvořit plakát s touto tematikou.
Soutěž vyžadovala práci ve čtyřčlenných skupinách. Byla jsem ve skupině s Karolínou, Kubou a Kačkou. Celkem
se v naší třídě utvořily tři skupinky. Rozdělili jsme si úkoly a pustili se do práce. Stačilo vidět práce spolužáků a bylo
jasné, že budeme mít silné soupeře.
Zpočátku jsme si mysleli, že budeme mít plakát nejlepší, ale postupem času nám došlo, že si asi až moc věříme.
Když byl plakát hotový, museli jsme přeložit do angličtiny text, který jsme na něj chtěli napsat. Proč do
angličtiny? Protože když uspějeme, mohli bychom jet do Bruselu, a tam by asi naší češtině moc nerozuměli.
Nakonec práce všech tří skupin paní učitelka poslala do Prahy a my všichni netrpělivě čekali, jak to dopadne.
Jednou ráno paní učitelka přišla k nám do třídy a oznámila nám, že jeden z našich tří plakátů se prý umístil mezi prvním až
třetím místem v celostátním kole. Ale jenom jeden……… Náš tým se chytil za ruce a tajně doufal, že jsme to my.
Také ostatní samozřejmě chtěli být mezi prvními. Když paní učitelka ukázala na náš tým, myslela jsem, že se zblázním
radostí! „To musí být jen sen,“ říkala jsem si.
Ale nebyl to sen. Čekalo na nás jedno ze tří prvních míst z celé ČR.
Dne 20.listopadu jsme vyrazili do Prahy, abychom se dozvěděli, na jakém jsme místě.
Jeli jsme autobusem Student Agency a pak i metrem.
Když jsme dorazili na místo, čekal nás společný oběd s konkurenty ve francouzské restauraci. Samozřejmě všechno platili
organizátoři soutěže.
Po jídle si nás vyzvedla naše průvodkyně a vyrazili jsme na dlouhou prohlídku Prahy. Po celou tu dobu jsme byli
napnutí, jak jsme dopadli.
Ve 14 h jsme se všichni shromáždili v Evropském domě, kde probíhalo slavnostní vyhlášení soutěže. Organizátoři nás
dlouhou dobu napínali. Nejprve vyhlásili třetí místo, na kterém se umístili naši největší soupeři. Jakmile vyhlásili i druhé
místo, bylo nám jasné, že to první místo je naše. Když nás vyhlásili, byli jsme štěstím bez sebe a ani jsme nemohli
popadnout dech. Každý jsme vyhráli zlatou medaili a věcné ceny! A ještě fotoaparát.
Překvapilo nás, že fotoaparát byl pouze jeden do skupiny.
Takže co nám zbývá………budeme se o něj střídat.
Všichni jsme byli nadšení z výletu a také z toho, že jsme se ten den neučili.

Napsala: Andrea Čandová
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Nosit pruhované
podkolenky

Kouřit
Dělat ze sebe někoho
kdo nejsi

Věřit si
Umět sladit
oblečení

Nenosit oblečení
z H&M

Taťka v plné polní
Jednoho dne jsem šla k mojí nejlepší kamarádce.
Pili jsme limču a najednou…cvakne klika, dveře
se rozletí a z koupelny vyleze její taťka-nahý!!
Rychle jsem se otočila. Její taťka křikl:,,Ježíš!“
a cupital do ložnice! Já s kamarádkou jsme se začaly
válet smíchy po podlaze. Dnes už je to jen trapná
vzpomínka, ale stále se tomu řehtáme jako malá
mimina.

Blééééé!
Pán se rozplývá nad chundelatým
pejskem:
,,Ty máš ale roztomilý čumáček…“
Majitelka ho taktně upozorní:
,,On má hlavu na opačné straně.“
Pán překvapeně:
,,Ale já jsem mu zrovna vnutil piškot!!!“
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! Naše první oběť !

Vyhlédli jsme si
p.uč.ŠVAMBERGOVOU !

Podle vašeho změněného
příjmení je nám jasné,
že jste se o prázdninách
vdávala.Kde jste měla
svatbu?
No, vdávala jsem se na zámku
Kozel.
Kde jste byla na svatební
cestě ?
S manželem jsme byli v Tatrách.
Chtěla byste mít dvojčata ?
Nebo by Vám to připadalo
moc náročné starat se o dvě
děti najednou.
Ne, to bych nechtěla mít dvojčata
Přijde mi to moc složité.
Kupujete si mléko ve školním
automatu?
Ne.

V jaké třídě se Vám
nejlépe učí ?
Dobře se mi učí v 8.A,
také v 5. třídách a v
6.A. 7. třídy jak kdy……
Jaké jsou Vaše
zájmy, co děláte
mimo školu?
Tak ráda se starám o
květiny.
Nakupujete ráda ?
Ano, nákupy, to je taky
jeden z mých koníčků.
Sledujete pravidelně
nějaký seriál?
Ano, sleduji, musím říkat
jaký ? (smích)
Děkujeme za rozhovor.
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Pracovní dílny

Perníčky

Sportovky

Techmania center

Angličtina

Keramika 2
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Přestávky ☺

Při hodinách ☺

Žáci 4.A připravili pro své kamarády z 1. tříd dvouhodinové vyučování. Prvňáčci hledali
rýmy, tvořili slova z písmen, třídili zimní plody, vyráběli draky a vybarvovali obrázky
podle výsledků příkladů. Oběma třídám se společné učení moc líbilo a už se těší na další
společné hodiny. ( V.Procházka,4.A)
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TAJENKA:

1. Co utíká jako voda
2. Každé ráno piji
3. Nejmoudřejší pták
4. Ohýbací část nohy
5. Žlutý prášek na květu
6. Kdo byl Vinnetou

N

7. Proslulé olomoucké

Žák 1.stupně, který jako první odevzdá redakci vyplněný kvíz pro svoji kategorii,
obdrží cenu!
Kviz pro 1. stupeň

Kviz pro 2. stupeň

Jak se anglicky řekne červená?
• Red
• Blue
• White
Kolik je 2+1?
• 4
• 8
• 3
Kdo snědl Červenou karkulku v pohádce?
• Kočka
• Vlk
• Pes
Na jakou barvu na semaforu musíte
přecházet na přechodu pro chodce?
• Červenou
• Oranžovou
• Zelenou
Co se jí o Vánocích?
• Kapr a salát
• Chléb s máslem
• Kedlubny

Kdo napsal Staré pověsti české?
• Alois Jirásek
• Božena Němcová
• Bohumil Hrabal
Které dílo proslavilo Boženu Němcovou?
• Babička
• Bylo nás pět
• Osudy dobrého vojáka Švejka
Která je nejdelší řeka světa?
• Nil
• Vltava
• Kongo
Jaké je hlavní město Ukrajiny?
• Oslo
• Tallin
• Kyjev
Která středověká říše existovala déle?
• Východořímská říše
• Západořímská říše
• Obě existovaly stejně dlouho

Muzikál ze střední 3 „Maturitní ročník“
nám ukazuje Gabriellu a Troye, studentské mazáky, v okamžiku, kdy se vyrovnávají
s faktem, že se jejich cesty rozejdou, protože každý z nich směřuje na jinou univerzitu.
S ostatními spolužáky se rozhodnou, že nastudují propracovaný muzikál, ve kterém se
pokusí zobrazit své touhy i obavy ze změn, jež jim budoucnost přináší. Se skvělou
muzikou a úžasnými tanečními čísly, která maximálně využijí potenciál velkého formátu
filmového plátna, bude tento film pro mladé publikum skvělou zábavou s elektrizující
energií.

Zkuste překvapit okolí Čokoládovým ježkem
Potřeby:
-miska
-vařečka
-sklenice
-nůž
-talíř

Suroviny:
-200g piškotů
-125g másla
-75g sladkého kakaa
-3 lžíce práškového cukru
-2 žloutky
-1 sáček loupaných mandlí

Postup:
1. Aby bylo máslo měkké,nezapomeň je včas vyjmout z ledničky.
2. Máslo tři s cukrem, přidej žloutky a kakao.
3. Do směsi nasyp rozdrcené piškoty a rukama hmotu důkladně propracuj.
4. Příliš tuhé těsto zřeď trochou mléka.
5. Těsto zpracuj do oválného tvaru,vymodeluj ježkovi hlavičku a ocásek(ruce si
předtím namoč ve studené vodě).
6. Mandle nakrájej na nudličky nebo je nožem podélně rozřízni a zastrkej do ježkova
tělíčka tak,aby se podobaly bodlinám.
7. Ulož ježka do ledničky a nech jej dostatečně ztuhnout.

Dobrou chuť a velké ovace! ☺
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Hezká tečka na konec.
Co také bylo v žákovské.
Poznámka: Neustále lítá po třídě a posedává na oknech.
Odpověd: Tomu nevěřím. Holub.
Poznámka: Směje se mi za zády do očí.
Poznámka: Vědomosti vaší dcery se rovnají nule;
pro postup do vyššího ročníku je třeba,
aby je minimálně zdvojnásobila.
Poznámka: Běhá po zdi.
Poznámka: Smrká mi do výkladu.
Poznámka: Svým zpěvem úmyslně ruší
hodinu zpěvu.

Redakce přeje hezké Vánoce a
štastný nový rok.
109

