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Zuzka Paříková 2.A 



Ahoj, zdraví  Vás Termitiště!!! 
    
            Blíží se nám zima, Vánoce a Silvestr, proto jsme si pro Vás připravili napínavý komix 
se silvestrovskou tématikou. V tomto čísle na Vás čeká i móda, vtipy, rekordy, křížovky, 
hodně obrázků, článků a básniček, které jsou pracemi našich spolužáků. Dalším obsahem 
časopisu se nechte překvapit. 
 
V případě, že přežijete konec světa, Vám za celé Termitiště přejeme krásné prožití 
vánočních svátků a šťastný nový rok 2013!!:-) 
                                                                                                             Pája, Míša a Dominik 
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   TRADICE   

           VÁNOC 

Na internetu vypátrala                            

Tereza Vyhlasová 

     Vánoce  jsou plné symbolů, přestože to někdy vypadá, že si je lidé vymysleli jen pro svou 
zábavu a radost. Ale proč právě v zimě, když na oslavy a veselice je ideální léto? 
Podívejme se na nejrůznější postavy a události, které jsou s Vánocemi spjaty. Všimneme si, 
že jsou plné kontrastů, symbolů boje světla a tmy – bílý anděl a černý čert, plamínky svíček a 
tmavomodrá barva noci, chlad spící země a hřejivé teplo odcházejícího slunce… A v tomto 
čase smutků, konců a zmarů se na zemi slaví narození dítěte, Spasitele. Boj dobra a zla, 
světla a tmy nikdy nekončí.  

 

Štědrý den  patří k významným dnům v roce. Naši předkové mu připisovali zvláštní moc, a 
proto se v tento den udržovala řada zvyků a magických úkonů, které měly zajistit především 
bohatou úrodu, dobrou užitkovost domácích zvířat a také zdraví a štěstí rodiny. Štědrý den, 
resp. Štědrý večer je u nás znám již od čtrnáctého století a, jak název napovídá, je spojen s 
obdarováváním.  
 
S východem první hvězdy se usedalo ke štědrove černí večeři. Podle tradice se mělo na 
stole objevit „devatero jídel“ od všeho, co se v roce urodilo. Mnohým jídlům se přisuzoval 
magický význam. Na stole nesměly chybět chléb, vánočka, česnek a cibule.  
 
Na začátku hostiny se podávala vánoční oplatka s medem. Polévka bývala hrachová nebo 
čočková. Jako hlavní jídlo se dělával kroupový nákyp s houbami, v Podkrkonoší známý jako 

„hubník“, ve středních a jižních Čechách jako 
„Černý kuba“. Dále si lidé pochutnávali na sušeném 
domácím ovoci – křížalách, sušených hruškách, 
švestkách a rozinkách: rozvařeným s kořením se 
říkalo „muzika“. Součástí večeře byla také čerstvá 
jablíčka a ořechy. Na závěr se podával čaj nebo 
punč s pečivem, tzn. s vánočkou, jinde se závinem 
a postupem času též s cukrovím. Je přirozené, že 
sváteční jídelníček měl řadu krajových a místních 
variant. 

Části večeře odnesli po jídle hospodář a hospodyně 
ke stromům, drůbeži a dobytku. Svůj díl dostaly i 
oheň a voda, aby neškodily.  

Kačka Havlová 2.B 
 
Další pr ůběh večera byl vyhrazen různým zvykům, hrám, nadělování, zpívání koled a 
hlavně zábavě mladých, kteří obvykle společenskou formou hádali svou budoucnost (lití 
olova, házení střevíce, vybírání polínek, pouštění ořechových skořápek se svíčkou po 
vodě,,,). Večer obvykle zakončila cesta na půlnoční mši.  

 



K Vánocům patří teploučký domov, splněná 
přání a možná i nějaký zázrak…. 

 Překvapení 

Tenkrát mi bylo jedenáct. Pamatuji si to, jako by to bylo včera. S mým mladším bráškou jsme 
právě stavěli velký bunkr ze sněhu. Táta vystoupil z auta a řekl: „Na dveřích zverimexu visí 
inzerát o prodeji jorkšírského teriéra.“ Chtěla jsem spíš většího psa, ale protože máme malou 
zahradu, mamka se bojí  velkých psů a já trpím alergií na psí chlupy, tak jsem na takového 
nemohla pomyslet.  Dočetla jsem se, že srst jorkšíra je jako vlasy, takže by nevadil mé alergii. 
Jeli jsme se na štěně podívat. Bylo to nádherné, černé štěňátko s velkýma ušima, po kterém 
jsem toužila. Pojmenovali jsme ho Tadeáš. Vyrostl z něj úžasný pes. I když je malý, nebojí se, 
hlídá, je neuvěřitelně věrný. Poslouchá moje rozkazy. Je to nejlepší pes na světě. Nedovedu si 
bez něj představit ani jeden den!                                                                   Ilona Fortelná 7.B 

Vánoční zázrak 

Žila jedna malá holčička Karolínka. Moc se těšila na Vánoce. Konečně přišel očekávaný 
Štědrý večer. Najednou zhasnul oheň v krbu…, něco se objevilo v komíně. Kája se lekla a 
rychle se schovala pod postel. Najednou uslyšela bouchnutí. Vykoukla a uviděla Santu Clause 
vylézat z krbu. Santa jí podal krabici se štěňátkem. Kája poděkovala. Štěňátko pojmenovala 
Rexík.                                                                                                      Kateřina Zámková 7.B 

                                                              Vánoční překvapení                                                         

Jednou o Vánocích jsem zažila krásné překvapení. Byl krásný zimní den, peklo se cukroví, zdobil se 
stromeček, dobalovali jsme dárky. Já měla jedno tajné přání, které jsem nikomu neřekla. Přála jsem si, 
abychom se všichni na Štědrý večer sešli doma. Moje sestra studovala v Irsku a neměla přijet na 
Vánoce. Jaké bylo moje překvapení, když zazvonil zvonek, já šla otevřít a sestra stála u dveří. Objala 
jsem ji a byla jsem nejšťastnější na světě, byl to dárek, který se mi splnil. Bylo to krásné vánoční 
překvapení.                                                                                                             Nikola Mařanová  6.A 

Domov 

 Co je to vlastně symbol domova? Každý má jiné priority a každý má jiné představy o symbolu 
domova. Někdo si domov nedovede představit bez rodiny a přátel a někdo si zase nedovede představit 

domov bez různých digitálních vymožeností.                                                                         
Někteří lidé by dali cokoli na světě jen proto, aby měli vůbec nějaký domov a měli se kam vracet,  a 

někteří si domova ani neváží a utíkají z něho. Myslíte, že je fér, aby jeden měl vše, na co si vzpomene, 
a druhý by neměl ani na zaplacení nájmu? Každému patří to, co si zaslouží, ale jak k tomu přijde 

takové malé dítě, které k tomu přijde jako slepý k houslím. Některé děti už od narození mají osobní 
konto, hračky za několik tisíc a spoustu dalších výhod, a některé jen milující rodiče a pár věcí z druhé 

ruky. Spousta dětí je v dnešní době dost rozmazlených díky počítačům a různým elektronickým 
vychytávkám a vůbec si neváží toho, co doopravdy mají, jako je zdraví, rodiče, láska a spousta dalších 

věcí. Ty sice nestojí šílené tisíce, ale i tak s nimi můžeme být šťastní. Kdybychom se naučili žít bez 
zbytečných věcí, byli bychom šťastnější.                                                    Petra Štruplová 9.B 



VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

Mami, prosím kup mi křečka,                          
do Vánoc to počká.                             
S křečkem bude zábava,                              
s ním to bude paráda.                               
Tereza Molnárová 6.A 

                                                                                                                  
Tati, prosím kup mi koníčka,                                                                                                               
S ním to bude velká srandička!                                                                                                          
Přijedu s ním do stáje,                                                                                                                  
ukážu vám přátele!                                                                                                      
Denisa Resselová 4.A 

                              Jitka Mitro Ondová 2.B 

Pod stromeček jsem si přála,                                  
novou, krásnou kytaru.                                  
Ani jsem se nenadála,                                      
k Vánocům ji dostanu. 

Dědovi jsem prosbu dala,                                    
mamince i taťkovi.                                                
Mamka, taťka odmítli mi,                                       
děda ten však nikoli.   Nikola Domácí 6.A                                   

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Mami, kup mi pejska,                                                                    
venku se dnes blejská.                                                                   

Půjdem spolu do cirkusu,                                                              
dám ti za to velkou pusu.                                                               

Půjdu si s ním hrát,                                                                        
Budu za to rád.                                                                              

Dej tam ještě mašličku,                                                                 
mám rád i babičku.                                                                        
Tomáš Richter 6.A 

 

 

 

 

 

Štěpán Koza 4.A 



    Svět, ve kterém žijeme                                                                       Zuzka Vrátilová 2.B 

Celý svět je zajímavý, že? Jsou na něm 
dobré, ale i zlé strany. Co si myslíte třeba 
o válkách? Podle mě nemají význam, 
umírá tam úplně zbytečně strašně moc 
lidí. A proč? Protože nějaké státy se 
doslova nesnášejí. Přijde mi, že někteří 
lidé nemají vůbec žádnou úctu k životu. 
Někdo je schopný i bez důvodu zabít 
člověka. Ale najdou se i lidé, kteří by 
nikdy neublížili ani bezbrannému 
broukovi.         No řekněte sami, chtěli 
byste žít ve světě plném násilí? Já ne, ale 
přesto v něm žiju. A vy také.                                               
Ale teď už konečně k té lepší části světa. 
Je zde krásná příroda, mnoho zvířat a    
hodně zajímavých míst, na která bych se i já rád podíval. Určitá skupina lidí tvrdí, že za hodně let, až 
tady nebudu, by mělo vyhasnou Slunce. Co myslíte vy? Já bych řekl, že by to byla hodně velká škoda. 
Slunce je parádní věc. Jakmile vidíte slunce, hned máte lepší náladu, na tváří se vám objeví úsměv, 
máte takový dobrý pocit.                                                                                                                                            
Když si to tak vezme, tak to nejhezčí, co na světě je, tu bylo už dávno.Proč tedy lidé ničí přírodu, loví 
chráněná zvířata a tak dál škodí světu? Já na to odpověď nemám sám v tom nevidím smysl. 
                                                                                                               Vojta Vrabec 9.A 

 

Kačka S. 2.B 

Jaký je podle vás náš svět? Svět ve kterém žijeme? 
Je zlý nebo hodný? Já myslím, že je krutý a 
nespravedlivý, ale takových slov hodnotících náš 
svět by bylo více. Náš svět vlastně není tak hrozný   
a zlý, to jenom lidé ho takový dělají, to jenom lidé 
stojí za všemi těmi změnami k horšímu.              
Lidé se k sobě chovají čím dál hůře a slova jako 
mír, spravedlnost a úcta k jiným lidem už dneska 
nikomu nic neříkají. Zamysleme se nad tím, jestli 
se chováme tak, aby byl náš svět lepší, nikoli horší. 
Řekla bych, že v dnešní době se najde už jen hrstka 
takových lidí. Větší problém je spíše vtom, že si 

málokdo uvědomuje, kam náš svět spěje. Stačí se jen poohlédnout, jak se všechno tak rychle změnilo. 
Jak se během pár let změnil celý svět a především chování národa. Našemu národu zřejmě vůbec 
nevadí, kam to všechno směřuje.                                                                                                       
Zkuste si jen představit jaký bude náš svět za padesát nebo sto let. Děti už nebudou ti jedineční 
tvorové, co kdysi bývaly, náš budoucí svět jim možná vezme to krásné dětství, které dříve každé dítě 
mělo. Zastavte se chvíli, nebo aspoň přemýšlejte o tom, jestli byste takový svět chtěli. Svět sobecký a 
neohleduplný. Já si takový svět nepřeji a jestli takový svět někdy bude, tak v něm žít nechci.       
Myslím si, že jestli se něco nestane, tak obyčejným lidem zbydou jen oči pro pláč.         I.Kosinová 9.A                     



HODKOVICE nad MOHELKOU       

OČIMA   3.A 
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V letošním ročníku Vám nabídneme cenné rady, jak přežít - pro nás žáky    

a dospívající – v nebezpečném prostředí dospěláků, domácích úkolů, zkoušení  

a všelijakých povinností, o jejichž nutnosti jsou přesvědčeni naši rodiče a učitelé. Zkusíme 
odpovědět na několik důležitých otázek. 

Otázka pro DRUHÉ číslo: Jak si najít kamarády? 

Trápí tě, že nemáš kamarády, kterým by ses mohla svěřit a se kterými byste zašli ven? Na to, 
jak si najít kamarády, není žádný osvědčený recept, takže ti tu nebudeme psát bludy. Zkusili 
jsme se zeptat našich učitelů, jak si je našli oni. 

1) Vzpomínáte si, jak jste si našli kamarády, když jste byli malí? 
2) Vídáte se ještě se svým kamarádem z dětství? 
3) Hledají se kamarádi líp v dětství, nebo v dospělosti? A proč? 
4) Hledáte si přátele snadno? 
5) Kolik máte opravdových přátel? 

 
Věra Šulcová: 

1) Byly jsme tři sestry stejně jako naše sousedky 
2) Málokdy 
3) Myslím, že oboje 
4) Ano 
5) Dva 

 
    Alena Banghová 

1) S kamarádkou jsme na sebe zbyly po letní brigádě 
2) Vídám se se třemi, ale ani jeden není ta, se kterou jsem se potkala na VŠ, a funguje 

to jako dřív 
3) V dětství, protože v dospělosti má člověk spoustu předsudků a závazků 
4) Nehledám, trvá mi, než si někoho připustím k tělu 
5) Tři z dětství a jednoho z dospělosti 

 

Radka Králová 
1) Z první třídy se sousedkou od vedle a stýkáme se až do dnes 
2) Ano s kamarádkou ze ZŠ, každý měsíc 
3) V dětství, protože dětské duše jsou čisté a upřímné 
4) Ano  
5) Čtyři 

 



Pavlína Fialová 

1) Kamarády jsem si našla ve škole a ve vesnici 
2) S některými ano a ráda 
3) Poznávám a hledám kamarády po celý život, ale v dětství je to snažší 
4) Ano, mám jich hodně a mrzí mě, že na ně nemám čas 
5) Dva nebo tři 

 
Lucie Štefanová 

1) Nejlepší kmošku mám ze základky a 
chodily jsme spolu na gympl a na 
vysokou 

2) Ano 
3) V dětství. Protože člověk má více času 

na kroužky atd. 
4) Ano 
5) Tři                                     A.Hušková 3.A 

 
Dana Kaplanová 

1) Ano, ve školce jsem měla velkého kamaráda Pepu 
2) Velmi málo  
3) V dětství, protože v dětství je kamarádství hra 
4) Ano, jsem komunikativní 
5) Mám od maminky, že ani nejlepším přátelům se neříká vše 

 
Ivana Drozdová 

1) Bydlela jsem na vesnici, tam to bylo jednoduché 
2) Občas, velice zřídka, ale ano 
3) V dětství nemáme takovou obavu se seznamovat, více jim věříme 
4) Ano, ale nejsem tak komunikativní, jako zamlada 
5) Tři 

 

K.Kopecká 3.A                                                                                                                             M.Svobodová 3.A 



Školní drby 
Tomáš Jáč chodil ve školce s Luckou Karešovou. 

Kristýna Bartošová balí  Tomáše Jáče. 

Kuba Kvapil má prý stejný účes jako Jitka Jírová. 

Josef Špaček a Lukáš Dědek chtějí napodobit Justina 
Biebra. 

Jiří Vojtíšek chodil s Ivanou Kosinovou ve školce. 

Drby hvězd 
Tomáš Klus čeká potomka.                                                 
Tomáš Klus zastavil slavíkovou éru Karla Gotta.  

Vojta Dyk A Tatiana Vilhelmová čekají dítě. 

Psy si zazpíval s Madonnou. 

Daniel Landa ukončil svou pěveckou kariéru. 

 

Hobit: Neočekávaná 
cesta 
Hobit“ sleduje cestu ústřední postavy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě, 
jejímž cílem je znovu si nárokovat ztracené trpasličí království Erebor, o které hobity 
připravil drak Šmak. Díky čaroději Gandalfu Šedému se Bilbo ocitne ve společnosti třinácti 
trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem Thorinem. Jejich cesta je zavede do divočiny, přes 
tajemné země, kde se to hemží zlobry a skřety, smrtelnými obřími pavouky a kouzelníky. 
Ačkoli cíl jejich cesty – Osamělá Hora - leží na východě, musí se nejprve dostat z jeskynního 
systému, kde se Bilbo ztratí a narazí na někoho, kdo mu navždy změní život... na Gluma. 
Tady, sám s Glumem, na břehu podzemního jezera, skromný Bilbo Pytlík objeví nejen 
hloubku lstivosti i odvahy, která překvapí i jeho samotného, ale také získá do svého 
vlastnictví Glumův prsten „miláška“, jenž skýtá nečekané a užitečné možnosti... Jednoduchý, 
zlatý prsten je spojen s osudem celé Středozemě takovým způsobem, jaký Bilbo nemůže ani 
tušit. 

Režie: Peter Jackson  
Hrají:  Martin Freeman, Stephen Hunter, Peter Hambleton, Eric Vespe, Ian McKellen, James Nesbitt, 
Jeffrey Thomas, John Callen, Graham McTavish, Mark Hadlow, Richard Armitage, Orlando Bloom 

                                                                                                                            I.Kosinová, V.Vrabec 



F acebook      F acebook      F acebook      F acebook          
V prvním čísle jste se dozvěděli, že facebook má dnes snad každý na škole (ať je to základní, střední či vysoká). 
V tomto čísle se podíváme na to, co všechno se může stát, když v přátelích máte lidi, které neznáte. Rozhodně se 
s nimi nikde nesetkávejte a raději si je z přátel vymažte, abyste zbytečně neriskovali se svým zdravím a životem. 

A nketaA nketaA nketaA nketa     
1) Kolik máte přibližně přátel na facebooku? 
2) Znáte všechny své přátele? 
3) Stalo se vám, že vás někdo na facebooku vydíral? 
4) Žádal vás někdy nějaký váš „přítel“ o nahé fotky? 
5) Chtěl si s vámi dát někdy váš neznámý přítel schůzku na neobvyklém místě?   Když ano, tak kdo? 
 
A na odpovědi jsme se zeptali našich spolužáků ☺ : 
 
 
1)Více jak 300 (10x) 
    Méně jak 300 (20x) 
2) Ne (18x)         Ano (13x) 
3)Ne (26x)          Ano (4x) 
4) Ne ( 21x)        Ano (9x) 
5) Ne (26x)         Ano (4x) 

    

    

!!!!V arováníV arováníV arováníV arování!!!!    
Rozhodně nepřijímejte žádosti od těch, kteří nemají fotku nebo jsou až moc krásní (může to být falešný účet). Za 
těmito počítači se mohou skrývat lidé, kteří aniž by o tom museli vědět, jsou tzv. pedofilové ( pedofil je člověk, 
který obtěžuje děti, protože ho sexuálně přitahují). Tímto jsme vás chtěli ochránit před nebezpečím, které se 
skrývá na těchto sítích. Doufáme, že to budete respektovat a uvědomovat si, o co vám vlastně jde. Někdy o váš 
život nebo chybu, které budete litovat nadosmrti. 
                                                                                                                                       Zpracovaly: Zuzka a Lucka 

                

      1) P O D Z I M    

   2) P E T R         

    3) T R O J Ú H E L N Í K 

      4) S I M O N A    

     5) J I T K A      

6) Z M R Z L I N A        

     7) Č E R T I      

    8) F A C E B O O K    

                

 1) Jak se jmenuje 3. roční období?     Zuzka a Lucka  

 2) Klu čičí jméno od P? (4 písmena)       

 3) 
Jak se jmenuje tente geometrický 
útvar? 

 

      

 4) Kdo slaví svátek 12. prosince?          

 5) Jak se jmenuje Jírová z 8.A křestním jménem?       

 6) Co se v létě jí na osvěžení?(dává se do kornoutku)       

 7) Kdo chodí 5. prosince?           

 8) Jak se jmenuje sociální síť, kterou dnes mají všichni?(pomocník:obličejová kniha)  



 



           Zimní móda roku 2012 

Anketa: 

1) Máte rádi zimní oblečení ?   2x Ne                           7x Ano    
2) Dáváte přednost teplejším   

nebo normálnímu oblečení  ?  3x teplejší                    6x normální  
3) Jaké je nejhorší zimní oblečení ?  3x  svetry                     1x trenky (na ostro)  
4) Kdo se nejlépe obléká na zimu ?  2x Lucie Fainová        1x Radek Ludvík                                      

                                                                   1x Pavla Pospíšilová       1x Marcela Vágnerová                              
5) Jaký máte názor na zimní oblečení ?  2x  je cool                    4x dobré  

 
Letošními hlavními trendy pro dámské šatníky jsou - Pánský 
styl, barvy, fetish, kombinace textur, elegance čtyřicátých 
let, Mini a maxi sukně, potisky, volánky a ozdoby, Pletené 
svetry, kůže a kožešina, kabáty všech stylů, krajka, 
vrstvení i kalhoty ve zkrácené délce. 
                                                   Pánský styl 
Celý svět se zdá být jakoby popleten. Muži se oblékají 
a dbají o sebe stejně jako ženy a tak není divu, že se 
módná návrháři dámské módy rozhlédli více po 
mužském šatníku.  
 
Pánský styl je letos zajímavým a celosvětovým trendem, 
který najdeme v podobě košil, obleků, bot a klobouků 
v dámských kolekcích. 

 
                                                                                        Týna Bartošová a Terka Winklerová 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

1. Nejdelší pes: 
 
Nejdelší pes na světě měří od čenichu ke konci ocasu A: 237 cm 
                                                                                      B: 240 cm 
                                                                                      C: 110 cm 
  
2. Nejmenší člověk měří: 
                                     A: 1 m                                                               
                                     B: 54,6 cm 
                                     C: 60 cm 
 
 
3. Nejpotetovanější člověk:  
                                        A:100% 
                                        B:200% 
                                        C:50%                                                                                                                                  
 
4. Nejdelší brouk: A:20 cm  
                               B:16,7 cm 
                               C:12 cm 
           
5. Nejdelší jazyk v ČR: A:11 cm 
                                        B:15 cm  
                                        C: 11,2 cm                                   
                                                                                                                                                                                 
  
           
 
                                                                        
                                                                         
 
                                                                                  6. Největší oči v poměru k t ělu (savci): 
                                                                                                                                       A: 20 cm   
                                                                                                                                       B: 85 mm  
                                                                                                                                       C: 16 cm 
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
                                                                                                                  
       1.A2.B3.B4.B5.A6.C                                                      Zpracovali: Kvapil, Šorejs 



Fotbalové kluby na přání 

FC Barcelona 

Fc Barcelona je profesionální  španělský fotbalový klub založen v roce 1899 a sídlící ve městě 
Barcelona, ve společnosti  Katalánsko. Klub tradičně působí v nejvyšší španělské fotbalové soutěži 
Primera División. S klubem se můžete setkat pod prostšími názvy jako Barcelona či Barça. Domácím 
fotbalovým stadionem je Nou Estadi del Futbol Club Barcelona známý pod jménem Camp Nou s 
kapacitou téměř 100 tisíc diváků. Od svého založení v roce 1899 má klub heslo: „El Barça és més que 
un club“ (v překladu z katalánštiny: Barça je víc než klub). Toto heslo je i na tribuně Nou 
Campu.Barcelona vyhrála  španělskou ligu celkem 21x, Copa del Rey 26x,Copa de la Liga 2x, 
Supercopa de España 10x,ligu mistrů UEFA  4x,pohár veletržních měst 3x,pohár vítězů poháru 
4x,super pohár UEFA 4x a 2x MS klubů 

Znak klubu:                                                                    tým pro sezonu 2012/2013:    

                                     

 

                                                                         

 Předseda:  Sandro Rossel 

Trenér: Tito Vilanova  

Kapitán Barcelony: Carles Puyol 

Football Club Barcelona založil v roce 1899 Joan (Hans) Gamper. Gamper se do Barcelony 
přestěhoval kvůli svým podnikatelským aktivitám v roce 1898, kdy mu bylo 21 let. Švýcarský 
podnikatel zvolil za klubové barvy červenou a modrou, inspirován svým oblíbeným 
švýcarským fotbalovým klubem FC Basel 1893. Dalšími spoluzakladateli byli Walter 
(Gualteri) Wild, Lluis d’Ossó, přítomni byli také Bartomeu Terrados, Otto Kunzle, Otto 
Maier, Enric Ducal, Pere Cabot, Carles Pujol, Josep Llobet, John Parsons a William Parsons. 
Walter Wild, rodák z Anglie se stal prvním prezidentem klubu. V kombinaci s jeho hráčskými 
schopnostmi ho můžeme považovat za první klubovou legendu. První dres klubu byl napůl 
sešitý z barev purpurové a modré. Trenýrky byly bílé. 



Nejlepší hráč Barcelony: Lionel Andrés Messi         

Lionel Messi se narodil 24.června 1987 v Rosariu 
v Argentině. Často bývá označován jako nový 
Maradona. Bývalý legendární fotbalista (Maradona) 
prohlásil, že Messi je jeho nástupcem. V sezóně 
2011/2012 nastřílel ve španělské lize rekordních 50 
gólů a ve všech soutěžích nastřílel též rekordních 73 
gólů.Messi vyhrál 3x zlatý míč pro nejlepšího 
fotbalistu Evropy a to 3x za sebou.2x vyhrál zlatou 
kopačku,1x se stal fotbalistou roku,2x nejlepším 
střelcem španělské ligy,1x cenu Golden boy,1x cenu 
bravo.3x se stal fotbalistou Argentiny,2x nejlepším 
fotbalistou španělské ligy a 4x se stal nejlepším 
střelcem Ligy Mistrů. Byl zvolen nejlepším 
sportovcem roku 2011 deníkem L´Equipe. Vstřelil 
nejvíce gólů v jednom utkání Ligy Mistrů. V odvetě 
osmifinále LM 2011/12 proti Bayeru Leverkusen 
nastřílel 5 gólů.Nedávno se Messimu narodil syn 
Thiago. 

                     Připravili: Pepa Špaček a Dominik Dostrašil 

 

Četli jste pozorně? Tak vyluštěte naši křížovku!!!! 

  1.   A R A D O N A    

 2. L E V E R K U S E N   

3. R O S A R I O       

  4. S A N D R O      

5. T H I A G O        

              

1. Bývalý legendární argentisnský fotbalista      

2. Proti kterému klubu vstřelil Messi v Lize mistrů 5 gólů? Nápověda: Bayern …… 

3. Rodné město Lionela Messiho        

4.Předseda Barcelony (křestní jméno)       

5.Křestní jméno Messiho syna         

 

 

 

                   

                  Natálka Ryšavá 2.B 



                                                                V tipyV tipyV tipyV tipy    
 
Hroch říká: „Pojedeme na výlet.“ 
Žába po něm zopakuje: „Pojedeme na výlet.“ 
Hroch říká: „Vezmeme si s sebou batohy.“ 
Žába po něm zopakuje: „Vezmeme si s sebou 
batohy.“ 
Hroch říká: „A ta zelená kráva nikam nepojede.“ 
 A žába říká: „Chudák krokodýl, tak se na to těšil.“ 
  
 Babka si lehne na koleje a vlak jí přejede nohy. 
 Načež babka začne křičet: „Moje nohy, moje 
nohy.“ 
Kolemjdoucí: Co řveš babi, stejně žádný nemáš.! 
 
                                                                                                                
Malá stonožka se ptá maminky: 
“Hele mami, co je to člověk?“ 
“No, to je takový chudák, kterému uřízli 98 
nohou.“ 
 
„Vidí kočky ve tmě?“ 
„Jo, ale špatně se jim drží baterka.“ 
 
Velitel ukazuje na samopal a říká: „ Toto je 
automat.“ Vojín na to: „A kam se hází 
mince?“ 
 
Paní učitelka se ptá Pepíčka 
„Pepíčku, řekni mi dvě zájmena?“ 
Pepíček říká: „Kdo? Já?“  
„Výborně Pepíčku.“ 
                                                           
 
Zpracovaly: Zuzka a Lucka 
 
 
 
 
 



Anglická konverzace  
 
 
 
POŘADÍ 

 
JMÉNO 

 
POSLECH 

 
ROZHOVOR 
A OBRÁZEK 

 
CELKEM 

 
1. 

David 
Pařík 

 
9 

 
48 

 
57 

 
2.  

Karolína  
Řezáčová 

 
8 

 
48 

 
56 

 
3.- 4. 

Lenka 
Nedvědová 

 
9 

 
46 

 
55 

 
3.- 4. 

Martin 
Kočí 

 
8 

 
47 

 
85 

 
5. 

Štěpán 
Fišar 

 
10 

 
44 

 
54 

 
6.-8. 

Nikola 
Domácí 

 
8 

 
45 

 
53 

 
6.-8. 

Nikola 
Mařanová 

 
8 

 
45 

 
53 

 
6.-8. 

Anna  
Vondráková 

 
9 

 
44 

 
53 

 
9.-11. 

Petra 
Menčíková 

 
9 

 
42 

 
51 

 
9.-11. 

Tomáš 
Hujer 

 
5 

 
46 

 
51 

 
9.-11  

Kryštof 
Porš 

 
10 

 
41 

 
51 

 
12. 

Tereza  
Fialová 

 
8 

 
42 

 
50 

 
13. 

Tereza 
Molnárová 

 
8 

 
       40 

 
48 

 
Kategorie I   
maximálně 60 bodů, 21 účastníků 
 

 
 
 

Olympiáda v českém jazyce – 9.A,B 
 
Pořadí Jméno Body 

1.-2. Marek Hudec 22 
1.-2. Petra Štruplová 22 
3.-4. Lucie Fainová 21 
3.-4. David Jasche 21 
5. Pavla Pospíšilová 20 
6. Vítězslav Král 19 
7. Petr Horák 18 
7. Jiří Vojtíšek 18 
7. Barbora Žurková 18 

  
 
 

 
POŘADÍ 

 
JMÉNO 

 
POSLECH 

 
ROZHOVOR 
A OBRÁZEK 

 
CELKEM 

 
1. 

Klára  
Panušková 

 
10 

 
74 

 
84 

 
2.  

Robin 
Kraus 

 
8 

 
74 

 
82 

 
3.- 4. 

Jana 
Peigerová 

 
10 

 
71 

 
81 

 
3.- 4. 

Lucie 
Fainová 

 
9 

 
72 

 
81 

 
5.- 6. 

Barbora 
Laurinová 

 
7 

 
73 

 
80 

 
5.- 6. 

Roman 
Drotoš 

 
8 

 
72 

 
80 

 
7.- 9. 

Pavla  
Pospíšilová 

 
8 

 
71 

 
79 

 
7.- 9. 

Barbora 
Žůrková 

 
9 

 
70 

 
79 

 
7.- 9. 

Petr 
Horák 

 
9 

 
70 

 
79 

 
10. 

Klára 
Lukášová 

 
8 

 
70 

 
78 

 
11.- 12.  

Artur 
Abyshev 

 
9 

 
65 

 
74 

 
11.- 12. 

Vojtěch 
Vondrák 

 
10 

 
64 

 
74 

 
Kategorie II    
maximálně 85 bodů, 23 účastníků 
 
 



BOBŘÍK INFORMATIKY 

Ve dnech 12. – 16. 11. 2012 proběhl 5. ročník soutěže Bobřík informatiky. Naše škola se zapojila do 
všech kategorií určených pro žáky základních škol. Kategorie Mini, proběhla v letošním roce poprvé, 
je určena pro žáky 4. a 5. tříd. Kategorie Benjamin je určena pro 6. a 7. třídy a kategorie Kadet pro 8. a 
9. třídy. Soutěž probíhá on-line, žák se přihlásí pod svým kódem na portál soutěže, spustí si test 
s logickými úlohami a otázkami, které se týkají znalostí práce s výpočetní technikou. Ihned po 
ukončení testu se dozví, zda byl úspěšným řešitelem a kolik dosáhl bodů. Po ukončení soutěže jsou 
žáci seznámeni nejen s pořadím v rámci školy, ale i se svým umístěním v rámci celé republiky. 
V kategorii Mini soutěžilo v celé republice 4925 žáků, v kategorii Benjamin 7168 žáků a v kategorii 
Kadet 7299 žáků. Nejlepších výsledků letos dosáhli žáci v kategorii Mini. Mezi 132 řešitelů 
s maximálním počtem 157 bodů se zařadili i žáci 5. A Monika Křížová a Jiří Růta a z 5.B Aneta 
Třešňáková. Na škole jsme měli 16 úspěšných řešitelů. V kategorii Benjamin byla nejúspěšnější 
Karolína Řezáčová ze 7.B,celkem bylo 8 úspěšných řešitelů. V kategorii Kadet získali nejvíce bodů 
Petr Horák (9.A) a Jiří Vojtíšek (9.B), oba dosáhli shodně 221 bodů. Celkem bylo v této kategorii na 
naší škole 10 úspěšných řešitelů. 

Podrobnější informace k soutěži a účastníkům soutěže najdete na stránkách soutěže ibobr.cz.  

pořadí   KADET  8. a 9. třídy   
  školní republikové     

1.-2. 65. HORÁK Petr 221 
1.-2. 65. VOJTÍŠEK Jiří 221 
3. 479. HUDEC Marek 197 
4. 631. DUDL Martin 190 
5. 783. ABYSHEV Artur 185 
6. 898. PEIGEROVÁ Jana 182 
7. 1286. OUDA Lukáš 171 
8. 1452. KRÁL Vít ězslav 168 
9. 1782. ŽŮRKOVÁ Barbora 158 
10. 1828. LUKÁŠOVÁ Klára 157 

                                                                                                                                       Sabina Fričová 2.B 

  BENJAMIN  6. a 7. třídy 
pořadí     

školní republikové     

1. 615. ŘEZÁČOVÁ Karolína 195 
2. 643. BŘEZINOVÁ Aneta 192 
3. 773. PEIGER Martin 188 
4. 1597. KAPRÁLKOVÁ Nella 165 
5. 1614. ROUBÍNEK Lukáš 164 
6. 1775. PAŘÍK David 160 
7. 1912. KOŠKOVÁ Jitka 157 
8. 2113. KOČÍ Martin 152 
9. 2265. NEDVĚDOVÁ Lenka 149 
10. 2284. KNĚBORTOVÁ Aneta 148 



MINI  4. a 5. třídy 
pořadí       

školní republikové     
1. - 3. 1. KŘÍŽOVÁ Monika 157 
1. - 3. 1. RŮTA Jiří 157 
1. - 3. 1. TŘEŠŇÁKOVÁ Aneta 157 
4. - 6. 137. HOLUBOVÁ Nikola 145 
4. - 6. 137. KOPOVÁ Kateřina 145 
4. - 6. 137. MUSIL Vítězslav 145 

7. 474. FARSKÁ Karolína 137 
8. 552. JANEČKOVÁ Monika 133 
9. 798. PANUŠKA Kryštof 129 
10. 931. FIALA Matyáš 125 

                                                                                                                          

Základní 
údaje 

Počet soutěžících Počet 
klasifikovaných 

 Úspěšných 
řešitelů 

Dosáhlo plný 
počet bodů 

Mini 4925 4491 2422 132 

Benjamin 7268 6847 2264 13 

Kadet 7299 6969 2382 39 
 

                                          B.Večerníková 4.A 
 

       

 

       

             

    1. l e V         

        2. l á t k y    

  3. m a m i n k a      

     4. s l o v e s a   

           5. c i t o s l 

6. s l o n i c e           

            

 
TAJENKA : Po Mikuláši a čertu s andělem 

budou  ___________________________ 

                                      

1. Král zvířat          

2. Šije se z ….         

3.  Moje….je tátova manželka     

4. Patý slovní druh….       

5. Žlutý kyselý plod….       

6. Maminka slůňátka….  M. Janečková 4.A 



třída jméno celkem kg třída celkem kg počet sběračů

3.A Kopecká K. 549 2.A 1820 15

2.A Králová N. 525 4.A 1420 21

2.A Arlt D. 289 3.A 1127 11

7.A Fialová T 285 2.B 774 14

2.A Kočí T. 233 1.A 459 16

2.A Stará N 218 7.A 429 3

2.B Pluhařová I. 173 7.B 427 7

3.A Čermák O. 166 5.B 415 8

2.A Havrda L. 150 6.A 393 4

4.A Jiroušková R. 152 5.A 376 7

4.A Jiroušková R. 151 8.A 363 4

7.B Roubínek L 144 ŠD 128

4.A Musil V. 140 9.A 78 2

7.B Musil J. 140 9.B 0 0

6.A Lepičová P. 136

4.A Rybář V. 133

3.A Šóbrová P 129

2.B Jágrová L. 124

3.A Křížek J. 119

2.A Trojan J. 116

4.A Líznerová K. 114

5.A Růta J. 107

2.B Zeman F. 105

7.A Pelešová E. 104

6.A Vondráková A. 101

Všem, kteří se podíleli a podpořili třídění odpadu - sběr papíru  moc děkujeme.
Za finanční hotovost nakoupíme hry, stavebnice a pomůcky na výuku cizích jazyků.

Další sběr plánujeme na květen 2013.                                          

Již nyní můžete třídit odpad a pomoci tak dobré věci.

SBĚR PAPÍRU LISTOPAD   2012

celkem 8209 kg

Žáci  Třídy



Komix 
 

 
 

       
 

       
 

      
 

Neexperimentujte s pyrotechnikou !!! 
 
 
 

Hráli : Michaela Sokolová, Valérie Banghová, Dominik Král. 
Fotograf: Kateřina Capoušková, Pavlína Pospíšilová 

Ahoj, 
půjdeš 
ven ? 

Ahoj, jo, 
moc ráda. 

Můžu tu 
petardu 
zapálit? 

Jo, jsem    
připravena! 
 . 

Co se stalo, 
jsi 
v pořádku? 

Au to pálí, nešlo 
to pustit, přilepilo 
se mi to k ruce! 

Děkuji, 
že mi to 
ošetříš. 

Není 
zač. 


