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Dominik Mišák 5.A 



Milí čtenáři, 

máme tu podzim, roční období, kdy vychází nové čísl o Termita s novou redakční radou 

složenou ze žáků 9.A.  Pokusíme se vám zlepšit nála du a doufáme, že se vám budou naše čísla 

líbit.V tomto ročníku vás budou čekat nové rubriky,  například Netradiční sporty, Ftipy (ano 

opravdu Ftipy -☺ , různé ankety, rady a pravidelná stránka recenzí.   Přejeme vám příjemné 

počtení a těšíme se na Vaše příspěvky, které rádi p řepisujeme ( ☺ ) a uveřejňujeme! 

Vaše Termitiště 

 

ZŠ TGM Hodkovice n. M. pořádá  
ve středu 5.listopadu 2014 

                                            PODZIMNÍ NOČNÍ  POCHOD (2.ročník)   
 

Přihlášené týmy v převlecích, které je pomohou ochr ánit proti duchům a démonům, 

 rozsvítí světla, která jistě rozzáří nastávající p ošmourné dny. 

 

 
  J.Mitro Onda 2.A      A.Valeš 2.A          D.Bílek 2.A     J.Kolomazník 2.A                           T.Štorková 2.A        

 

 

 

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou v listopadu opět  organizuje 
 
                                     SBĚR PAPÍRU    
 
Pondělí    -    10.11    7.00 – 8.00 
Úterý       -        11.11    7.00 – 8.00       15. 00 – 17.00 
Středa      -        12.11    7.00 – 8.00 
Čtvrtek    -        13.11    7.00 – 8.00       15.0 0 – 17.00 
Pátek       -         14.11  7.00 – 8.00 
 

Papír bude vybírán za školou u školní jídelny. 
Karton bude vybírán samostatně, oddělen od ostatního papíru, v krabici nebo svázán. 
V uvedené dny můžete nosit také plastová víčka od PET lahví - limo, mléko, aviváže,  apod., 

která budou předána na   „Sbírka pro Aličku z Hodkovic n/M“ 
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„Bramborový den“ ve druhých třídách 

Před podzimními prázdninami jsme si my, druháci, užili tematický „BRAMBOROVÝ DEN“. Naučili  jsme se mnoho 
nového o naší nové kamarádce HLÍZE BRAMBOROVÉ. Pracovali jsme totiž s encyklopediemi, zpívali jsme písničky 
o bramborách, recitovali o nich básničky, dokonce jsme zkoušeli psát jednoduché verše: 

BRAMBORY                                                               
Koulely se brambory,                                                                  

na zahradě, na poli.                                                                                                    
Děti si je upekly                                                                            
a pak rychle utekly                                                        

upéci k nim masíčko,                                                         
pak se smály maličko 

V matematice jsme řešili tematické slovní úlohy.     
V českém jazyce nechyběly ani bramborové 
pohádky. Zkoušeli jsme je číst novými metodami -
řízeným čtením, ale i metodou čtení proti srsti, 
potěšila nás i kreslená pohádka „Jak jela mašinka 
pro brambory“. 

Také jsme z brambor vyráběli nové bramborové kamarády. Vše se nám dařilo, protože jsme se mohli posilnit 
bramborovými dobrůtkami, které nám připravily naše maminky či babičky. Ochutnávali jsme bramborové saláty, 
placky, bramboráčky, špízy, pomazánky či chipsy, nechybělo ani sladké bramborové mlsání. Den jsme zakončili 
bramborovou olympiádou v tělocvičně, kdy nám naše p řinesené brambory posloužily i při hrách a soutěžích. 

A co nás čeká po jablíčkovém a bramborovém dni zase příště? Necháme se překvapit ☺…      

                                  

                 Žáci 2.B se učili veršovat. Toto j sou jejich první společné pokusy ☺  

Dráček  

Letí, letí dráček, 

má na sobě fráček. 

Zelený, modrý, červený,  

má ho hezky sladěný. 

 

Zajíček a mlsná liška 

Lesem skáče zajíček, 

je malý jak malíček. 

Za ním běží lištička,  

září její očička. 

Chce ho míti k obědu,  

má ho ráda na medu 

 

Tom a Jerry 

Byla jedna myšička, 

honila jí kočička. 

Honila ji kolem domu, 

ale taky kolem stromu. 

Myška se jí schovala,  

ještě se jí vysmála. 

Podzim 

Padá, padá lísteček, 

na náš malý dvoreček. 

Tam pobíhá Mareček 

a chytá ten lísteček.    

                                Šárka Menčíková a její druháci 



NAVŠTÍVILI  JSME ….. 

Slavnosti z jedné a druhé tašky 

Hodkovické slavnosti se konaly 22.9. 2014 na náměstí T.G.Masaryka v našem městečku.              
Vládla vážně skvělá atmosféra.  Hudební , vtipná, pohodová, přátelská.  Trochu překvapila a udivila  stage 

před sochou T. G. Masaryka.  Nejvíc nás zaujala kapela Black Beagel a Těla a  skvělé představení v podání 

malých hasičů.  

V pauzách, když se střídaly kapely, jsme zašli i na výstavu Josefa Fanty do Kulturního domu v Hodkovicích, 

výstava byla velice zajímavá.                                                                         
A ještě něco ke stánkům. Klobása ze stánku byla výborná, dále tu měli ledovou tříšť s bonusy, vypadalo to 

tak, že vám v té tříšti plavali všelijaký broučci. Dále jsme tu mohli vidět rozmanité výrobky jak z keramiky, 

tak třeba ze skla a dřeva. Každý, kdo v Hodkovicích něco vyrábí, má prostor se předvést právě na těchto 

slavnostech.                                                                                   
Podle našeho názoru se celá akce velmi povedla a lidí bylo, jako každým rokem, opravdu nemálo. Počasí se 

výjimečně taky vyvedlo. Organizace byla na dobré úrovni, takže záporů na této akci najdeme jen pár a dají 

se přehlédnout. 
Anketa: 1) Co se vám nejvíce líbilo za kapelu?  Black Beagel 3x ; Maxim Turbulenc 4x ; Těla 5x 

  2) Byli jste na výstavě Josefa Fanty ? Ano 5x ; Ne 7x 

  3) Líbila se vám organizace celé akce ? Ano 10x ; Mohlo to být lepší 1x ; Ne 1x 

 

Přednáška o drogách s PhDr.Ivanem Doudou 

Ivan Douda, vystudoval psychologii, byl jeden ze zakladatelů střediska Drop In v Praze, které se zabývá 

závislostí na drogách. Cílem tohoto střediska je nabízet profesionální služby v oblasti léčby závislostí se 

zaměřením na nealkoholické drogy.  

Dne 30.9 navštívil naše městské kino, kde uskutečnil 

svoji přednášku, které se zúčastnili žáci druhého 

stupně. Pan Douda  mluvil o jednotlivých drogách, 

legálních i nelegálních, a jejich důsledcích pro 

uživatele.  

Jako deváťáky nás mrzelo, že jsme se nedozvěděli nic 

nového. Pan Douda nám mohl sdělit více informací ze 

své práce a  zkušeností. Vlastně nám řekl to, o čem       

s námi mluvili učitelé v občanské výchově ve škole 

nebo co známe z dalších přednášek na toto téma, 

kterých jsme měli víc než dost.  

Pro 8. třídu a nižší ročníky bylo velice pozitivní a výhodné, že se tato přednáška uskutečnila na začátku školního 

roku, předtím, než se toto téma začne probírat ve výuce, a tak si žáci alespoň udělají představu, jak taková 

výuka může probíhat, co bude jejím obsahem a co by se chtěli ještě dovědět. 

Stránku připravili: Jindra, Nella, Jess 



Já tak rád mlsám, mlsám….  
 
Sladké taštičky z bramborového těsta      
(Od našich prababiček) 

Bramborové těsto jako na knedlíky (vařené 

brambory, vejce, hladká a hrubá mouka, sůl) 

Těsto  vyválíme na placku 0,5 cm silnou a 

vykrájíme čtverce o straně 10cm. 

Na jednu polovinu dáme náplň-povidla, marmeláda, 

tvaroh (sladký jako do buchet). 

Přeložíme, přitlačíme okraje a vaříme 5 minut. 

Podáváme s cukrem a rozpuštěným máslem. 

Dobrou chuť.                                      Petr Hroch 

Carpacio z červené řepy 

Bulvy řepy omýt, zabalit do alobalu a dát upéct- 

lepší menší bulvy, peče se na 200°C cca 1-1
1
/2 hod 

podle velikosti 

Nechat vychladnout, oloupat a nakrájet na tenké 

plátky 

Bylinková sůl, čerstvý pepř, olivový olej, balsamico 

krém, petrželka 

Plátky naklademe na talíř, osolíme,opepříme, 

zalijeme oliv. olejem a ochutíme balsamicem a 

petrželkou 

Poklademe sýrem- nejlépe kozí, může být hermelín, 

mozzarella atd. - lepší aromatičtější 

Podáváme s bagetkou nebo opečenými toasty 

Dobrou chuť ☺                         Adam Valeš 2.B 
 

 

Salát s mangem a jahodami 

 

Do mísy dáme 200 g natrhaného ledového salátu,  

3 kusy jahod na kostičky,
 1
/4  oloupaného manga na 

kostičky, 
1
/2  hrušky na plátky. 

V misce smícháme:    2 lžíce olivového oleje

         2 lžíce šťávy z pomeranče 

                      1 lžíci medu 

           špetku soli 

Zalijeme a promícháme. Navrch dáme vlašské 

ořechy obalené v karamelu a opečené krutony 

z toastového chleba a kostičky sýra podle chuti. 

Dobrou chuť ☺                Adéla Cihlářová 2.B 

 

 

 

 

Báječná dýňová polévka 

1 kg dýně  

3 lžíce másla 

1 cibule 

1 stroužek česneku 

1 l zeleninového vývaru 

1 lžička octového zálivu 

1 lžíce citrónové šťávy 

300 ml mléka 

Sůl, pepř, bobkový list 

Na ozdobu: 4-6 lžic kysané smetany, opražená 

houska  

 

Dýni oloupejte, vydlabejte, a dužinu nekrájejte na 

kostky velké cca. 2,5 cm. 

V hrnci rozpusťte máslo, přidejte nakrájenou cibuli , 

nasekaný česnek a kostky dýně. 

Dusit asi 3-4 min. Pak přidejte vývar a uveďte do 

varu. Osolíte a opepříte, podle chuti. 

Přidejte zázvor a citrónovou šťávu. 

Vařte na mírném plamenu asi 20 min., aby lehce 

zahoustla. Pak vyjměte bobkový list, polévku 

nechte trochu vychladnout a opatrně ji rozmixujte 

do hladka. Přidejte mléko a mírně prohřejte. 

Ozdobte trochou smetany a opečenou houskou.  

 Dobrou chuť ☺ přeje                  Kamilka Poršová                             

Anička HO 2.B 

Slané tyčky. 

Vyválíme listové těsto, rádýlkem nařežeme 

proužky. 

Potřeme je vajíčkem, posolíme a posypeme 

kmínem. Dáme péct do trouby na 180 stupňů 

                     Barbora Šejnohová 2.B 
 

 



 

 
 
Po dvou letech se vám zase hlásíme s cennými radami 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 PRVNÍ číslo: Volný čas  
Zeptali jsme se Vás na to, co nejčastěji děláte ve svém volném čase… 

 

Jako nejčastější odpovědi se nám dostalo:  
1) 40 z vás -> hraje na počítači 
2) 29 z vás -> chodí ven s kamarády                    
3) 19 z vás -> sportuje 
4) 18 z vás -> jezdí na kole 
5) 15 z vás -> spí 
6) 14 z vás -> chodí ven se psem 
7) 12 z vás -> učí se 
8) 12 z vás -> čte si 
9) 11 z vás -> se dívá ne televizi 
10)  8 z vás -> hraje fotbal 
11)  6 z vás -> hraje na hudební nástroj 
12)  6 z vás -> je na facebooku 
13)  6 z vás -> poslouchá hudbu 
14)  4 z vás -> tancují 
15) 4 z vás -> gaučingují 
16) 4 z vás -> jí 
17) 4 z vás -> jezdí na motorce 
 
Zbytek z vás neví, co ve svém volném čase dělat. No a pokud se neinspirujete vašimi 
spolužáky, mohly bychom vás inspirovat my našimi návrhy… 
 
1) První návrh je: Relaxujte chvilku. 

 Pokud máte volný čas a venku není zrovna hezky, není nic lepšího, než si pustit film, přečíst 

časopis, či knížku nebo si jen lehnou se sluchátky v uších a poslechnout si svou oblíbenou 

muziku 

 
2) Další návrh je: Zasportujte si! 

Nezáleží na tom, jaké je počasí. Na sport si chvilku můžete najít vždycky. Když je ošklivě 

můžete cvičit uvnitř a pokud je hezky? Ježdění na kole, běh i snad jen procházka s kamarády 

vás určitě zabaví. 

 
3) Náš poslední návrh je: Vyrazte do společnosti! 

U tohoto návrhu také nezáleží na počasí. Do kina, či divadla se dá vyrazit za každého počasí. 

Zavolejte svým kamarádům, jestli se k vám nechce některý přidat a zhlédnout jeden 

z nejnovějších filmů. Jsme si jisté, že se jich k vám pár přidá, a i kdyby ne, vtipnou komedii si 

užijete i sami. 

Jenže ne všichni si můžou vyjít ven se svými kamarády. Například Lily z 2.A , která byla 
v lázních, si se svými kamarády do kina vyrazit nemohla. Jenže má tak skvělé kamarády, 
kteří jí poslali dopisy, aby jí to nebylo líto. Některé z nich si můžete prohlédnout na další 
stránce.                 Eliška a Týna 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



S naší novou paní učitelkou třídní Hanou Zýkovou přišly i nové možnosti. Nejvíce se nám však 
zamlouval nápad mít ve třídě zvířata. Po dlouhém váhání jsme se rozhodli pro džungarského křečka, 
kterého do naší třídy přinesl náš bývalý spolužák Vašek Křížek. Žákům se to velice zalíbilo a rázem se 
třída přírodopisu a zeměpisu stala nejnavštěvovanější třídou školy. Jméno pro křečka jsme zvolili 
hlasováním. A od té doby se křeček jmenuje Šmudlinka. Od začátku pro něj sbíráme hliník. Tento 
nápad sklidil velký ohlas. Dne 2. října se vyšplhal počet hliníku na téměř 10 kg. Za peníze jsme 
pořídili 2 kg jídla pro křečka. A tímto chceme poděkovat všem, co přispěli.  

 Po nějakém čase přišel nápad pořídit si další zvířata. Jelikož jsme byli osmáci, zvolily jsme osmáky 
degu, konkrétně pár, kterým jsme od začátku říkali Pralinka & Oříšek. Jsou to ale velcí rošťáci                 
a žákům se začali líbit mnohem více než křeček. Na jaře nám ve třídě přibyl zakrslý černý králík                   
a užovka červená, která s námi bohužel dlouho nevydržela, protože se rozhodla pro „menší výlet“, ze 
kterého se už bohužel nevrátila. Po skončení letních prázdnin se kvůli alergiím a zapáchající 
podestýlce rozhodlo přesunout zvířata do suterénu naproti učebně chemie a fyziky. Dříve tu byl sklad 
lavic a nepotřebných věcí. Tímto bychom chtěli poděkovat paní ředitelce Daně Kolomazníkové, že 
nám tuto možnost poskytla.  

Nyní nám přibyla osmáčí slečna, která roste jako z vody. Trošku nás mrzí, že zvířátka nejsou 
zpřístupněna pro ostatní žáky. Zatím vymýšlíme způsob, kterým by se to vyřešilo.  

 

 

  DRBY Z VRBY 

Tereza Š. ničí vztah Nikole K. 

Vanesa C. si zlomila nohu, když běžela ze třídy od Kvapila. 

Nejhezčí učitelky jsou paní učitelka H. Zýková a A. Banghová. 

Marek má kufr s poníky. 

Paní učitelka I. Drozdová zapomněla Musila „na poškole“. 

Připravily: Bára, Andrea  a Patricie z 9.A 

 



TAJEMNÁ RAŠELINIŠTĚ 
    V posledním čísle Termita jsme Vám psali o tom, jak jsme se počátkem měsíce února zapojili do soutěže 

organizované Správou CHKO Jizerské hory „Tajemná rašeliniště“.  

Přihlásili jsme se do soutěže, absolvovali zadané úkoly a laboratorní práce a na tomto základě jsme zí skali jako 

odměnu jednodenní exkurzi po rašeliništích Jizerských hor. 

   Exkurze se konala 10.6. na Rašeliništi Jizerka. Na místě nás již čekala pracovnice Správy CHKO Jizerské 

hory, která nás provedla po odlehlých místech těchto rašelinišť, často zcela vzdálených od vyšlapaných cestiček 

a  turistických tras. Měli jsme tak možnost pozorovat zblízka ekosystém typického vrchoviště,  do kterého se 

běžně člověk nemá šanci dostat, neboť přístup je nejen zakázán, ale bez průvodce také místy životu velmi 

nebezpečný. 

   Dále jsme porovnávali chemické a fyzikální vlastnosti vody a život v rašeliništi a mimo něj.  V rámci 

vytvořených skupinek se žáci pomocí zábavných úkolů  seznamovali s fungováním tohoto unikátního 

mezinárodně chráněného ekosystému. 

   Podařilo se nám také vyfotografovat řadu chráněných rostlin – např. rosnatku okrouhlolistou, kyhanku 

sivolistou, suchopýr pochvatý (které jsou zvláště chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

a vyhláškou k tomuto zákonu).  Z živočichů jsme pak pozorovali pstruha potočního, larvy chrostíků, jepic  

a pošvatek, skokana hnědého a další. 

Uvedená akce byla financována z fondu Evropské unie, ale do budoucna bohužel na podobné vzdělávací akce 

peníze z EU Správa CHKO Jizerské hory neobdržela. Sama na jejich organizování peníze nemá. 

Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii na webových stránkách naší školy 

 
 
VRÁTILI   JSME   HLINÍK   DO   OBĚHU 
      V předchozích číslech Termita jste měli možnost dočíst se o tom, že jsme začali sbírat ve škole hliník, proč 

tento kov v podobě odpadu máme sbírat a ne zahazovat se směsným odpadem, kam ho máme v rámci školy nosit 

apod. 

   Sběr v tomto školním roce skončil  koncem měsíce června a byl čas toto vynaložené úsilí zúročit. Bohužel 

v Hodkovicích nad Mohelkou nám nevyšla vstříc žádná ze sběren surovin a jejich zaměstnanci odmítli náš hliník 

vykoupit za jakoukoli cenu, což nás velmi zklamalo.  Nakonec jsme hliník prodali za velmi dobrou cenu  

10,-Kč/1 kg až v Turnově Na Perchtě a utržili jsme tak 90,-Kč,  za ně jsme v září zakoupili krmivo pro křečka, 

popř. jiného živočicha naší malé školní ZOO. 

   Komu se tato částka zdá nízká, ať s námi zkusí v tomto školním roce hliník sbírat, uvidí, jak těžké je nasbírat 

třeba jen několi dkg tohoto opravdu lehkého kovu. Zároveň je nutno připomenout, že sběrem hliníku jsme nejen 

získali trošku peněz na krmení našich zvířátek, ale hlavně jsme tak  „ulevili“ životnímu prostředí.  Na jedné 

straně od ukládání tohoto kovu jakožto odpadu a na druhé straně, díky recyklaci, ke snížení  jeho další těžby 

v podobě bauxitu. Krabice na sběr hliníku v letošním školním roce již není v učebně přírodopisu – 

zeměpisu, ale v učebně chemie – fyziky v suterénu školy. Hliník je také možné  donést přímo mně do kabinetu 

přírodopisu v 1. patře. Tentokrát budeme sbírat celý  školní rok, a tak pevně věřím, že „úlovek“ bude na konci 

školního roku ještě mnohem větší! 

 
 
NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 
   Od nového školního roku jsou po chodbách školy  a v učebně chemie-fyziky rozmístěny nádoby na  sklo – 

PETky – papír. Bude prima, když tento čistý odpad nebudete zahazovat do směsného odpadu=odpadkových 

košů v jednotlivých třídách, ale do připravených nádob.  

Věřte, že každou touto činností i Vy přispíváte k ozdravení naší přírody, našeho životního prostředí. 

 

 
PODĚKOVÁNÍ obchodu ZVĚROKRUH v OC Nisa Liberec 
Koncem školního roku se nám podařilo „udat“ šest nově odchovaných křečků syrských – mláďat –  
do obchodu  „ZVĚROKRUH“  v OC NISA V Liberci. Ačkoli se toto děje zcela bez nároku na odměnu, paní 
vedoucí této prodejny nám vyšla vstříc a za tyto křečky nám pro zvířátka naší školní ZOO předala tašku plnou 
krmení pro křečka, osmáky a zakrslého králíčka. 
Tímto chceme Zvěrokruhu a jmenovitě paní vedoucí velmi poděkovat !!! 
                                                           

Hana Zýková a její žáci 

 
 



Inspektoři Pepek Jabko a Ferda Švestka 

Který obchod máte nejraději ? 

 

 

 

 

Proč jste volili právě tento obchod? 

Laurinovi  -  ,, Mají zde nejlepší obsluhu.‘‘ 

Samoobsluha na sídlišti  - ,,Mám to sem nejblíž.‘‘ 

Samoobsluha u kina  – Dobré ceny , příjemná obsluha. 

Samoobsluha na náměstí  – ,,Jsem na ni zvyklý/zvyklá.‘‘ 

 

Perlička 

75% mužů nám odpovědělo : ,, Já nevím , u nás chodí nakupovat manželka.‘‘ 

Řeznictví jsme původně nechtěli započítávat , ale protože kvalita masa v našem řeznictví je vysoká , 

rozhodli jsme se ho započítat, i přestože to není obchod s potravinami , ale s uzeninami. 

Milí čtenáři , 

Připravili jsme si pro vás tento průzkum, abychom zjistili , který obchod máte nejraději a také jaké 

přednosti tyto obchody mají … 

Děkujeme za přečtení našeho článku                                    P.Jabko , F.Švestka 

 

 

Samoobsluha náměstí 23% 

Samoobsluha sídliště 23% 

Samoobsluha u kina 8% 

Laurinovi 42% 

Řezník 4% 

 

Nejlepší obchod s potravinami v Hodkovicích 



Perličky  z našich lavic  ☺ 

6. ROČNÍK – PRAVĚK:  Jaké byly dvě výhody zemědělství v pravěku? 

1. Byli jsme více opálení.                       2.    Byly větší svaly.  

 9. ROČNÍK – DĚJEPIS:                                                                                                                                               

Jak se jmenuje atentátník ze Sarajevského atentátu? (Gavrilo Princip) 

2. Bin Ládin 

3. Pimpl 

4. Gavilli 

5. Gízik z Černé pracky 

Učitelka: „Proč má ten tank stříšku?“                                                                                                                   

Žák: „Aby tam nepršelo!“ 

LITERATURA - Co je autobiografie? (Životopis) 

Autobiografie = kino, ale díváte se tam v autě.                                                                                       

V autosalonu řešili autobiografii přistaveného vozu.                                                                                           

Autobiografie je něco v autě.                                                                                                                       

Autobiografie tě vyfotí, ani nepostřehne.                                    Sesbíraly: Andrea, Barbora a Patricie 9.A  

 

FTIPY – FTIPY - FTIPY 

1. Učitel říká třídě: "Jste tak slabí v matematice, že vás 60% 

propadá." Přihlásí se Pepíček a říká: "Ale pane učiteli, tolik nás tady 

přece ani není." 

2. Maminka Pepíčkovi: "Zase si na tebe stěžovala učitelka." 

Pepíček: "Co proti mně pořád má? Vždyť už jsem ve škole týden 

nebyl!" 

3. Pan učitel zadává ve škole slohovou úlohu na téma: Co bych 

dělal, kdybych byl majitel velké firmy. Všichni se pustí do práce, 

jenom Pepíček nic. Učitel: "Proč nic nepíšeš?" Pepíček: "Čekám na 

sekretářku!"¨ 

4. Pepíček oznamuje otci: "Pan učitel ti vzkazuje, že mi nemáš pomáhat s úkoly. Úplně prý stačí 

chyby, které nadělám sám!" 

5. Pepíček říká mamince: "Maminko, děti se mi ve škole smějí, že mám velké zuby. Je to pravda?" "To 

víš, že není. Děti přeháněj. Ale teď už koukej zavřít pusu, abys nám nepoškrábal parkety." 

Připravili: Filip, Ondra, Kuba 



MATA HARI 

Vypravování na základě skutečného příběhu špiónky Mata Hari v podání žáků 9.A a 9.B.                  

Vypravují různé zúčastněné postavy. Tím se liší i úhel jejich pohledu. 

…Bylo to už dávno co jsem Mata Hari viděl. Tančila v mém klubu a vzpomínám si na to, jako by bylo 

včera. Její boky pohybující  se v rytmu písně, její krásné oči putující z jednoho hosta na druhého.  V tu 

dobu byl v klubu jeden zvláštní host. Když se procházel toho rána po městečku, bouchl ho do nosu 

plakát, který byl vylepený na každém baráku. Na plakátu byla krásná dívka, která tančila pod světly 

reflektorů. Okouzlen onou dívkou se rozhodl, že večer zajde do klubu Savana.                     A.Erbanová 

…Když večer dosedl na židličku u baru, dívka už tam tančila. Z dívání ho však vytrhl hospodský. 

„Majore, co to dnes bude? “  „Zítra odjíždím do Indie,“ odpověděl major. Za chvilku se hospodský 

vrátil se sklenicí bechera. „Krásná, že?“  Major však neodpověděl , pouze přikývl. Dívka ukončila 

představení  poklonou a opilý muži se vydali bloudit ztemnělými ulicemi.                            A.Erbanová                              

 

Z deníku 

Jednoho mlhavého rána jsem se vzbudila s pocitem, co dál. Můj život se mi zdál někdy bez 

adrenalinu. Byla jsem typ, který nevydržel bez dobrodružství. Vlasy jsem měla po včerejším těžkém 

večeru slepené a bez lesku. A to jsem dnes měla mít schůzku s francouzským podplukovníkem 

Stevem Hostem. Mám s ním schůzku už po několikáté. Steva jsem neměla nikdy ráda, byl tak upnutý 

ke své matce! Nikdy se neodvážil mi říct detaily, ty já vždy domyslela při schůzce s jiným vůdcem. 

Jejich naivita mě doháněla k slzám. Musela jsem vstát, když v tu chvíli jsem si všimla, že neležím ve 

své rudé ložnici. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomila, že pokoj je hotelový! Ohlédla jsem se, vedle 

ležel vůdce Německa, Johan Barančovič. Potichu jsem se vplížila do koupelny a upravila se do lidské 

podoby. Potřebovala jsem se rychle vytratit než se vzbudí. Tenhle vůdce mi až moc věřil, ale to já 

přece chci! Nemá cenu tu pakáž litovat, nezaslouží si ani kapku mého slitování. Na recepci seděl 

mladík s odznáčky, nejspíš ho povýšili. Mrkla jsem na něj, kdo ví třeba budu ještě potřebovat si s ním 

promluvit. Dojela jsem do svého apartmá v Grandu, přesně ve 14:00 mi jel vlak do Francie. Neměla 

jsem moc času, ale na horkou vanu zbyl čas vždycky.                                                                      T. Fialová  

 

…Byla temná, chladná a hluboká noc. Seděla jsem na útesu skály nad berlínským jezerem. Nechtěla 

jsem se tam vrátit. Malý zakouřený salonek plný detektivů  a opilých mužů. Věděla jsem, že když se 

tam nevrátím, moje kariéra tanečnice bude v troskách. Zvedla jsem se a vrátila jsem se tam. 

Nedočkavě tam na mě čekali. Vystoupila jsem na podium a začala dělat to, co ode mě všichni 

přítomní muži očekávali. Začala jsem tančit. Hudba z gramofonu, doplňovaná třemi hudebníky, mě 

doprovázela v rytmu. Připadala jsem si jako vyměněná. Už to nebude jako dřív. V hlavě se  mi 

neustále honily myšlenky, co  se mnou bude dál. Běhal mi mráz po zádech. Snažila jsem se 

zapomenout na všechno, na celou válku. Téhož dne ráno jsem se vrátila do Holandska. Po příjezdu 

jsem zjistila, že to není ono. V Amsterdamu jsem měla pár vystoupení, po nichž přišla velmi zajímavá 

nabídka. Stát se agentkou říšské tajné služby. Nevěděla jsem, zda mám tuto výzvu přijmout. Nakonec 

jsem souhlasila, ve své naivitě,  nevěda, co to obnáší. O rok později jsem na to doplatila. Byla jsem 

odsouzena k trestu smrti. Popravena, zastřelena. Tímto můj příběh končí.                            B. Böhmová                              



…Vkročila do místnosti. Oblečená neoblečená. Jiná než všechny ostatní ženy a dívky, co jsme kdy 

viděli. A my tam jen stáli se smetákem a hadrem v ruce. Dostali jsme nabídku od mého otce, uklízet 

jeho podnik. Byl běžný páteční večer, možná brzké sobotní ráno. Utírali jsme stoly, myli sklenice a 

talíře, zvedali židle, abychom mohli všechno zamést a vytřít dočista. Jedna věc nám překážela. Těsně 

před koncem malého špinavého pódia, plného nedopalků z cigaret, malých mincí a ohořelých sirek, 

stálo křeslo. Nemohlo patřit mému otci. Takové v podniku nemá, vystačí si s obyčejnými dřevěnými 

židlemi. Tohle křeslo bylo plné jemných pastelových barev, korálků a polstrované opěrky a sedátko 

mu taky nechyběly.  Co s ním, kam ho dát, když není naše.  Najednou ze dveří vykoukla hlava dívky. 

Nikdy jsme jí neviděli. Vběhla do místnosti, tak lehce docupitala až ke křeslu. Zastavila. Otočila se na 

nás, pousmála se a jako by nám chtěla něco říct. Zamumlala na nás něco velmi špatnou 

francouzštinou. Znělo to jako omluva. Popadla křeslo a v té vteřině zmizela. Divili jsme se, že taková 

na pohled drobná dívka unesla to křeslo. Byla krásná, její pleť byla světlejší, ale pronikavé tmavé oči a 

vlasy všechno vyrovnaly. Byla oblečená do šifónového světle růžového kostýmu. Tahle dívka nemohla 

být Evropanka. Kostýmek byl lehce průsvitný, až provokativně odhalující. Byl dozdoben různými 

korálky a perlami. A to se nedá vymazat z paměti. Víckrát už jsme jí ale nespatřili, přesto nemohli 

zapomenout. Přáli jsme si, abychom ji mohli ještě někdy vidět. 15. října 1917 nám pod ruku přišly 

noviny. Po dlouhé době jsme poznali její jméno z novinového titulku „Mata Hari popravena.“ 

Z přiložené fotografie nám bylo jasné, že to byla právě ta dívka, která nás kdysi tak okouzlila. 

A.Kněbortová 

 

Mata Hari                                                                                                                                     (15. Října 1917)  

„Připravit, namířit, pal !“ tři poslední slova, která všechny tři ženy slyšely. Nestihly se ani pořádně 

rozloučit. Dokonce ani nestihly vnímat bolest, kterou jim způsobila kulka prorážející jejich lebku cílem 

zasáhnout jediný orgán, který jim umožňoval mezi sebou komunikovat. Než  by stačil voják držící 

ještě stále mířící zbraň na svou oběť napočítat do tří, padlo mrtvé tělo k zemi. Ten den ale nezabil 

Mata Hari, která již nehnutě ležela  na zemi. Zabil jen jedno tělo. Co se skrývalo uvnitř ale nevěděl . 

Voják nebyl jediný, nevěděl to nikdo.                                                                                                   I.Fortelná 

 

Pohled popravčího vojáka Beauxe 

Cítil jsem se otupěle. Ne smutně, protože jsem musel zabít, ani šťastně, že jsem byl vybrán. Prostě jen 

otupěle. Už když jsem naverboval, věděl jsem, že přijde chvíle, kdy budu muset něco takového 

udělat. Že budu muset zastřelit někoho, kdo se mi při tom bude dívat do očí. Ne, že bych normálně 

nezabíjel. Přeci jen, jsem voják. Ale je něco jiného, když zastřelíte jiného vojáka, který se vás snaží 

zabít, než člověka, který je před vámi spoutaný. Když dnes ráno vběhl do kasáren plukovník Davignes 

s uřícenou tváří staženou do naštvané grimasy, netušil jsem, že se tohle stane mým úkolem. Nebyl 

jsem jeho oblíbenec. Ani jsem nepatřil mezi střední sortu. Byl jsem až na spodu celé pyramidy 

oblíbenosti. Byl jsem až to nejnanicovatější nic mezi všemi nic. Ale přesto jsem to byl já, kdo dnes, 

15.10.1917, dostal za úkol zastřelit slavnou Mata Hari.                                                          E. Pelešová 

 



PODZIMNÍ   RÝMOVÁNÍ 
 

O kosu, lišce a myšce 
Po lese běhala myška, 

potkala ji liška. 

Přiletěl tam kos, 

přinesl jim los. 

Ten los jim uletěl, 

kos se za ním rozletěl. 

Lekla se ho myška 

a potom i liška. 

       Anička Henychová 3.A 

 

 
Mám nový klíč 

a ztratil se nám míč. 

Postavili nový most 

a byla na něm kost. 

Seděla na okně kočka,  

venku padala vločka. 

Když byla ráno rosa, 

běhala jsem bosa. 

          Kačka Smahová 3.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zima 
Venku byla kosa, 

Byla tam i rosa. 

V okně spala kočka, 

Venku padala vločka. 

          Jakub Kratochvíl 3.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divný dny 
Když jsem venku běhala bosa, 

tak mě do nohy píchla vosa. 

Když jsem křičela jako myška, 

tak mě uklidňovala liška. 

Když už konečně byla rosa, 

zas jsem venku běhala bosa. 

               Hana Heřmanová 3.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   E.Hortová 2.B 

 

Venku padá sníh, 

děti jezdí na saních. 

Já mam ráda med, 

Medvěd mi ho sněd. 

Venku je kosa, 

Taky pěkná rosa. 

Venku had syčí, 

Prasátko kvičí. 

             Alice Krejčí 3.A 

 

 

V lese 
V lese byla šiška, 

sežrala ji myška. 

V lese jsem našel klíč, 

 a na ulici  ztratil míč. 

                     Lukáš Hart 3.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Když jsem chodil po loukách 

 
Když jsem chodil po loukách, 

snil jsem při tom o houbách. 

Kdybych našel celý košík, 

byl by ze mě šťastný hošík. 

 

Máme doma kočičku, 

která spinká v pelíšku. 

Na zahradě fenku, 

která čeká venku. 

               Jonáš Konopa  3.A 

 
                                                  R.Zítko 2.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                      J.Slouka 2.B 

 

 

 

 

Les 
V lese je plno borůvek, 

na stromech plno malůvek. 

Nechybí ani zvířata, 

která mají mláďata. 

 

V lese musíme jít potichounku, 

aby jsme nevyplašili plachou sojku. 

Veverky sbírají šišky, 

aby je nechytily lišky. 

        Sabina Fričová,Vendula Pelantová 4.A 

 

 

 
                                                      P.Šorbová 2.A 



  

No,  asi 

modelkou.. 
Čím bys chtěla  

jednou být? 

A co ten 

konkurz? 

Tak jo..:)) 

Už je to tady.. 

Slečna Saša T. zkusila své štěstí před zkušenou modelingovou 

porotou.  Slíbila jí, že jí dají vědět, jak dopadla. 

Modelingová agentura LENITERA vybrala zkušenou    

Sašu T. a odstartovala její kariéru. 

Po módní přehlídce následovala after party, kterou si 

Saša T. velmi užila. 

                                            Pokračování příště.. :)) 
Saša T. se stala slavnou i v zahraničí. 

                      Saša T. slavnou 



9. ročník  povltavského setkání Baltíků v Českých Budějovicích  
 

Stejně jako v loňském roce se naši programátoři zúčastnili tohoto soutěžního klání ve dnech 

17. a 18. října 2014. Na jih naší republiky do Českých Budějovic vyrazila skupina našich programátorů, 

kteří pracující s dětským programovacím jazykem Baltík. Soutěže se 

zúčastnili Jiří Křížek z 5. A a ze 7. ročníku ho doplnila již tradiční 

sestava Jiří Růta, Matyáš Fiala, František Dědek a Emil M. Kněbort.   

Cestování nám tentokrát trochu zkomplikoval stav českých 

komunikací. V pátek 17. 10. jsme vyrazili do Prahy a těšili se na 

luxusní svezení  autobusem Student Agency se zabudovanými 

tablety v sedačkách a občerstvením v podobě horké čokolády a 

kafíčka pro paní učitelku. Málem jsme o toto svezení přišli, protože 

jsme autobusem z Hodkovic dorazili s dvacetiminutovým zpožděním 

a paní učitelka musela z autobusu telefonem prosit na dopravním 

oddělení Student Agency, aby nám náš autobus v Praze na Smíchově alespoň o pět minut zdrželi, 

abychom tu slibovanou parádu stihli. Nakonec vše dobře dopadlo, a tak jsme mohli proti proudu řeky 

Vltavy doprovázeni výhledem na starobylý Vyšehrad vyrazit směrem na jih a užívat si všech 

vymožeností krásného luxusního autobusu, včetně příjemného občerstvení. 

V odpoledních hodinách jsme dorazili do ZŠ L. Kuby a soutěž mohla začít. Zahájili jsme tvůrčí 

úlohou s názvem Výcvik samuraje. Mohli jsme předvést svoje dovednosti nejen v programování, ale i 

v grafice (jak umíme kreslit a jakou máme fantazii), pracovali jsme od 15 do 18 hodin. Po večeři jsme 

„pařili“ na počítačích do 22 hodin večer. Pak jsme se schoulili do svých pelíšků vybudovaných mezi 

lavicemi v 9. C. I přes pokročilou večerní hodinu se některým do pelíšku příliš nechtělo a museli být 

upozorněni, že teď už je opravdu čas na spaní ☺. 

V sobotu ráno pak měli někteří problém se vstáváním. Po snídani nás čekali opět 3 hodiny 

pilné práce na 3 úlohách s podobným tématem – Samurajové. Tentokrát byly úlohy více zaměřené na 

programátorské dovednosti. Rozděleni jsme byli do dvou kategorií. V kategorii A soutěžili žáci do 5. 

ročníků a v kategorii B žáci od 6. do 9. ročníků a příslušných ročníků víceletých gymnázií. V každé 

kategorii bylo 28 účastníků.   

S japonskou tematikou jsme se vypořádali i v sobotu a odměnou nám byl oběd v příjemné 

restauraci. Potom jsme si chvíli užívali sluníčka na krátké procházce s odpočinkem u řeky Vltavy. 

Někteří odpočívali tak zodpovědně, že málem na jihočeském sluníčku usnuli. 

Konečně jsme se dočkali slavnostního vyhlášení a ohodnocení naší dvoudenní 

programátorské činnosti. V A kategorii obsadil Jiří Křížek krásné 10. místo. V B kategorii se nám 

chlapci porovnali na 13. místo (Emil M. Kněbort), 17. místo (Jiří Růta), 18. místo (Matyáš Fiala) a 21. 

místo (František Dědek). Pro zajímavost ostatní soutěžící byli z Českých Budějovic, Strakonic, Bíliny, 

Prahy, Žatce a Holic. 

Odpoledne, doprovázeni krásným výhledem na bílé věže zámku Hluboká a naopak až 

strašidelným pozadím jaderné elektrárny v nedalekém Temelíně, jsme vyrazili opět žlutým 

autobusem zpět k Praze. Ve večerních hodinách pak konečně z Prahy směrem domů do Hodkovic, 

kde nás již netrpělivě očekávali rodiče.  V půl desáté večer jsme se unaveni, ale spokojeni, jak 

s výsledkem, tak se zajímavým výletem, rozloučili a vydali ke svým domovům užívat si zasloužené 

ceny, které jsme si za svou práci přivezli. 

 

Mgr.Iveta Mazalová, vedoucí kroužku Baltík 



POZNÁVACÍ ZÁJEZD do jižní Anglie přes Paříž 
 

   I letošní školní rok jsme zahájili dlouho připravovaným z ájezdem do 
Velké Británie, tentokrát na jižní pobřeží do Cornwallu – po stopách 
krále Artuše. Přes kanál nás tentokrát převážel obrovský trajekt, a tak 
jsme mohli pozorovat bílé křídové doverské útesy, které vítají všechny 
poutníky plavící se do Anglie po moři.  
   V Anglii jsme strávili překrásných pět dní, kdy jsme stihli navštívit 
kultovní a magické místo Stonehenge, Eden Project (ekologický 
komplex skleníků), půvabný St.Michael´s Mount (klenot 
Cronwallu), Land´s End (nejjižnější místo Británie), starobylé 
opatství – údajné místo Artušova hrobu a řadu dalších 
kouzelných míst.   
   Zájezd jsme zarámovali do návštěvy dvou metropolí. Před 
přejezdem do Anglie jsme si prohlédli Paříž jak z Eiffelovy 
věže, tak při plavbě po řece Seině. A závěr našeho výletu 

patřil samozřejmě Londýnu, který jsme viděli z ptačí perspektivy 
při projížďce na londýnském vyhlídkovém kole London Eye. 

   Díky ubytování v rodinách jsme poznávali běžný život tamních obyvatel i 
zvláštnosti jejich kuchyně a samozřejmě procvičovali angličtinu. Škoda, že těch osm 

prosluněných dní tak strašně rychle uteklo! 
        Alena Banghová 

 

    

Základní škola organizuje ve šk.r. 2014 / 2015  tyto kroužky 
 
Hravá angličtina-  
                                2 skupiny 

Mgr. Dana Rucká  

 
 

 
 

 
 

Angličtina MŠ Mgr. Dana Rucká 
Baltík Mgr. Iveta Mazgalová 
Lego Mgr. Dana Kalousková 
Kroužek keramiky – 
                                 4 skupiny 

Broňa Kučerová 

Pěvecký kroužek Radka Kuchtová 
Výtvarný kroužek I Mgr.Iveta Mazalová 
Výtvarný kroužek II Mgr.Iveta Mazalová 
Pohybové hry I Mgr. Pavlína Fialová 
Pohybové hry II Mgr. Pavlína Fialová 
Kopaná pro začátečníky Václav Šturc 
Kopaná pro pokročilé Václav Šturc 
Atletika Markéta Khauerová 
 Mgr. Helena Řezáčová 
Vaření Ing. Ivana Drozdová 
Cvičení pro malé školáky I Mgr. Šárka Menčíková 
Cvičení pro malé školáky II Mgr. Šárka Menčíková 
Přírodovědný kroužek -   
                                    3 skupiny 

Mgr. Hana Zýková 

Cvičení pro dospělé BOSU Bc.Pavlína Kuchtová 
Angličtina pro dospělé Mgr. Alena Banghová 

 
                    Nela Pavlíková 2.B 



Netradiční sporty 

Headis 

Nový sport u pingpongového stolu. Vznikl v Německu před 5 lety. 

Sport vymyslel a nechal si jej celosvětově patentovat učitel tělocviku 

Rene Wegner. Pravidla jsou podobná jako u stolního tenisu, ale místo 

pingpongového míčku a pálek máte hlavu a speciálně vyrobený 

gumový míč. Ke sportu potřebujete pingpongový stůl, gumový míč, 

železnou sítku, hlavu a proti hráče. 

Zdroje: http://www.bvv.cz/  

Lakminton 

Lakminton je hra, která je pro věkovou kategorii 15+. Hrají proti sobě 

dvě družstva o 5 hráčích, minimální velikost hřiště je jako při vybíjené. 

Principem hry je dostat míček do branky soupeře. Jediným povolením 

způsobem je vystřelit míček pomocí rakety. Ke hře potřebujete 

badmintonové rakety podle počtu hráčů, pěnový míček, do branky (v 

případě improvizace stačí dva koliky zapíchlé do země).  

Zdroje: http://fazole.pionyr.cz/ 

O.Čermák 5.A 



Milí čtenáři,  
právě se nacházíte uprostřed KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO  RÁJE,  

který pro vás připravila 5.A 
 

                                                    T.Kaprálková 

 
          S.Holubová 5.A 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Košková 

 



 

 
M.Svobodová             S.Holubová 
 
 
 
 
  


