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                           Valérie Banghová 9.B 



Milí čtenáři, 

píšeme tento úvodník uprostřed zimy, ale za oknem j e vidět něco mezi podzimem a jarem. 

Zimní číslo však dostanete do ruky na konci ledna, a tak už možná uvidíte venku pravé 

sněhuláky. A pokud ne, tak se jimi pokochejte alesp oň v tomto vydání Termita. Je jich tam 

spousta a namalovali je pro vás naši spolužáci z pr vního stupně. Ti starší vás určitě pobaví 

svými povídkami, básničkami a hádankami. Najdete ta ké pravidelné rubriky vytvořené 

v Termitišti, mezi kterými nebudou chybět ani anket y, recenze nebo„ftipy“. 

Přejeme vám příjemné počtení a těšíme se na Vaše př íspěvky, které s chutí přepisujeme ( ☺ ), 

ale opravdu rádi  uveřejňujeme! 

Vaše Termitiště 

 

 
ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK  PŘEJÍ VŠEM ČTENÁŘŮM  

 

UČITELÉ A ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY 
 
 

 
Josef Slouka 2.B 
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Zima podle 4.B 
 
Zima 

Zima, zima už je tady,  
Radosti je plno všady. 
Všude bílo, všude sníh, 
pojede na saních.  
Sáně se mi rozbily,  
už jdu zase do vily.  
Našel jsem tu nové sáně 
a už zase spěchám na ně. 
Sjel jsem jeden kopeček 
 a udělal bobeček.  
Pojedu na snowboardu 
a sjedu na zahradu, 
kotrmelec udělám,  
na mamku se podívám.  
A teď začne koulovačka, 
Vznikne z toho zase rvačka. 
           Kateřina Havlová & Anežka Jarešová 

 
 
Zimní báseň 

Skončil rok a začal nový, 
všechno už má peřinu  
bílou jako hedvábí  
co  lyžaře přivábí. 
Stromy, keře, slepice, 
mají bílé čepice. 
Vločky spolu závodí 
nikomu to nevadí. 
Bílý závoj už mají i domy, 
bílé jsou taky všechny stromy. 
              Daniel Krejčík & Jitka Mitro Ondová 

 

Sněhuláci 

Jak se staví sněhuláci? 
Vzniknou z toho panďuláci. 
Mráz nás zebe i na ruce, 
chtělo by to rukavice. 
Máme mokré nohavice,  
Práce zase plné ruce. 
                     Filip Zeman & Filip Strnad 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L.Kysela 2.B 

 

Zima 

Tato zima je tak prima, 
koulují se sněhuláci 
a pak lítaj jako ptáci. 
Ta zima jim nevadí, 
vždycky se tam ochladí, 
Navíc je tu zajíc  
a veverky čiperky, 
co nám chodí na šperky. 
Ptáci sedí na budce, 
moudré sovy na hrušce. 
Já bych měl asi utýct, 
jinak dostanu sněhovou koulí navíc. 
                      Natálie Ryšavá & Přemysl Marek 

 
Zima bílá 

Zima bílá je, 
táta sáňky spravuje. 
Lída se chlubí, 
Že má sáně nový. 
Jedeme z kopce na bobu, 
nabouráme do stromu. 
Děda nám pomůže, 
ať nespadnem do louže. 
Doma se osušíme, 
Dáme si koláč s kakaem. 
Zítra zase vyjedem. 
                  Jágrová Lucie & Sedláčková Kateřina 

 

 
 
 
 
 
 



Zima 

Je nový rok, 
uděláš první krok. 
Zima, zima je, 
každý se raduje. 
Sněží, sněží, 
Franta už sem běží. 
 
Stromy nemaj kožíšek, 
veverka má oříšek. 
Nasaď čepici, 
zažiješ fujavici. 
Uděláme sněhuláky, 
a pak půjdem na sáňky. 
 
Uděláme andělíčky, 
a pak půjdem pro nadílky. 
Tři králové chvátaj k nám, 
veselé noviny nesou nám. 
            David Růta & Iva Pluhařová 

 

 
 
 

 
 

Co si myslí 

sněhuláci 

vědí dobře naši žáci  

v 2.A 
 

K. Šusta 2.A 

Líbí se mi zima, když mě děti postaví a hrají si, 

klouzají se. Stojím v tom bílém sněhu a padají 

vločky.                                                                                                                                    

 

K. Poršová 

Kéž bych mohla chodit, kéž bych dostala dárky, 

kéž bych mohla sáňkovat. 

 
L. Marková                                                                                                       

Kéž bych se mohla klouzat taky. Je to příjemné 

když na mně sněží. 

 

V. Renza                                                                                
Jé, to mám krásné koště. Ten mrkvový nos mi 

moc sluší. 

Zima 
Zima je tu, opak létu. 
Jsou tu zimní přeháňky. 
Honem ! Honem ! Na sáňky! 
Stromeček tu ještě stojí, 
kamarádi už se strojí. 
Postavíme sněhuláka, 
už nás to na kopce láká. 
Už jeden na saních, 
Hurá ! Hurá ! Padá sníh                       
               Zuzana Vrátilová  &  Zuzana Paříková 

 
Zima 

Zima už nastala  
krásně bílé, z vesela. 
Už i u nás padá sníh, 
 budem jezdit na saních.  
Postavíme sněhuláka,  
bude hodně veliký, 
 na hlavu mu dáme hrnec,  
místo očí uhlíky.  
Každý den, když ráno vstanem, 
dřív než půjdem lyžovat,  
tak musíme do krmítka 
 ptáčkům zrní nasypat. 
                                    Vojtěch Beneš 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Štorková 

Škoda, že taky nemám nějaké sáňky. Ale co 
bude se mnou na jaře? No, co nesmím se 
lekat! Zima teprve začala, tak si ji musím užít! 
 
T. Smetanová 

Kéž bych tu byla s dětmi i na jaře. 

                             

Z. Bílková  
Kéž bych se mohla koulovat. 

 



 

 
 
Už podruhé se vám po dvou letech 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 DRUHÉ číslo: Šetření peněz 
 
Máme pro Vás pár nápadů a pomocných návrhů, jak si našetřit pár korun na něco o 
čem sníte, či potřebujete, nebo prostě jenom chcete… 
  

Udělaly jsme malou anketu po škole mezi 
studenty: 
 

1) Dostáváte kapesné?   
2) Šetříte si peníze?  
3) Získáváte peníze i jinak než z kapesného? 

 
 

1) Ano 43x           Ne 20x 
2) Ano 46x           Ne 17x 
3) Ano 41x           Ne  22x 

 
A teď pár nápadů, jak si peníze vydělat: 
 

1) Vyřizujte pochůzky pro někoho starého. Nakupujte, noste mu těžké věci, pomáhejte mu s 
počítačem nebo dělejte cokoli, s čím by starší lidé  mohli mít problémy. Snažte se vytvořit 
si s tímto člověkem dobrý vztah, Nezapomeňte na to,  že je možná osamělý a chtěl by 
také najít přítele. (Cítí se s vámi mladší.) Čím lé pe se s vámi budou cítit, tím více peněz 
vám budou ochotni za vaše služby zaplatit. 

 
2) Vyplňujte online průzkumy. Marketingový výzkum je p ro velké společnosti velmi důležitý 

a mnoho webových stránek vám zaplatí za vaše názory . Hledejte stránky, které přijímají 
také teenagery (ne všechny takové jsou). 

 
3) Vyrábějte věci a prodávejte je. Dělejte náramky přá telství, papírové květiny, zvířátka z 

plastových víček nebo cokoli jiného. Když jich uděl áte trochu do zásoby (a půjde vám to 
jistě čím dál rychleji), můžete je začít prodávat n a internetu.  

  
4)  Sbírejte věci, které můžete prodávat. Lidé milují přírodní hezké věci, ze kterých se dá 

tvořit nebo které mohou použít jako dekoraci. Pokud  žijete někde na venkově, sbírejte 
suché větvičky, šípky nebo bez. Věřte nebo ne, lidé  ve městě za tyto věci zaplatí peníze. 
Jistě koupí i malé tykve, větve lísky nebo jehličí svázané do hezké kytice. (Najděte si na 
internetu inspiraci a vydejte se sbírat to, co máte  po ruce.) 

 
Snažte se ušetřit vždy co nejvíce peněz. Nezapomeňte, že co ušetříte, jako byste vydělali. Zbavte 

se zbytečných výdajů a budete mít více peněz. Nikdo nelituje toho, že si peníze šetří.  

                                                                                                                       Eliška a Týna 



STRÁNKA PLNÁ ZÁBAVY 
ANEB S NÁMI SE NUDIT NEBUDETE. 

 

ANKETA 
 

Na přání žáků naší školy jsme se rozhodly pro vás udělat anketu o učitelích. 
Položily jsme následující otázky: 
 
Která paní učitelka se nejlépe obléká? 

• H.Zýková 37x 

• L.Krucká 21x 

• A.Banghová 6x 

• P.Fialová 6x 
Která paní učitelka má nejlepší účes? 

• L.Krucká 23x 

• H.Zýková 22x 

•  P.Fialová 9x 

• I.Drozdová 8x 
Která paní učitelka je nejhodnější? 

• I.Drozdová 19x 

• H.Zýková 18x 

• P.Fialová 15x 

• E.Renzová 12x 
Jaká je vaše nejoblíbenější učitelka? 

• H.Zýková 34x 

• I.Drozdová 24x 

• P.Fialová 13x 

• L.Krucká 6x 
 

Děkujeme třídám: 7.A, 7.B, 8.A, 9.B  za odpovědi a všem vyučujícím za to, že nám umožnili vstoupit 
do jejich hodin ☺ 

 

Perličky ☺ 
Kde se poprvé objevilo slovo robot? (R.U.R.) 

• Já, robot 

• Robot Emil 
Jak se nazývali bojovníci na lodích ve středověku? (Vikingové) 

• Bonbarďáci 
Kdo bojoval v křížových výpravách? (Templáři) 

• Kunitáti 
Kdo v ČSR vyjednával za Velkou Británii? (Lord Runciman) 

• Lord Voldemort 
Kde byli vyvraždění Slavníkovci? (Libice) 

• V Mc Donald’s 
 

Stránu připravily: Andrea, Nikola, Barbora a Patricie 9.A 



NAVŠTÍVILI  JSME ….. 
 

Přednáška o finanční gramotnosti 
   6.listopadu jsme se se zúčastnili přednášky, kterou pořádala organizace Člověk v tísni. Přednáškou 
nás provedla Tereza Babcová, která pracuje jako finanční poradkyně.               
    Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých rad do života o tom, jak správně pracovat s penězi. Dále 
jsme dostali pracovní list s rozpočtem průměrné rodiny na měsíc a museli jsme se vejít do jejich 
výdajů. Také jsme zjistili, jaké pravomoci mají vymahači dluhů a exekutoři.  
   Přednáška byla zajímavá, celkově příjemná a její téma bylo pro nás nové. Slečna Babcová s námi 
celou  dobu dobře komunikovala. 
 
 

Návštěva Střední školy Na Bojišti v Liberci 
Nejdříve pro kluky 
   Už po několikáté jsme -jako chlapci z 9. třídy- navštívili Střední odbornou školu Na Bojišti v Liberci. 
Tentokrát jsme ale místo sváření nebo práce s kovy šli do autodílny. V autodílně nás rozdělili na dvě 
skupiny. Jedna pracovala s posuvným měřítkem a druhá rozebírala motory nebo měnila kola od aut a 
čistila brzdy. Já osobně jsem vyměňoval kola, čistil a následně přestříkal sprejem brzdy na modro, aby 
nevypadaly jen jako kus rzi. S prací nám pomáhali  žáci škoy, kteří se učí jako opraváři motorových 
vozidel (obor automechanik).  

    

A poté „Bojiště“ pro dívky 
   14.11.2014 jsme byly poprvé - jako dívky - na Střední odborné škole  Na Bojišti v Liberci. 
Exkurze se zúčastnily dívky z osmé a deváté třídy.  
   Protože jsme tam jely jako dívky poprvé, tak jsme se bály, co nás bude čekat. Po příjezdu nás 
rozdělili do skupinek a šly jsme do dílen. Jedna skupinka pilovala různé vzorce, například srdce, mapu 
České republiky, mořského koníka apod. V dílně s námi byli také studenti  této školy, aby nám 
pomáhali.  
   V půlce exkurze jsme se s druhou skupinkou prohodily. Dostaly jsme pak do rukou pájky a začaly 
pájet. Nám dívkám se to líbilo, bylo to zase něco nového co v životě určitě někdy využijeme. 

Stránku připravili: Jindra, Nella, Jess 

 

 
A.Valeš 2.B        Káťa J. 1.A     P.Gerz 2.B 



Vánoční zázrak 
   Tento příběh se odehrává o Vánocích mimo Českou republiku. Je o chlapci, který se jmenoval Loki  
a netrpělivě čekal na Santu. Teď právě leží na posteli s očima otevřenýma a kouká na své letadlo ze 
dřeva visící ze stropu. Najednou uslyší někoho, jak dole chodí ve velkých holínkách. Vezme na sebe 
župan a obuje si pantofle, seběhne schody, ale najednou se zarazí a řekne si, že Santa tolik nedupe.   
A má pravdu, místo Santy  vidí svého tátu, který ze sebe sklepává sníh.  
   Najednou slyší houkat vlak. Tak na sebe hodí šálu a znova 
župan a samozřejmě boty. Vyjde před dům a je ohromen. 
Před ním stojí vlak s nápisem POLÁRNÍ EXPRES. Chlapec 
s otevřenou pusou kouká na vlak a ze zadního vagónu na něj 
zavolá průvodčí: „Haló, nastupovat! Čas je neúprosný! " 
Chlapec se otočí na průvodčího a ptá se: „ Kam ten vlak 
jede? " Průvodčí se na něj překvapeně podívá: „ Na Severní 
pól, samozřejmě, tohle je Polární expres."  Průvodčí pískl      
a vlak se pomalu rozjížděl. Chlapec se rozběhl  za vlakem, 
chytil se ohraničení vlaku a vylezl do něj.  
Na cestu mu ještě zamával sněhulák. Průvodčí si chlapce 
všiml a vzal ho do vagónu, kde bylo asi 10 dalších dětí. 
Přistoupil k mikrofonu a zavelel: „ Děti, sednout na svá místa 
a připravit lístky, nebo-li jízdenky prosím! " Děti poslechly     
a nastavily jízdenky. Tomu chlapci, o kterém vám vyprávím, 
vycvakl na lístek ĚŘ. Když obešel všechny děti, pravil znova 
do mikrofonu: „Příští stanice: Severní pól. "  
   Jak přijeli na Severní pól, šli na hlavní náměstí plné skřítků, 
kteří čekali, stejně jako děti, komu Santa dá první dárek letošních Vánoc. Nejdřív se nachystaly saně a 
potom sobi. Sobi se hodně cukali a z uzdy spadla jednomu z nich rolnička a ta se skutálela až ke 
chlapci jménem Loki. Loki rolničku zvedl a zacinkal si s ní u ucha, ale nezvonila mu. Tak začal pořád 
dokola opakovat: „Věřím, věřím! " 
 A zacinkal znovu a slyšel ten líbezný hlas rolničky. V tom přišel Santa a řekl, že první dárek letošních 
Vánoc dostane Loki. A ten chtěl po Santovi rolničku. Když si ji vzal, tak všichni nastoupili do vlaku 
 a průvodčí jim oštípal lístky. Loki měl na lístku napsáno VĚŘIT.  
   Když se vlak rozjížděl, skřítci mávali a děti zase jim. A tak odvezli všechny děti domů. Když vyložili  
i Lokiho, bylo už 7 hodin ráno, a tak běžel rozbalit dárky. A rolnička až dodnes zvoní pro ty, co věří. 
                                                                                                                                     Anežka Zítková 6.A 

 

Ela a Lady 
   Kdysi žila jedna holčička, která se jmenovala Ela. Ela měla moc ráda koně, ale její rodiče byli chudí,  
a tak si koně nemohli dovolit. Ela byla moc smutná, tak se vydala do lesa sbírat houby. 
Najednou, jako by se stal zázrak, před jejíma očima stála klisna bílé barvy. Ela nevěděla, odkud se 
klisna vzala, proto byla trochu zmatená. 
    Najednou klisna promluvila lidským hlasem: „ Jmenuji se Lady a zabloudila jsem.  Mohla bys mi 
najít zpátky majitele?“ Když to Ela uslyšela, byla ještě víc zmatená, ale po chvilce Lady odpověděla:     
„Ty umíš mluvit? A kdo je tvůj majitel?“ Potom Lady vyprávěla svůj příběh Ele. Jak se to stalo, že 
zabloudila do lesa.  
   Ela přemýšlela, jak vrátit Lady zpátky k majiteli. Najednou si všimla, že se na krku Lady něco třpytí a 
podívala se blíž. Byl to přívěsek, kde bylo napsáno jméno a adresa majitele. Tak Ela vrátila Lady 
zpátky jejímu majiteli. Ten byl moc šťastný a Ele poděkoval. Nakonec, jak uslyšel příběh Ely, že jsou 
její rodiče chudí, tak dovolil, že může Lady navštěvovat každý den a klidně se na ní   
i projíždět. 
                                                                                                                                              Hana Dao 6.A 

 



Vánoční šiška 
   Byl jednou jeden umělý vánoční stromeček a ten měl jako ozdoby samé šišky. Ale ty šišky nebyly 
obyčejné, ony byly kouzelné. Jako každý rok je malá Anička s maminkou vyndaly z půdy, aby je mohly 
dát na stromeček, který měly v obývacím pokoji.  
   Jednoho krásného dne si malá Anička sedla ke stromečku a pomyslela si:,,Já bych si přála strašně 
moc knížek a hlavně, abychom se na Vánoce sešli u stromečku celá naše rodina.“ Na Štědrý den se 
celá její rodina sešla u večeře. Anička byla moc šťastná, až začala brečet, a maminka jí obejmula a 
řekla: ,,Já vím, Aničko, je to hezké, že jsme se tu sešli všichni a že je tu s námi hlavně Tobiáš.“ Tobiáš 
byl její starší bratr, který na Vánoce jezdil na služební  cesty a ona ho viděla strašně málo. Cestoval 
například do Velké Británie, do Francie a podobně.  
   Anička se nemohla dočkat, co dostane pod stromeček, a tak se zeptala tatínka, jestli by si mohli jít 
nejdříve rozbalit dárky a potom se navečeřet. Tatínek se začal smát a odpověděl: ,,Aničko, Ježíšek 
nepřinese dárky hned, musíme se navečeřet.“ Tak se navečeřeli a šli si rozbalit dárky, Anička dostala 
samozřejmě nejvíce dárků. A hlavně dostala knížky, které si přála, například: Bylo nás pět nebo Pejsek 
a kočička. 
    A od té doby se vánoční šišky předávají z generace na generaci. A víte, co se stalo s Aničkou? 
Anička si našla muže jménem Radim a žili spolu do konce života. Jo, a měli tři děti. Alici, Elišku  
a Tomáše. A ty šišky putovaly k Alici, potom k Elišce a Tomášovi, a tak to šlo po dětech sto let, dokud 
se šišky neztratily. 

 E. Jírová 6.A 

Tajný recept babičky 

   Každým rokem na Vánoce se těším na báječné perníčky od babičky. Ale když jsme přijeli letos 
k babičce, hned jsem věděla, že je něco špatně. Perníčky se nepovedly! Natáhla jsem ruku  
a ochutnala je. Perníčky vypadaly krásně, ale jíst se opravdu nedaly. Babička je velmi stará, popletla 
sáčky a místo perníkového koření dala do těsta namleté sušené houby. Proto jsme se musely bez 
perníčků letos obejít.  
   Aby se houbová dobrota nevyhodila, rozhodli jsme se jít na odpolední procházku do lesa                   
a obdarovat jí lesní zvířátka. Les byl moc veliký a krmelců hodně, proto jsme byli velice rádi, že jsme 
se ještě za světla vrátili domů, kde na nás již čekala babička se štědrovečerní večeří.  
   Po večeři přišla ta očekávaná chvíle -rozdávání dárků. Pro mě tam byla pod stromečkem stará 
záhadná krabička. Když jsem ji otevřela, hned jsme pochopila. Byl tam ten tajný rodinný perníčkový 
recept od babičky! Jako poděkování a aby babička nebyla smutná jsme hned na Nový rok ty lahodné 
perníčky  společně upekli. A naše perníčky všem moc chutnaly!  

A.Resselová 6.A 

 

Vánoční dárek 
   Vánoce jsou krásný čas. Každý by měl ze sebe vydat to nejlepší a potěšit své přátele. Ať už tím, že 
upeče cukroví, nebo udělá dobrý skutek.  
   O Vánocích se také rozdávají dárky.  A u rozdávání dárků se mi stala jedna zvláštní věc. Byl Štědrý 
den a já si uvědomil, že jsem zapomněl koupit dárek své sestřičce Martině. Večer se blížil a já jsem 
neměl koupený ani vymyšlený dárek, a co bylo nejhorší, neměl jsem peníze skoro na nic. Najednou 
jsem si vzpomněl, že Martina má spoustu knížek a nemá je kam dát. Chvíli jsem přemýšlel a obcházel 
obchody a pak jsem uviděl moc pěknou knihovnu, která byla z krásného dubového dřeva. Vyšel jsem 
tedy před obchod a začal jsem hrát na housle a každý, kdo šel kolem,  mi hodil alespoň jednu korunu. 
Ale stejně mi to nestačilo. Nakonec jsem prodal housle a koupil knihovnu. Večer při rozdávání dárků 
mi Martina dala velký dárek. Bylo tam pouzdro na housle. Když jsem jí řekl, že jsem housle prodal, 
abych jí mohl koupit dárek a že ten dárek je knihovna, jenom si povzdychla a řekla: „A já jsem prodala 
všechny knížky, abych ti mohla koupit dáreček.“ Chvíli jsme seděli a pak jsme se zasmáli. Plyne z toho, 
že když dáváte dárek, nezáleží na tom, jestli je velký, malý, levný nebo drahý, ale na tom, že ho 
dáváte s láskou.  
                                                                                                                                              Vojtěch Rybář 6.A 



POZNÁTE NÁS PODLE STOP 

 

Až napadne sníh, obujte si pořádné boty a vydejte se do lesa na procházku. Zvířátka žádné boty 

nenosí, a tak je lehce poznáte podle otisků jejich tlapiček, paciček, nožiček nebo kopýtek, které 

zanechávají ve sněhu. A tady máte od  2.A klíč k jejich rozpoznávání. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

OBRÁZKOVÉ PÍSMO 
 
Třída 6.A se učila v hodině informatiky vkládat do textu symboly. V samostatné práci měli 

za úkol vymyslet text, který by měl smysl. Slova, pro která najdou symbol, tímto symbolem 

nahradit. Tak si jejich práce přečtěte a posuďte, jak se jim to povedlo. 
 
 

Páteční den (Dostrašilová A.) 

Byl pátek a já jsem šla do � otevřela jsem ji a byl tam �. Šla jsem domů, vzala jsem si 

do � � a začala jsem stříhat. Otevřela jsem dopis a bylo to vánoční psaní. Bbylo tam, 

abychom měli hodně úspěchů a aby už konečně padaly ���. Ale nevěřím tomu, že 

bude na Vánoce sníh. Večer jsem šla na � a najednou nefungovala �, byla jsem z toho 

�. Večer mi táta  řekl, že to zpraví. A šla jsem spát.  

 
 

    Listopadový den (Monika Janečková 6.A) 

 

Každý rok už v listopadu padaly �� .12.11. ráno jsem si sedla ke stolu vzala 
jsem si � a �. Nakreslila jsem spoustu krásných obrázků jako: �, �, � a�. 
Pak mě to přestalo bavit, tak sem si zapnula � a hrála jsem si hry, pak sem 
slyšela, jak přijel pošťák, tak sem mu šla otevřít dveře a dal mi �  a řekl, že ho 
mám co nejrychleji odevzdat mojí mamce. Tak sem rychle běžela za mamkou a 
ta se ☺ , tak jsem věděla, že to znamená něco dobrého. Mamka za mnou další 
den přišla a řekla mi: ,,Jak mi přišel � ,tak tam bylo napsáno, že babička nás 
zve na její narozeninovou oslavu a mám tě poprosit, jestli bys mohla udělat pár 
ozdob.“  A byl tam tisknutý obrázek � a já jsem hned šla dělat ty ozdoby, 
protože jsem takové tvary dělala dneska ráno. Mamka si vzala � a � odepsala 
babičce, že ty � udělám. Když už byla  �, tak jsem u výroby ozdob usnula. A 
takto skončil můj listopadový den. 
                   

Zánik močálu (Vojta Rybář 6.A) 

Nedaleko města Hodkovice byl jeden močál. Ten močál byl velmi 	,        a proto 
do toho močálu nikdo nechtěl chodit a nikdo ho neměl 
. Jednoho dne k tomu 
močálu přišel � s �. Tu � tam hodil a celý močál vybuchl. Ale toho�spatřil 
jiný �a � na něj policii. Celé to skončilo, že pro toho �s � musela přijet �. 
Na místě močálu dnes stojí ↸ a žije tam spousta lidí                                                              



RODINA SMAJLÍKŮ (HANA DAO) 

 

Kdysi žil jeden ☺ Usměvavý a jeho žena  Mrzutá a jeho dítě 
 Smutný. Pan 
Usměvavý a paní Mrzutá a jejich dítě 
 Smutný žili v � na dopisy. Každý den 
jim chodily nějaké �, ale to nebyly jejich dopisy ale cizí. Ale jim to nevadilo, 
protože se celý den nudili a nic jiného nedělali, než si četli cizí �a zvedali �  
od babičky a od dědečka. Jednoho dne se pan ☺ Usměvavý rozhodl, že napíše 
�, ale nemohl najít �, tak � nemohl napsat. Tak se jeho žena rozhodla, že 
mu � koupí. Druhý den paní Mrzutá šla na trh a koupila �. Od toho dne pan 
Usměvavý psal �.  
 
 
 

Krysa a telefon (Eliška Jírová) 

 

Byl jednou jeden ℡a ten měl strašně moc kabelů. Jednoho �dne najednou 
℡nefungoval. Jeho majitel se zděsil. Tak se podíval na ℡, ale ten byl 
v pořádku. Tak se podíval na kabel a ten byl rozkousaný. Řekl si, že musí koupit 
	 na krysy. Tak ho koupil. V návodu bylo, že tam musí přidat � vody. Vzal si  
� , přidal � vody a nasypal to do misky se sýrem. Za dva dny našel krysu 
mrtvou pod autem. Koupil si nový ℡ a už se mu to nikdy nestalo, že by mu 
krysa rozkousala kabely. 
 
 
 

VÝLET (Radka Jiroušková) 

 

Jednoho dne jsem se vydala na výlet a šla jsem po šipkách, sami se podívejte,  
nejdříve byla tato: � potom tato: � potom: � a nakonec: �. Takže jsem půl 
hodiny chodila do kola. Když jsem zjistila, že si ze mne někdo nebo něco dělá 
srandu, tak jsem ve tři hodiny �  � domů. Dobrá nálad se rychle změnila na 
špatnou ☺
. Přišla jsem domů a koukala do ����, jestli tam něco je. 
Byl tam  ��. A v dopise mnoho  ���. Byly tam různé klikyháky 
� !"#$%&'()*+,. Nešlo to přečíst, a tak jsem zjistila, že to 
znamenalo toto: ☺☺☺☺☺☺☺☺. 

                             
KONEC֠☺ 

 



ČESKÁ YouTube scéna 
 

Tentokrát jsme se rozhodli uspořádat anketu o českém YouTubu. 

Naše otázka byla prostá. Jaký žánr videí, a od jakého Youtubera máte videa nejraději. 

Na otázky nám odpovídali naši spolužáci z druhého stupně základní školy. 

 

 

 
 

 

První místo zaujmul Agrealus , nejspíš proto, že je zdejší. 

Na druhém místě se umístila Teri Blitzen , kterou volilo 80% dívek. 

Třetí skončil GoGoManTV ,který je nejodebíranějším (nejoblíbenějším) Youtuberem CZ/SK. 

4-6. místo zaujmul Pedro společně s Hoggym a Groweym (shodný počet hlasů). 

 

 

 
 
 
Nejsledovanějším žánrem se staly gameplaye (natáčení PC her) 

Druhým nejsledovanějším žánrem jsou vlogy (videoblog) 

A třetím nejsledovanějším žánrem jsou Pranky/tagy (různé výzvy, soutěže, vtipy atd..) 

 

 

 P.Jabko a F.Švestka 



SLACKLINE 

Slackline, neboli chození po lajně je teprve nedávno vzniklý sport, posilující smysl pro 
rovnováhu a držení celého těla. Slackline se stal oblíbenou doplňkovou aktivitou u mnoha 
profesionálních i rekreačních sportovců, protože díky chůzi 
po lajně se perfektně zpevňují záda a kolena. A navíc je to 
úžasná zábava!  Existují různé druhy „lajn“. Lajny nízko nad 
zemí, na kterých se dělají zejména tzv. triky, highlajny 
natažené několik desítek až stovek metrů nad zemí, lajny nad 
vodou nebo extrémně dlouhé longlajny. Highline jsou  lajny 
natažené vysoko nad zemí mezi stromy, skalními masivy nebo 
věžemi.  Vzhledem k tomu, že je slackline stále ještě novým 
sportem, vznikají neustále nové triky. V současné době jich je 
několik desítek od těch lehčích, které zvládne i téměř úplný 
začátečník, až po ty extrémně náročné, které se zat ím podařily 
jen několika málo lidem nebo třeba i jen jednomu člověku. U nás slackline stejně jako ve 
světě začal jako oblíbený způsob trávení volného času mezi lezci. Postupně však nabýval na 
popularitě a v roce 2007 proběhly dvě průkopnické akce, a to Slackline fest na Bišíku [4] a Dej 
si lajnu v rámci programu Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad 
Metují. V roce 2008 probíhá historicky první ročník Českého poháru ve slackline. 

INDOBOARD 

Indoboard nebo-li trenažer rovnováhy, je speciálně vytvarované 
oválné prkno vyvážené na dlouhém válci. Používání I ndoboard 
vytváří smysl pro rovnováhu, posiluje nohy a zlepšuje funkci 
hlubokého stabilizačního sytému páteře! Cvičení na Indoboard 
zlepšuje koordinaci a rovnováhu a proto je využíváno v mnoha 
sportech jako tréninková pomůcka. Nejvíce Indoboard  využívají 
snowboardisté, skateboardisté, surfaři či lyžaři. Indoboard lze 
používat kdekoli na dvoumetrovém otevřeném prostoru , už 
během 10-15min je člověk schopen Indoboard ovládat.   

Zdroje:www.wikipedia.cz, www.netradicnisporty.cz                                   Matěj Štrympl, Petr Kraus 

 

Lukáš V. 1.A           Ríša Zítko 2.B     



                Ponaučení  

Únavou usnula a spala několik hodin. 

Další ráno Adéle bylo špatně a litovala 
každého napití. 

Těšíme se na Vás příště.. RATELE 

Adéla byla pokárána za svůj 

nevhodný přístup k učení. 

 

Áďa si vzala  ponaučení a vrhla 

se na učení ☺ 

Učila se se vší pilností na následující  týden plný 

písemných prací. 

Nakonec nevydržela s nervy. Myslela si, že jí 

alkohol  pomůže. 

Ignorovala zprávy od svých přátel. 



VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 
 

First LEGO League (FLL) 

    Soutěž vznikla v roce 1998 v USA, postupně se přidaly další země - 2001 Německo,                     
2002  Rakousko, 2003 Švýcarsko, 2005 Maďarsko a 2006 česká republika.FLL je největší robotická 
soutěž pro děti ve věku 10 až 16 let, které se zúčastňují desetitisíce dětí po celém světě. V sobotu 
13.12. 2014 proběhl již devátý  ročník  FLL v  České republice v Olomouci a v Praze, kde probíhají 
regionální kola. Náš tým se spolu se 13 dalšími přihlásil do Prahy. FLL se skládá ze čtyř disciplín:                                  
Robot Game – robot, který tým postaví a naprogramuje, plní různé úkoly na hracím poli. Tým obdrží 
hrací pole a popis úkolů (misí) na začátku září.                                                                                  
Design robota – tým předvede konstrukci svého modelu a programové řešení jednotlivých misí.                                     
Výzkumný úkol – letošní téma „World class“ – tým si musí vybrat nějakou oblast, ve které se 
seznámí s problematikou, a jako výstup navrhne vlastní inovativní řešení. Na soutěži před komisí 
předvede své řešení. Nestačí pouze hovořit podle předem připravené prezentace. Soutěžící musí najít 
kreativní způsob, jak vysvětlit své řešení. Hrají scénky, recitují, prezentují plakáty, komiksy a další 
materiály, které během řešení vytvořili.                                                                                               
Týmová spolupráce – disciplína, na které tým ukáže své kvality. Porota sleduje a hodnotí vzájemnou 
spolupráci, chování a jednání, se kterým jednotliví členové týmu přistupují k plnění společného úkolu. 
Úkol tým předem nezná. 

Výsledky z jednotlivých disciplín se sečtou a vznikne konečné pořadí:  
 
Naši školu reprezentoval tým  MEDVÍĎATA: Matyáš Fiala, Kryštof Panuška, Jiří Růta (7.A),  
Matyáš Khauer, Lukáš Hlavnička (7.B), Vítězslav Musil (6.A), Jiří Křížek, Jáchym Bráza (5.A). 
V týmové spolupráci obsadili překrásné druhé místo, ve výzkumném úkolu byli třetí, v celkovém 
pořadí obsadili šesté místo. 
Všem členům týmu děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Kryštofu Panuškovi za vytvoření básně 
o hodkovickém medvědovi, která byla součástí naší prezentace a můžete si ji přečíst níže. 

Mgr.Dana Kalousková 

 
 

Hodkovický medvěd 
 

Ve středověku rodina žila, 
a pěkně si tu hospodařila. 

                  Hodkovičtí se jmenovali, 
s uhlím hodně práce měli. 

 
V dávné Praze  

žil vládce Břetislav, 
měl se blaze,  

protože žil v Praze 
 

S kralováním práci měl, 
 proto si jednou usmyslel: 

Pojedu do Hodkovic,  
narubat pár borovic. 

 
Vzal sekeru na ramena, 
prý to byla velká dřina. 

                 Utíkal, co mu nohy stačily, 
trvalo mu to jen tři vteřiny. 

 
                      
                     
 
                    Narubal pár borovic, 

z lesa zbyl jen polovic. 
                      Naložil je na vozík,  

když tu na něj někdo křik: 
„POZOR! Medvěd útočí, 
rychle zmiz mu z očí!“ 

 
Kdo to křičí?  

Táta uhlíř, 
vzal medvěda tyčí,  

medvěd už syčí 
v papiňáku ve stodole, 

z medvěda ten oběd bude. 
 

Břéťa si dal obídek, 
a vyrazil na zámek. 

 
                            Kryštof Panuška 7.A 



BOBŘÍK INFORMATIKY 

Mini                                                       

                          
                         Benjamin 

Pořadí Body Příjmení a jméno Třída 

507. 205   Růta Jiří 7. A 

810. 193   Ulč Matěj 7. A 

1030. 188   Musil Vítězslav 6. A 

1134. 185   Fiala Matyáš 7. A 

1374. 179   Janečková Monika 6. A 

1395. 178   Khauer Matyáš 7. B 

1875. 169   Jaschkeová Adéla 7. A 

2142. 165   Hlavnička Lukáš 7. B 

2207. 164   Třešňáková Aneta 7. B 

2706. 156   Nováková Denisa 7. A. 

                              Kadet 

 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ BALTÍKŮ 

Strakonice (12. 12. – 13. 12. 2014) 

12. 12. se vypravila skupina našich 
programátorů na vánoční setkání Baltíků - 
tentokrát do Strakonic. Skupina byla značně 
oslabená, protože několik programátorů 
tentokrát reprezentovalo naši školu v soutěži 
First Lego League. Naše oslabená skupina v 
počtu dvou žáků - František Dědek a Emil 
Milan Kněbort (oba ze 7. A) - se vypravila v 
pátek směr Praha. Po předchozích problémech 
s průjezdností našich komunikací jsme 
tentokrát vyrazili již o hodinu dříve. Protože vše 
probíhalo podle plánu a jízdních řádů, zbylo 
nám trochu času na předvánoční pokoukání na 
Staroměstském náměstí v Praze. Po tomto 
menším výletě jsme vyrazili směr Strakonice. 
Ještě týž den odpoledne proběhla 
programovací soutěž, při které žáci sestavovali 
příběh podle zadané osnovy - tentokrát na 
téma "Piráti z Karibiku".                          
Po pátečním soutěžním klání jsme se 
pobaveni večerní společenskou hrou uložili ke 
spánku v učebnách ZŠ Dukelská ve 
Strakonicích - Emil s Fandou v 9. ročníku, 
paní učitelka to tentokrát dopracovala jen do 
pátého ročníku.                                         
V sobotu ráno chlapci opět usedli k počítačům. 
Tentokrát je čekaly tři konkrétní úlohy,                
se kterými se museli programátoři co 
nejefektivněji vypořádat. V celkovém počtu 
osmnácti soutěžících z Prahy, Českých 
Budějovic, Tábora a Bíliny obsadil Emil M. 
Kněbort krásné 9. místo a neztratil se 
ani František Dědek na místě 14.             
Oběma chlapcům děkujeme za reprezentaci 
školy a přejeme do nového roku hodně 
programátorských úspěchů !!! 

                                                    Mgr.Iveta Mazgalová 

Pořadí Body Příjmení a jméno Třída 

80. 177   Polívková Barbora 5. A 

179. 172   Košková Lucie 5. A 

433. 160   Holubová Sára 5. A 

494. 157   Čermák Ondřej 5. A 

494. 157   Domácí Pavla 4. A 

965. 148   Křížek Jiří 5. A 

1220. 142   Bráza Jáchym 5. A 

1284. 141   Pluhařová Tereza 5. A 

1674. 136   Ouda Josef 5. A 

1674. 136   Ulčová Pavlína 5. A 

Pořadí Body Příjmení a jméno Třída 

179. 212   Kněbortová Aneta 9. B 

794. 188   Hejl Daniel 8. A 

1151. 180   Majerčíková Laura 9. B 

1467. 173   Košková Jitka 9. B 

2026. 166   Nedvědová Lenka 9. B 

2348. 161   Richter Tomáš 8. A 

2568. 158   Polívka Ondra 8. A 

2911. 154   Březinová Aneta 8. A 

2911. 154   Pařík David 9. A 

3031. 152   Zámková Kateřina 9. B 



OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE - školní kolo             

Kategorie I. – celkem 22 soutěžících 

JMÉNO TŘÍDA BODY POŘADÍ 

M.Khauer 7.B 83 1. 

V.Musil 6.A 80 2. 

M.Fiala 7.A 79 3. 

M.Ulč 7.A 74 4. 

A.Jaschkeová 7.A 70 5. 

 

Kategorie II. – celkem 22 soutěžících 

JMÉNO TŘÍDA BODY POŘADÍ 

L.Majerčíková 9.B    109 + 1. 

Š.Fišar 9.B 109 2. 

L.Nedvědová 9.B 109 2. 

E. Pelešová 9.A 106 3. 

D.Pařík 9.A 105 4. 

                                                                                                                                                                                

Poděkování náleží SRPŠ, které uvolnilo finanční částku a sponzoruje soutěže v angličtině probíhající na naší škole 

a také Podještědskému knihkupectví v Liberci, které poskytlo drobné dárky pro úspěšné soutěžící. 

FTIPY – FTIPY - FTIPY 

• "Dobrý den, to je radio? Já vám chci říct, že jsem dnes našla peněženku a bylo v ní sto tisíc 

korun, 340 EUR a 108 dolarů. A taky lísteček s adresou Miloš Novák, Koněvova 8, Praha 3.                         

Zahrajte mu prosím písničku."                                Blondýnka na 

poušti! 

 
• Jde blondýna proti zdi a zeď spadne. Jaké z 

toho plyne ponaučení? Moudřejší ustoupí. 

 

• Pana Nováka štípl komár. Pan Novák ho 

chytil, ale pak zase pustil. Manželka se ho 

ptá: "Proč jsi ho nezabil?" "Copak můžu, když 

mu v žilách koluje moje krev?" 

 

• Blondýnka jde za brunetkou a řekne: ,,Složila 

jsem puzzle za 6 měsíců!" Brunetka:,,No a 

co?" Blondýnka:,,Ale na té krabici bylo 

napsané 3-6 let" 

 



• Syn se ptá otce: - Tati, jaký je to pocit být opilý? Otec říká: - Vidíš ty dva psy? Když jsem 

opilý, vidím čtyři. - Tati, ale to je jen jeden pes. 

Vyhledali Filip, Kuba a Ondra 



třída jméno celkem kg třída celkem kg

1. 6.A Koza Š. 427 1. 4.A 1924 96 16

2. 8.A Lepičová P. 363 2. 1.A 1096 55 16

2. 4.A Arlt D. 363 3. 6.A 1546 52 15

3. 4.A Kočí T. 342 4. 3.A 984 45 13

4. 9.A Fialová T. 310 5. 2.B 680 40 12

5. 4.A Hisemová K. 309 6. 5.A 801 32 12

6. 1.A Vojtěch 249 7. 9.A 512 26 5

7. 3.A Absolon D. 244 8. 8.A 635 24 4

8. 4.A Šturc Š. 240 9. 1.B 463 23 10

9. 4.A Jágrová A. 234 10. 2.A 383 23 10

10. 3.A Pavlů Z. 206 11. 7.B 420 22 5

11. 7.B Jírová K. 189 12. 4.B 408 21 8

12. 5.A Hisemová K. 177 13. 4.B 227 13 5

13. 6.A Líznerová K. 176 14. 7.A 53 2 3

14. 1.A Růta D. 157 ŠD 59

15. 9.B Musil.J. 151 celkem 10191 kg

16. 8.A Vondráková 150

17. 6.A Musil V. 146

18. 3.A Hart L. 142

19. 2.B Gerz P. 135

20. 5.A Šobrová P. 124

21. 1.A Stará D. 108

22. 1.A Dědková T. 105

22. 7.B Musil J. 105

22. 6.A Král R. 105

23. 9.A Pelešová E. 104

23. 6.A Musil F. 104

24. 4.A Stará N. 103

25. 3.A Smahová K. 101

26. 4.B Paříková Z. 100

kg 1 žák     Počet.sb

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 2015.                                                                                      

Již nyní můžete třídit odpad a pomoci 

tak dobré věci.

SBĚR PAPÍRU  listopad  2014
METRÁČCI SBĚR TŘÍD


