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Tom Šobr 

     3.A 



Milí čtenáři.       
Školní rok přeskočil do druhého pololetí a nám se konečně podařilo dokončit toto zimní termití číslo.         

Jenže zima se letos nechává prosit a potkat sněhuláka je skoro nemožné. Tak jsme jich pár pozvali do 

našeho časopisu! Také zavzpomínáte na Vánoce, něco si můžete uvařit, ať už z české, nebo světové 
kuchyně, a pak si procvičit svoje dějepisné znalosti. Máte-li náměty, o čem byste chtěli číst na jaře, 
napište nám na adresu termitiste@seznam.cz. Pěkné počtení přeje vaše  Termitiště -J!!! 
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Všude bílo, všude zima, 

začne se nám spouštět rýma, 

přijde zima a s ní led, 

za bruslích chci jezdit hned 

                 L. Gažiová 

 

    J.Jeřábek 3.A 

Každý večer na Vánoce, 

utíkáme z postelí, 

aby mamka zapálila, 

svíčku hezky potají, 

můj brácha to všechno sfoukne, 

táta hned do stolu bouchne. 

                                   D. Mencl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  M.Kamenská 3.A 

 

Kamna pálí a praskají, 

kaluže zas roztávají, 

posloucháme Černou horu, 

jenom když jsme všichni spolu 

                                      Š. Kuntoš 

 

Padá bílý sníh, 

a já jedu na saních, 

za oknem mňouká kočka,   

na nos jí spadne vločka. 

                          A. Francová 

Je to tady, zima volá,  

všechno venku zamrzá, 

krásný sníh už venku čeká, 

pojďme stavět sněhuláka! 

                            G. Kadavá 

Sněhulák je velký fešák, 

Když jde domů, je z něj hlupák. 

Děti se v zimě koulujou, 

rodiče si připijou, 

děti mají rádi sníh, 

pojedou zas na saních. 

                              A. Renzová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         V.Mertová 3.A 

Zima, zima už je tady, 

radosti je plno všady, 

postavíme sněhuláky, 

radostivé panďuláky. 

                                  I. Bohmová  

                                                               K.Samková 3.A 



K VÁNOCŮM JSME DOSTALI…   - připravila 3.B
 

K Vánocům jsem dostala obal  
na florbalovou hokejku. Je černé barvy.  
Na jedné straně je velký růžový nápis  
a z druhé strany je ten samý nápis 
v modrém. Má velké ucho, za které  
se dobře nosí. K tomu jsou také chrániče. 
Jsou černooranžové barvy. Chrániče slouží 
k ochraně holení. Už nebudu samá 
modřina.                               Rybářová Vanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T.Hroch 3.A 

 

Hodchimals 

Je růžovo žlutobílý. Mluví a chodí, umí mé 
jméno. Vylíhnul se z vajíčka na Štědrý den. 
Má svítivé oči, co mění barvu. Vypadá jako 
ptáček, má zobáček a křidélka. Když má 
fialové oči, má hlad. Když má oranžové oči, 
má škytavku a musím zatleskat. 
                                                 Lendrová Linda 

 

K Vánocům jsem dostal herní volant 
s pedály. Má černou a hnědou barvu.       
Na volantu jsou různá tlačítka. Volant má 
dvě páčky, díky kterým můžu řadit.          
Jde otáčet o 180 stupňů.        Zajíček Vít 

                           
Natálka 1.B 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nové akvarijní rybičky 

K Vánocům jsem si přál rybičky. Dostal 
jsem jich pět. Jedna už umřela. Je to druh 
tetrovití-neonky. Jsou červeno-modro-

zelené. Mají malý ocásek. Jsou dlouhé 
přibližně 3,5cm. Plavou ve vodě 24-27

o
C. 

Pohybují se v hejnech. Jmenují se: Greg, 

Rowley, Rodrick, Manny. Mám je moc rád. 
                                                  Panuška Jakub  

 

Stavebnice Lego Star Wars Duel  

na základně Hvězdovrah. Počet dílků je 
191 kusů. Obsahuje dvě minifigurky Rey  
a Kylo Rena. V sadě jsou dva světelné 
meče. Jeden je modrý, který patří Rey. 
Další je červený a ten má Kylo Ren. 
V balení je lesní bojiště na rozpadající se 

základně Hvězdovrah. Stavebnice nabízí 
otáčecí podstavce pro napínavé souboje 
se světelnými meči.               Havrda Tomáš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               K.Samková 3.A 

 

K vánocům jsem dostal 3D puzzle. Tato 
stavebnice má 108 dílků. Po složení budu 
mít krásné sportovní auto Porsche 911 
GT3CUP. Auto má červeno-bílo-černou 
barvu. Auto má na zadní části sportovní 
křídlo. Auto má cca 26cm. 

         Vojtěch Josef 



Dostal jsem digitální hodinky. Mají barvu 
khaki, nejsou do vody. Mají budík, stopky 
a datum. Také mají osvětlení. 
Dostal jsem kuchařku. V kuchařce je 
hodně receptů, které neznám. Autorkou je 
Ája Drahokoupilová. Ta kniha se jmenuje 
Moje opravdu první kuchařka. 
                                                      Smutný Vít 

 

 

 

 

Můj nejlepší dárek od ježíška jsou 
kolečkové brusle. Vůbec jsem je 
nečekala. Mají šedou barvu s modrými 
doplňky. Dají se roztáhnout až na 
velikost 37. Mají čtyři kolečka. Kolečka 
jsou průhledná v jedné řadě za sebou. 
Pouze na pravé brusli je brzda. 
Zapínání je na přezku a na pomocný 
suchý zip. Zatím s nimi jezdím po bytě. 
                                         Brázdová Nikola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Vánocům jsem dostala knihu. 
Měla jsem z ní velikou radost. 
Jmenuje se Květinové víly a 
jejich tajemný svět. Tato kniha 
má krásnou fialovou barvu. 
V knize je seznam všech víl  
a najdu tam i návody na tvoření.  
V knížce je návod na Chrpovou 
korunku. Není to kniha jenom  
o vílách, ale taky o elfech. Těším 
se, až tuto knihu dočtu. 
                            Třešňáková Sofie 

 



JAKÉ  TO  BÝVÁ  O  VÁNOCÍCH…. 
 

Ulice New Yorku o Vánocích 

 

  Když si zkusíte představit, že můžete být kdekoli chcete v tento předvánoční čas, vyberte si jedno 

místo na celém světě. Já bych si asi vybrala Ameriku a v ní město New York.  
  Představila bych si, že jdu po ulicích tohoto nádherného životem oplývajícího velkoměsta, ve kterém 
i v podvečer a hlubokou noc jako by vládlo světlo. Světlo z různých neonových nápisů a vánočních 
dekorací. Barevné, studené i teple bílé světlo, které rozdává všem lidem, chudým i bohatým, radost 
do života. Když si představíte tyto lidi procházející okolo vás, skoro vždy se usmějí a vločky na jejich 
vlasech i na čepicích se jen lesknou a třpytí. 
  Dominantou tohoto náměstí je velký vánoční strom s blikajícími světýlky, oslnivě zářícími červeno-

zlatými ozdobami a obrovskou hvězdou na vršku. Jeho stříbrno-zelené zasněžené větve odrážejí 
měsíční svit a zpívají tichou nádhernou písničku v šumění větru. Měsíc tomuto místu dodává 
chladnou atmosféru, ale hřejivá energie plynoucí z bavících se lidí je silnější. Nedaleký nádherně 
nazdobený stánek, do kterého míří spousta místních lidí i cizinců, mě láká svou dokonalou vůní 
podomácku pečených sušenek, která výrazně kontrastuje s vůní čerstvě napadlého sněhu. 
  Koledy, které zpívají malé děti s rodiči, ozývající se z protějšího podia jen lahodí mým uším a já se 
snad cítím jako v pohádce, i když pouze díky představě, a těším se, až nějaké takové město v co 

nejbližší době navštívím. 
P. Domácí 9.A 

 

Vánočně vyzdobená ulice města 

 

  Přišla zima a s ní i vánoční svátky. Lidé oprašují 
vánoční výzdobu, věší ji do oken nebo zdobí byty                
a vyráží nakupovat první vánoční dárky. V autobusech 

nebo v nákupních centrech znějí koledy  a město 

zaplaví stánkaři. Z nebe se snášejí první vločky. 
  I já se rozhodnu jít do města, abych načerpala tu 
správnou náladu. Procházím vánočně vyzdobenou ulicí, 
lemovanou malými stánky s červenými, zelenými, 
bílými nebo béžovými látkovými stříškami. Dřené 
konstrukce s nápisy na tabulích mě lákají, abych                  
si koupila to, co nabízejí jejich stánkaři, oblečení  do dobových kostýmů a s úsměvem od ucha k uchu. 

Zaplněné uličky se kříží s dalšími uličkami a vedou lidi do nejmenších zákoutí města. Všemi uličkami  
je cítit stejná nálada. Lidé kolem se baví, povídají si, smějí se a užívají si klidný sobotní podvečer. 
  Ze stánků se linou všelijaké vůně - skořice, badyánu, svařeného vína nebo třeba horké čokolády.               
Je cítit vánoční pečivo vytažené z malé trouby. 
  Zamilované páry sedají na lavičky a drží v rukou kelímky, ze kterých stoupá pára. Mezi stánky 
vystupují pouliční umělci s barevnými kostýmy, červenými čepičkami a teplou šálou kolem krku. Hrají 
na hudební nástroje a zpívají nebo jen cinkají rolničkami a zvonečky. Malé děti je zpovzdálí pozorují 
rozzářenýma očima, pozorně je poslouchají a tleskají nebo tančí do rytmu. Jejich rodiče je bedlivě 
sledují a usmívají se na ně. 
  Jelikož je zima, většina lidí má na sobě dlouhé kabáty, vysoké boty, teplé čepice nebo huňaté šály, 
do kterých zachumlávají své zmrzlé nosy. Na rukou mají pletené palčáky od babiček a nesou tašky 
plné dárků. 
  Já také patřím mezi ty, kteří vánoční svátky milují, a tak se vracím domů ověšená taškami, plná 
dojmů a naladěná na přicházející svátky. 
                                                                                                                                                        A. Jágrová 9.A 



Předvánoční ulice velkoměsta 

Byl večer, všude sníh, rampouchy visely ze střech a já vyrážela do města. 
  Jela jsem autobusem. Většina lidí koukala znuděně do telefonu, zatímco já si užívala každý kousek 
předvánoční atmosféry venku. Po výstupu z autobusu jsem ucítila vůni horké čokolády, kterou 

prodávali naproti ve stánku. Procházela jsem se ulicí, jež vedla na velké náměstí. V ulici bylo mnoho 

stánků s horkou čokoládou, s kulichy a trdelníky, které voněly snad úplně všude. Všechny stánky se 
pyšnily krásnou výzdobou z hustých větviček z lesa, na nichž byly pověšené červené a zlaté kuličky            
a blikající světýlka. Zaslechla jsem i české koledy, které zněly na každém rohu. Dlouhá rušná ulice 
pomalu končila a já přicházela na velké náměstí. První, čeho jsem si všimla, byl masivní strom 
ozdobený velkými a různě barevnými koulemi, myslím, že dost dlouhými řetězy, aby se daly obmotat 

okolo celého stromu. A to hlavní, co jsem viděla, byla světýlka, která blikala nebo jen svítila. Na svých 
dlaních i tvářích jsem začala pociťovat mráz, který mi obarvil dlaně i tváře na červeno.  
   Pousmála jsem se při pohledu na děti ohromené vánoční atmosférou a s úsměvem na líci jsem                
vyrazila domů. Byl to báječný večer. 

V. Davidová 9.A 

 

NEPOTKALI  JSTE  JE? 

 

Pes Brutus a jeho pán 

  Znám jednoho pána, který bydlí přes ulici ode mě. Ten muž je poměrně malý, ale má opravdu velká 
chodidla. Působí na mě trochu zmateně, už jenom tou svou chůzí. Když ho vidím jít, vždy ty své nohy 
táhne po ulici a ještě kolem sebe mává rukama, aby udržel svého psa na vodítku. 
  Páníček má totožnou barvu vlasů se srstí svého psa, Bruta. Nevidím žádný rozdíl mezi tou tmavě 
hnědou barvou, kterou mají. Vlastně i jejich tváře se nějak moc neliší. Mají velké tmavé oči, které           
se lesknou jako kapky vody. Při pohledu do jejich očí cítím takový roztomile přihlouplý výraz. Mám 
z toho pocit, jak kdyby nevěděli, co si dál počít. Přesto se Brutus s pánem pořád usmívají. Asi není 
vhodné je tolik pozorovat, ale ti dva si byli souzeni. 
  Ota je hodný, plachý muž, který si přál nějakého pořádného hlídače. Častokrát totiž nalétl zlým 
lidem, kteří ho například okradli. 
  Když mu přidělili psa, neskončil mu v náručí obyčejný hlídací pes, jak si myslel. Ale to Ota ještě 
nevěděl. Poznal, že nebude velký až v průběhu Brutova růstu. Také zjistil, že Brutus je buldok, který 
má velký předkus na spodní čelisti. Když se směje, vykouknou mu tři zuby. Čumák má připláclý                   
na obličeji. Připomíná to takový prasečí nos. Při procházce s Otou se Brutus, jako nějaká stolička            
pod nohy, žene k lidem. Brutus je opravdu přátelský pes, ale lidé z něj mají respekt. Přece jenom, 
taková mohutná a těžká postava vás převalí hned. A ještě když slyšíte za zády to jeho chrochtání. 
Nebýt toho, že ho znám, myslela bych si, že na mě běží divoké prase. 
  Tak a toto je můj soused se svým „hlídacím“ psem Brutem. A kdybyste je náhodou potkali, nebojte 
se Bruta podrbat třeba za ušima. 

K. Richterová 9.A 

 

 



ANKETA  

Dějepisné znalosti 

 

1. Rok a datum Sametové revoluce? (17.11 1989) 

2. Kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk? (první prezident ČSR) 
3. Mezi jakými roky probíhala první světová válka? (1914-1918) 

4. V jakém století byla založena Karlova univerzita? (14. 1348) 

5. Kdy došlo k rozpadu ČSR?  (1.1 1993) 

6. Datum a narození Ježíše Krista? (24.12 rok 0) 

7. Rok vydání Zlaté buly sicilské? (1212) 

8. Jak dlouho trvala stoletá válka? (116let) 

9. České pohraničí zabráno před druhou světovou válkou Němci? (SUDETY) 

10. Kdy vstoupila ČR do EU? (2004) 

Otázáno: 73 žáků z 9.A, 9.B, 8.A, 7.A 

1. Správně: 22                                                                                   Špatně: 51 

2. Správně: 41                                                                                   Špatně: 32 

3. Správně: 1                                                                                     Špatně: 55 

4. Správně: 9                                                                                     Špatně: 64 

5. Správně: 2                                                                                     Špatně: 71 

6. Správně: 26                                                                                   Špatně: 53 

7. Správně: 47                                                                                   Špatně: 26 

8. Správně:  24                                                                                  Špatně: 49 

9. Správně: 20                                                                                   Špatně: 53 

10. Správně: 29                                                                                   Špatně: 44 

                                                                        Zpracováno: David Růta, Jaromír Trojan (,,Štěpán Šturc´´) 

 

 

 

Fyzikální olympiáda 

Do řešení úloh 61. ročníku olympiády z fyziky se letos zapojili                 

Vendula Pelantová, Julie Brázová, Aneta Jágrová, Pavla Domácí (9.A)          

a Přemysl Marek (9.B). Jmenovaní si poradili s úlohami základního kola 

a 24.1.2020 zabojovali  i v kole okresním.                                                    

Vendula se umístila na  3. místě, hned za ní pak Aneta  a Julie. Děvčata 

budou školu reprezentovat ještě v krajském kole.                                                               

Pavle a Přemkovi utekl postup jen o pár bodíčků.  

Všem zúčastněných patří veliká pochvala za práci přesahující školní povinnosti a za chuť 

porovnat své vědomosti s vrstevníky z jiných škol. Gratulujeme k pěkným výsledkům a 

v dalším kole budeme držet palce.                   Renata Nožičková 



Ankety s Naťoušem a Kájušem 
Ahoj, vítám tě u naší rubriky Ankety s Naťoušem a Kájušem. 

V naší rubrice najdete různé otázky a odpovědi od našich spolužáků.  
Tentokrát jsme se ptali v 

 
Otázky       

1. Lyže nebo snowboard? 

2. Kam byste chtěli cestovat? 

3. Jaký je váš nejoblíbenější film? 

 

Odpovědi:                            

            

1. Lyže 39x    Snowboard 33x           M.Škoda  3.A 

2.  Amerika 18x Francie 8x Rusko 5x Afrika 3x Anglie 2x Čína 2x Itálie 4x Skotsko 1x  

Japonsko 3x Kanada 2x Španělsko 2x Nový Zéland 2x Asie 1x Austrálie 3x Řecko 1x  

Vesmír 1x Nizozemsko 1x Slovensko 1x Hawaii 1x Jamajka 1x Ukrajina 1x Maledivy 3x                           

Arabské Emiráty 1x Karibik 1x Kypr 1x 

3. Avengers 13x Spiderman 4x Harry Potter 6x Sám doma 3x Deadpool 4x Labirint 1x                    

Frozen 2 1x Hobbit 1x The first time 2x Joker 2x John Wick 1x It 3x Five feet apart 1x              

Hellboy 2x  Grinch 2x Jak vycvičit draka 2x Wonder woman 1x Letuška 1. třídy 1x Thor 1x           

Star wars 1x Diktátor 1x Já, Simon 1x Mimoni 1x Kapitán Amerika 2x Špunti na vodě 1x           

Bouře 1x Terminátor 1x Červená želva 2x Modrá laguna 1x Špindl 2 1x 

 

------------------------ 

 

 V I D Ě L I JSME, Z A Ž I L I JSME 

Divadelní představení Hvězdný posel  

Představení připravili herci z Naivního divadla v Liberci podle knihy Petra Síse 

Toto divadelní představení je zcela nové a vypráví o příběhu astronoma Galilea Galilei. Věřil tomu,         

že planeta Země obíhá kolem Slunce, ne naopak. Představení bylo hezky zazpíváno a zahráno,          

ale bohužel mi přišlo, že to bylo vytvořeno tak pro pátou třídu. Humor a informace, které představení 

zahrnovalo, byly takové, že většinu informací známe a humor nebyl na náš věk, ve většině místech, 

humorný. Shrnul bych to tím, že divadlo samo o sobě nebylo špatné, ale bylo určeno spíše pro mladší 

kolektiv dětí. Bylo kombinované s herci i loutkami.                                                      Tomáš Bukovjan, 8.A 

Představení bylo o jednom astronomovi a jeho životě. Jako osoba byl Galileo Galilei velice zajímavý 

člověk. Bohužel v divadelním podání to nebylo úplně tak ono, možná kdyby se snížila věková 

kategorie, pro kterou je představení hrané, tak na 4. třídu, mohlo by to mít celkově lepší hodnocení.                                  

Vanesa Krulzová 8.A 

Den s vojskem 

V průběhu ledna jsme měli možnost dozvědět se něco více o práci chemiků v české armádě. Bylo to 

velmi zajímavé a poučné. Zaujalo nás vyprávění o misi z Afghánistánu. Dozvěděli jsme se plno nových 

věcí o tom, co práce v armádě obnáší, a měli jsme možnost si prohlédnout i vozy české armády. Také 

už víme, jak bychom se zachovali, kdybychom byli v ohrožení života. Děkujeme.                                9.A  



SEZÓNNÍ RECEPTY 

-ZIMA- 

                                                                                             Pečená granola 

                                                                                    1 lžíce kokosového oleje (máslo) 
                                                                                    2 lžíce medu 

                                                                                    500g ovesných vloček 

                                                                                    Skořice, sušené ovoce, ořechy… 

                                                                                    Smícháme vločky s ostatními ingrediencemi.  
                                                                                    Med s olejem rozehřejeme a nalijeme  

                                                                                    do směsi. Pečeme cca 30 min na 150o
. 

 

Jablečné placky 

200g nastrouhaného jablka 

25g ovesných vloček  
25g hladké mouky 

1 vejce 

Skořice  
Popřípadě mléko (lepší použít šťávu z jablka)  

Vše smícháme dohromady a opečeme na pánvi jako lívance. 
 

 

                                                                   Vaječné muffiny 

                                                                    5 vajec 

                                                                    30g slaniny 

                                                                    50g sýru eidam 

                                                                    Sůl, pepř, tymián 

                                                                    Petrželka (nebo špenát) 
                                                                    Šunka (do formiček. Aby muffin šel vyklopit) 

                                                                    Vejce vyšleháme s kořením. Slaninu a sýr nakrájíme 

                                                                    na kostičky a dáme do vajec. 
                                                                    Pečeme 15-20min na 160

o
. 

 

Skořicovo-kakaový rohlík           

220g hladké mouky                       Z mouky, tvarohu, cukru, kypřícího prášku, mléka a oleje                                   
250g  polotučného tvarohu         Vypracujeme těsto. Necháme odležet 1h v lednici. Těsto                                      
1PL cukru                                        vyválíme do kola a rozkrájíme na trojúhelníky (jako pizzu).  
40ml mléka                                     Každý trojúhelník potřeme rozpuštěným máslem, v kterém 

30ml oleje                                       jsme rozmíchali skořici nebo kakao a posypeme cukrem.    

Prášek do pečiva                            Srolujeme k tenčí části, potřeme vajíčkem a dáme péct na    
1 vejce                                             200

o
 cca 15min.  

+máslo, skořici nebo kakao, cukr 

 

 

                                                           Aneta a Veronika 



 

Ahojky příště holky z tour de food 

                                                                                                      Niky   , Pája    , Aďka 

Tour de food 

  
Ahoj, zdraví vás holky z Tour de food. V každém vydání vás seznámíme s těmi nejpodivnějšími jídly z různých 

koutů světa. Dneska se podíváme do Indie. 

INDIE 

Obecně platí, že Indie je zemí vegetariánů a zdejší tradiční jídla zpravidla neobsahují maso. Jinak 

tomu bývá na pobřeží a někdy i v horách, ale raději se připravte, že maso během několika dní nebo i 

týdnů neochutnáte. Indii charakterizuje velmi pestrá a lákavá kuchyně.V indii se v  průběhu celého dne 

konzumují i drobná jídla. Nejběžněji můžeme na ulicích spatřit samosy, bhájí a kebaby.  

ANKETY 

Byly jsme se zeptat v 7.A v 7.B, co si pod názvy jednotlivých jídel představí 

                                                                                                    

1.  Čapatí                                                                                                                          2.          Samosy                                                                                          

a) Chlebová placka(správná odpověď)                                                                           a) Smažené kapsy (správná odpověď )                          

b) pečená psí noha                                                                                                         b) Smažení cvrčci 

            7.A   7x b   8x a             7.A  2x c   2x a    11x b  

                  8.A   21x a  5x b                                                                                               8.A  8x a      18x b                                  

 

 

                3,       Eri  Polu  Silkworm                                                                                                   4.        Bhájí 

                  a) Grilované žabí stehénko                                                                                                            a) zeleninová polévka (správná odpověď) 

                  b) Smažená larva Bource morušového (správní odpověď)                                b) pečení šneci 

               

                7.A    4x a   11x b               7.A   10x a   5x b 

                8.A    12x a    14x b                                                                                                             8.A   9x b   17x 

a                                                                       



Hry, které ti nesmí ujít 

V tomto textu se dozvíte zajímavé novinky o hrách 

1. Warcraft III: Reforged 

- Hra vyšla 28. ledna 2020 od studia Blizzard. 

- Remasterovaná (=vylepšená původní kopie) klasika původní hry 

- Hru si budete moct zahrát jenom na počítači. 

2. Marvel´s Iron Man VR: PSVR 

- Hra vyjde 28. února 2020 

- Akční střílečka od 

Enginu Unity  

- Hru si budete moct 

zahrát na Playstation 4 

3. Gods & Monsters  

- Hra vyjde 25. února 2020 

- Akční adventura od 

vydavatele Ubisoft 

- Hru si zahraješ na Playstation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox One 

4. Overpass 

- Hra vyjde 27. února od studia Zordix Racing 

- Závodní hra (představuje 24 vozidel, která jsou licencovaná od 

skutečných výrobců.) 

- Hru si zahraješ na Playstation 4, PC, Xbox One (později i na Nintendo 

Switch) 

 

 

 

Dominik Arlt 

Tomáš Kočí 



Filmové recenze 

 

Star Wars Vzestup Skywalkera 

 

Nový díl Star Wars je v kinech a vzbuzuje okolo sebe velký poprask.                                           

Někteří říkají, že je to ten nejhorší díl, a někteří, že je to poctivé Star Wars. Já vám v této 

recenzi řeknu plusy a mínusy filmu a závěrečný verdikt.                                                             

Začneme plusy. Film jako vždy uchvátí pěkným vizuálem, např. spoustu nových planet, kde 

každá má něco svého, skvěle udělané souboje světelných mečů. Soundtrack je tu opět 

božský a John Williams by za to měl dostat Oscara. Ať už se jedná o klasickou znělku, 

anebono nějakou klidnou melodii nebo hudbu při souboji, tak je to super. Herecké výkony 

jsou opět skvělé, ať už se jedná o Daisy Ridley (Rey), anebo o Adama Drivera (Kylo Ren). Ti, 

kterým v minulém díle chyběl Finnův příběh a Poeova sympatie, tak budou šťastní, protože je 

všechno zpět. Zvrat filmu tu není nějak přelomový, ale ani neurazí. Tempo filmu může být 

pro někoho velmi rychlé, ale když si vezmeme, že film měl zakončit celou ságu                                   

a doplnit věci,co chyběly v Last Jedi, tak je to povedené dílo.                                                           

Ty největší plusy bychom měli za sebou, teď přejdeme na mínusy. Nový díl přináší spoustu 

nových a zajímavých postav, které tu nemají moc prostoru. Stopáž filmu je 2h 22min, což je 

pro většinu lidí uspokojující, ale filmu by prospělo, kdyby trval 3hodiny, aby bylo více času    

na dialogy mezi postavami a na rozvíjení jejich příběhu,                                                           

např. Finn a jeho minulost s prvním řádem. Ty největší mínusy filmu bychom měli taky.                                  

Můj názor na film je takový, že film není určitě nejhorší díl, ale ani nejlepší. Vzestup 

Skywalkera je poctivé Star Wars, které vám nabídne hodně nových planet, postav, pořádné 

souboje světelných mečů atd.  

Star Wars Vzestup Skywalkera si zaslouží 7.5/10.  

 

 

 

Tipy do kina 
1917 

Příběh se odehrává v 1. světové válce. Snímek sleduje příběh dvou mladých britských vojáků, 

kteří mají za úkol doručit zprávu, jež má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků. 

V hlavních rolích se objeví George MacKay, Colin Firth, Benedict Cumberbatch. 

Není čas zemřít                                                                                                   
Nová bondovka s Danielem Craigem, která má uzavřít příběh agenta 007. Děj se bude točit 

převážně okolo minulosti postavy Madelein. V hlavních rolích Daniel Craig, Rami Malek,            

Lea Seydoux. 

Black Widow                                                                                                                 
Děj se bude odehrávat po událostech Captain America Civil War a před událostmi Avengers 

Infinity War. Bude se jednat o minulost Black Widow. Ve filmu se představí Scarlett 

Johansson, David Harbour, Florence Pugh.   

L. Havrda, V. Komňacký 



                         Svět 2020?!... 

 

Pomoc přírodě  
 

Z přírody si bereme více, než je schopna obnovovat. Naší planetě a České republice může 
pomoct každý z nás. Stačí maličkosti, které člověk běžně zařadí do každodenní činnosti.  
Jako například: méně plýtvat, méně nakupovat, méně vyhazovat, recyklovat odpad, 

používat méně plastů, podpořit české firmy a lokální výrobky, omezit energii, kterou 

spotřebujeme jako jednotlivci (jízda autem, domácnost…) 

 

Požár v Austrálii 
Jako každý rok na začátku australského jara se v Austrálii objevují požáry a jsou tedy ,,přirozené“ . 
Příčinou jsou obrovská sucha a tepla částečně způsobená klimatickými změnami. Mimořádný je teď 
jejich rozsah, který má dlouhodobější příčiny. V posledních desetiletích v Austrálii ubývá jarních 
srážek, poslední jaro patřilo k těm vůbec nejsušším a současně nejteplejším. Kvůli požárům se stává 

spousta druhů zvířat na pokraji vyhynutí. Například medvídek koala se stává ohrožený, v požáru 
zahynula 1/3 populace tohoto druhu. Také stovky tisíc lidí přišlo o domovy. Neustupující požáry 
trvaly zhruba 5 měsíců a spálily přes 103 tisíc kilometrů čtverečních půdy. Po dlouhém suchém 
období začalo na začátku ledna konečně pršet a velké požáry ustupují. 
 

Jak můžeme pomoci? Můžeme přispět do různých světových nadacích a sbírek (např. Greenpeace, 
Červený kříž, Australiazoo atd.).   
                                                                                             Brázová Julie, Kamenská Aneta, Richterová Kateřina 

 

„Když je vody moc, když je vody málo...“ – práce žáků 4.B 

 



ŽÁCI 4.B SE UMÍSTILI NA 2. MÍSTĚ V KRAJSKÉ SOUTĚŽI GIS 

V říjnu se 4.B zúčastnila krajské výtvarné soutěže GIS na téma: 

„Když je vody moc, když je vody málo...“ 

K nejžhavějším tématům 
dneška zcela jistě patří změny 
klimatu. Přirozeným 
klimatickým změnám se uměl 
člověk od pradávna více či 
méně přizpůsobit, ale pokud k 
těmto změnám přispívá on sám 
svojí nezodpovědností                   
a chamtivostí, vše je úplně 
jinak. Stále častěji můžeme 
pozorovat náhlé                              
a nepředvídatelné výkyvy 
počasí, trpíme rychlým 
střídáním vysokých a nízkých 
teplot, jsme svědky různých 
přírodních katastrof po celém 
světě. Riziko přívalových 
dešťů, následných povodní               
a naopak dlouhodobého sucha  
a nekontrolovatelných lesních požárů je stále vyšší a vyšší. Mění se zemský povrch i svět 
v podzemí. V důsledku tání ledovců se obnažují trvale zmrzlé půdy, stoupají hladiny moří a 
oceánů… Řeky si nekontrolovatelně hledají nová řečiště… Množství vody v řekách, přehradách, 
jezerech a rybnících včetně podzemní vody ubývá. V krajině stále častěji vídáme vyschlé říčky a 
potůčky, do kterých se už asi voda nikdy nevrátí. Ohrožují nás eroze  a sesuvy půdy, neúroda. 
Lidé se stěhují ze záplavových oblastí, mizí živočišné i rostlinné druhy.  Inspirovali jsme se 
znalostmi našich předků a historií Hodkovic nad Mohelkou. Ve výtvarné soutěži jsme se zaměřili 
na řeku Mohelku, rybník a podzemní vodu. Porovnávali jsme staré mapy Hodkovic se současnými. 
Zaměřili jsme se na využití vody z řeky Mohelky. Hledali jsme staré vodní mlýny, využití vody 
v pivovaru, využití vody v průmyslu. Přemýšleli jsme, jak ovlivní obyvatele povodeň. Vypracovali 
jsme dva projekty na zadržení vody v krajině Hodkovic nad Mohelkou. Do soutěže první věkové 
kategorie pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií bylo odevzdáno šest týmových prací. Lucie 

Netřebská, Vítek Řezáč a Tereza Šrámková odevzdali práci s názvem: „Když bylo vody 
v Hodkovicích moc“. Martin Porš, Sára Pohlodková a Emma Brychová zakreslili: „Rozvoj průmyslu 
řece Mohelce“. Systém mlýnů na řece Mohelce zobrazili do staré mapy žáci Adam Khauer, Edita 
Krejčí, Nikol Ketnerová pod názvem: „Když bylo vody v Hodkovicích dost“. Systém dalších vodních 
mlýnů zmapovali žáci Tereza Plocková, Eliška Fialová a Josefína Horáčková. Vytvořili mapu: „ Když 
bylo vody v Hodkovicích akorát“. Projekt na zadržení vody v krajině zakreslily dva týmy. Emma 
Brychová, Kristina Bílková a Marie Fialová: „Aby bylo vody v Hodkovicích dost“. „Aby měly 
Hodkovice přírodní rovnováhu“, zmapovali Jakub Buriánek, Vojtěch Kandl a Sára Pohlodková. 
Zamysleli jsme se, jak změny v krajině ovlivňují naše životy a z historických map a literatury jsme 
se mnoho naučili. Odborná porota vyhodnotila práci týmu Adama Khauera, Edity Krejčí a Nikol 
Ketnerové jako druhou nejlepší v Libereckém kraji z prací ZŠ a víceletých gymnázií.                                              
Ceny byly předány v listopadu na TU v Liberci.                                   (Romana Kalenská a žáci 4.B) 



Zájmy 

         

                                                                                                                                                                 Nikola Zemanová 3.A 
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1) součástí regenerace je… 

          2) mimo tréninků jezdí na … 

         3) město kde sídlí TJ LIAZ 

          4) ODM - olympiáda dětí a … 

         5) kolik let závodí 

           6) atletiku dělá kvůli… 

         7) jméno 

            8) součástí regenerace je také… 

                                     Vytvořila: Vendy                  David Jursa 3.A 


