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Na vydání pracovali žáci 
v hodinách Informatiky 

s Mgr. Annou Martinákovou a v PNP
 s Bc. Dankou Michalcovou
Titulní obrázek namalovala

Kristýnka z 2. ročníku



Ahoj,tady prvňáci!
Naši prvňáci s panem učitelem Mgr. Jirkou Miškarem natočili krásná krátká videjka, kde se představují.



Dan Školař
Martin Jurásek
Adam Kubiš
Jiří Vacula
František Vacula
Vendula Vaculová
Apollinaire Beslon
Erik Kostelan
Beáta Benková
Aneta Ondřejková

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Mini
Mariana Školařová
David Masarik
Stela Janků
Barbora Poláčková
Agáta Papalová
David Uher
Nikol Benková
Justýna Kaňovská
Marika Kročilová
Rozálie Holubářová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Benjamin
1.Adam Houdek
    Dan Školař
2. Petra Precechtelová
3. Michaela Vacková
4. Mariana Školařová
5. Barbora Masariková
6. Lucie Ondřejková
    Štěpán Prýmek
7. Peter Martinák
8. David Jerentík

Kadet

Bobřík informatiky
Tento školní rok se naše škola zapojila do informatické soutěže Bobřík
informatiky. Soutěž je určena žákům základních a středních škol.
Soutěžili jsme ve třech kategoriích.

Mini: 4. - 5. ročník ZŠ
Benjamin: 6. - 7. ročník ZŠ
Kadet: 8. - 9. ročník ZŠ 

Umístění žáků v rámci naší školy:

Bc. Daniela Michalcová
 Mgr. Anna Martináková



SLOHOVÉ PRÁCE
TŘEŤÁČKŮ 

Rys je středně velká kočkovitá
šelma. Je chráněný a ohrožený

druh, který nelze lovit. Mezi typické
znaky patří štětečky na ušních

boltcích, krátký ocas, dlouhé nohy.
Rys je dobrý lovec. Jeho oči

zaznamenají i nepatrný pohyb.

Zajíc
Je malý, má srst a 4 nohy. Žije v lese. Živí se trávou a
zeleninou. Má dlouhé uši a malý ňufáčik. Velmi dobře
skáče. Má malý ocas. Je výborný běžec. Má rád louky, pole
a lesy. Má dlouhé zuby. Je moc roztomilý.

Žirafa
Žirafa má dlouhý krk,

jemnou srst a čtyři nohy.
Žije v ZOO a v tropických oblastech.

Živý se listy, trávou, zeleninou a ovocem.
Je to býložravec a savec.

Je žlutá a má hnědé fleky.
Má kopyta a dlouhý hnědý ocas.

Může mít dlouhý krk až dva celé čtyři 
metru.

Žirafa je nejvyšší živočich.
Celá může měřit až pět metrů.

 

Lev
Lev je král zvířat. Má 4 nohy a srst. Lev žije v Africe. Loví ve smečkách. Živí se antilopami,

pakoni, buvoly, zebrami. Jeho délka života je 15,16 let. Váží 150-250kg a samice 90-165kg. Jeho
rychlost je 80km/h. Jeho výška je 1,2m. Jeho délka je 1,8-2,1m. Jeho délka březosti je 110 dní.
Lev je hned po tygru největší kočkovitá šelma. Lev tráví hodně času odpočinkem. Přibližně 20

hodin denně spí. Je aktivní pouze 4-6 hodin ,a to obvykle po soumraku, kdy nejčastěji vyráží na
lov.

 

Králík
Je malý. Má na sobě srst má čtyři nohy. Žije

doma. Má silné zuby. Jí trávu byliny, listy,
seno, vařené brambory, mrkev, krmnou

řepu, pšenici, ječmen, sóju, hrášek.

TYGR
Tygr je velká kočkovitá šelma žijící 
v Asii. Ze současných kočkovitých

šelem je největší. Je jedinečná díky
charakteristickým tmavým pruhům 

na těle.
 

Velryba modrá
Je velká ryba. Má šupiny. Nemá nohy. Žije

v moři. Živí se planktonem. Patří mezi
savce. Dožívá se 40 až 50 let. (Působí na

mě roztomile.)
 

Jurásek Adam

McNally Adrianna

Kohnová Alžběta

Čačíková Beáta

Hájnik Dominik
Chovancová Isabel

Vaculová Johana



Kůň
Kůň je velké zvíře. Má srst a jeden velký ocas. Má čtyři nohy na nich má kopyta.  Žije ve stáji

má tam svůj box. Žíví se hlavně senem. Je to býložravec.
 Markéta Bruštíková TYGR

Tygr je velká kočkovitá šelma
žijící v Asii. Ze současných

kočkovitých šelem je největší.
 Jolana Grmelová

 

Kočka
Kočka je savec. Je malá, má čtyři nohy.

 Jí maso, loví ptáky a myši a potkany. Má 
 očka, má srst, dlouhý ocas vysunovací

drápky a trochu špičatá ouška.
 Věra Prímková VELRYBA

Velryba je mořský savec z řádu kytovců.
Velryba paří mezi největší živočichy žijící 

na Zemi. Živí se planktony.
Předkové velryb byli čtvernozí savci, 

žijící na souši v blízkosti vodních toků.
Velryba má kůži.

Nemá nohy a žije v mořích a oceánech.
Velryba se potom přizpůsobila k životu 
ve vodě. Velryba může mít více druhů,
například kosatka, kulohlavec černý,

běluha, narval.
 

Zdislava Salanci

KOČKA DOMÁCÍ
Má pružné a svalnaté

tělo dokonale
přizpůsobené k lovu,
ostré drápy a zuby a

vynikající zrak, sluch a
čich. Je jako lovec
hlodavců a je také

společník a mazlíček
člověka.

 

Velryba modrá
Je velká ryba. Má šupiny. Nemá nohy.
Žije v moři. Živí se planktonem. Patří

mezi savce. Dožívá se 40 až 50 let.
(Působí na mě roztomile.)

 

Marek Sehoř

Rys
Rys je kočkovitá šelma, je velký, má srst. Má

čtyři nohy. Rys žije nejčastěji ve volné přírodě
nebo v zoologické zahradě. Rys se živí masem

jiných zvířat.
Pavlína Uková

Zajíc
Zajíc je malý, má srst a čtyři nohy. Má
dlouhé uši, velké zuby a ocásek jako

bambulku. Žije v noře na kraji lesa nebo
v poli. Je to býložravec, má rád trávu a

zeleninu. Četl jsem, že do výšky skočí 1 m
a do dálky až 6 m.

Petr Woska

Vavřinec Salanci

Napsali žáci 3. ročníku  s Mgr. Janou Salanci, přepsali v PNP s Mgr. Annou Martinákovou 
a graficky upravil Petr Ťažár



Jak jste přišla k téhle škole na konci
světa? 

Proč jste si vybrala předmět český jazyk?  

O škole v Březové jsem věděla od pana
ředitele a také jsem o ní psala diplomovou
práci. 

Český jazyk byl jeden z mých oblíbených
předmětů ve škole (společně s matematikou a
dějepisem). Nejvíce mě bavily, a dodnes baví,
jazykové rozbory. Také jsem vždycky moc
ráda četla a chodila do knihoven.  

S PANÍ UČITELKOU MGR. MARKÉTOU HUDÁKOVOU

ROZHOVOR

JURAČKOVÁ BARBORA A ŠEVČÍKOVÁ KRISTÝNA, 7. ROČNÍK

Proč jste se rozhodla pro profesi učitelky
a pracovala jste vždy jen ve školství? 

Vždy jste pracovala jako učitelka?

Čtete ráda? A jaké knihy? 

Učitelkou jsem chtěla být už jako malá holka,
od mala mě bavilo hrát si na školu. Vždycky
jsem musela být já paní učitelka, ne vždy to
ale bavilo moje kamarádky Barču a Evku a
sestru Katku. Teda, abych byla upřímná, spíše
je to nebavilo. :) 

Ne, pracovala jsem i v jiném oboru, v
gastronomii. S manželem jsme provozovali
devět let pizzerii. Ta práce mě také bavila, teď
už je vaření ale jen mým koníčkem.  

Ano, nejraději mám životopisy, detektivky a
historické romány. 

V jakém městě nebo vesnici bydlíte? 

Chodíte na procházky? 

Bydlím v nedaleké vesnici, v Dolním Němčí.  

Na procházky chodím moc ráda, nejraději se
svojí vnučkou Elisabeth a s jejím labradorem
Ivarem.



  Co máte ráda na naší škole a jste
spokojená na naší škole? 

Co byste podle sebe změnila na škole
(obecně na školství)? 

Ano, jsem na Březové velice spokojená,
mám moc ráda tu příjemnou atmosféru,
která tady panuje, okolní přírodu,
přátelský kolektiv a především moc fajn
děti. :) 
 

Snížila bych nadměrnou byrokracii
(lidově řečeno papírování).  

Jak relaxujete? Co děláte, když jste
sama? 

Když jsem sama, tak nejraději sedím s
háčkem nebo knížkou v ruce.

Víme, že už jste i babičkou,
řekněte nám, jaké to je a co se tím
v životě změní. 

 Být babičkou je jedna z nejkrásnějších
věcí, která mě v životě potkala. Změní
se toho hodně, v mém případě nejvíce
to, jak trávím volný čas. Každou
volnou chvilku se snažím být s
vnučkou, chodíme na procházky, na
dětská hřiště, jezdíme na výlety a také
jako správná babča více vařím.

Dodržujete tradice? 
Tradice moc nedodržuji, jen nějaké
vánoční. 

Děkujeme za rozhovor.

RELAXÁČEK
V rámci kroužku Relaxáček žáci 2. až 6.
ročníku vyráběli různé výrobky. Můžete se
podívat, jak se jim podařily.

A pokud byste si i vy chtěli např. poskládat
krabičku z papíru, tak stačí načíst QR kód. 

Bc. Veronika Žďárská



grafická úprava: Ferdinand Kalous  8.třda

Run away from the
pain, yesterday is not

today

music

IS
LIFE

aneta
ondřejková

8.ročník

Be happy and
smile to the world

Julie Provodovská

I want to be better
every day

 Petr Křeháček

Don´t wish for
it.Work for it.

Natálie Hanáková
8.ročník

v hodině  AJ s Mgr. Kristýnou Beníčkovou

"Have a good mood. A good mood won't solve your
problems, but it will piss off so many people around
you that it's worth enjoying.”  Jan Werich

 Sebastian Bartko 

https://www.databazeknih.cz/citaty/jan-werich-171


11. Jaké jste měla známky na základní škole a bavilo
vás to ve škole? Oblíbený předmět? 
No známky jsem měla různé. Vyzkoušela jsem v průběhu
roku všechny a na vysvědčení skoro všechny, ale i přesto
jsem každou školu dokončila s vyznamenáním. Což
považuji za malý zázrak. Ale vězte, že i vy to můžete
dokázat. :-) Mé oblíbené předměty byly bezesporu ty
nejdůležitější jako tělesná výchova, výtvarná výchova,
pracovní výchova, dramatická výchova. :-) No a jestli mě
škola bavila? Jak kdy.   

 

Rozhovor s paní učitelkou 
Mgr. Zuzanou Mačákovou 

 

1. Baví vás vaše současná práce? Proč jste se rozhodla
právě pro učitelství? 
Ano, baví, a to moc. Dovedla mě k tomu souhra okolností. Na
základní škole jsem chtěla být psycholožkou (tak jako spousta
našich osmaček...). 😉  A tak když jsem přemýšlela o střední
škole, dívala jsem se, kde se psychologie vyučuje. A za mých
mladých let to bylo na SPgŠ a na poštovní škole. A já si zvolila
první možnost. A to mě nasměrovalo k pedagogice.  

2. Jaké máte koníčky a záliby?  
Mým velkým koníčkem je cestování a klábosení s kamarády.
Když už musím sportovat, tak mám ráda turistiku, lyžování,
plávání a horolezení. Mám ráda i návštěvu koncertů, festivalů,
divadla, výstavy

 3. Jakou posloucháte hudbu? 
Hudbu svého mládí a sem tak něco nového, na co mě
upozorní kamarádi či náhodně najdu na netu.  

4. Jaké máte ráda filmy a knížky? 
Mám ráda filmy se silným příběhem. Docela ráda sleduji
artové, historické filmy či psychologická dramata.  V poslední
době jsem přišla na chuť i kriminálkám. Co se týče knížek, tak
ty teď docela zanedbávám. Pokud čtu, tak spíše odbornou
literaturu nebo něco na doporučení kamarádek.  Naposled
jsem četla třeba knihu Šikmý kostel.  

5. Máte nějaké domácí mazlíčky? 
Ano, čtyři! Moje děti. Jsou to taková moje domácí zvířátka.
.-) A kromě těch máme doma ještě pět koček, vlastně už
šest.  

6. Jaká by byla Vaše vysněná dovolená? 
Taková, která nikdy neskončí. :-) Přičemž budu mít na její
realizaci nekonečný finanční obnos a budu si s sebou moci
vzít všechny své blízké.  

7. Jaké máte přání a sny?  
Chci se ve zdraví dožít stovky. A těšit se ze svého šťastného
života a ještě šťastnějšího života svých dětí, vnoučat a
pravnoučat. 

8. Jak se dá zvládnout život se čtyřmi dětmi? Jak si
organizujete čas? 
Zvládnout se to dá. ;-) I když to sem tam nezvládám. :-) Čas
si organizuji podle priorit. A tou je práce, protože bez
práce nejsou koláče, a pak to, co nás baví (cestování,
kroužky dětí, kamarádi...) No a na některé pro život též
potřebné aktivity moc času nezbývá. Třeba furt nechápu,
kde mám vzít čas na úklid. :-) 
 

10. Chtěla byste vést nějaké kroužky? 
Ano. Třeba výtvarný kroužek, školní parlament, ale ty už
vedu. :-) Nově uvažuji i o takovém pátečním klubu, který
by se scházel maximálně jednou měsíčně a měl by
pestrou náplň. (Např. Halloween párty v anglickém jazyce,
cestovatelská přednáška, filmový klub, beseda, jen tak
setkání, kdy si něco uvaříme či upečeme atd.)  

9. Jaké to je být po delší mateřské dovolené v práci? 
Skvělé.  Ona ta mateřská dovolená podle mě není moc
dovolená.  
 

Rozhovor, grafická úprava: 
Anja Mačáková a Karolína Ševčíková



#tjsokolbrezova

ZAHRAJ SI
S KALIČEM
hledáme hráče 
žáci tréninky:
úterý, čtvrtek 
v hale od 4 do 6
Josef Křeháček 

/ Kalič

                                                            
Sporty o kterých nevíte       
                    
Jugger je rychlý týmový sport, kde proti
sobě stojí dva týmy a každý se snaží získat
co nejvíc bodů tím, že umístí míč do
soupeřovy branky. Ale aby to nebylo tak
jednoduché, tak z pěti hráčů v týmu smí
pouze jeden sahat na míč a nosit jej po
hřišti; zbylí čtyři mají polstrované hole,
šermují s protihráči a snaží se je
zasáhnout. 

Odkud tento sport pochází?
Jugger inspirovaný australským sci-fi filmem pozdrav od juggeru z roku 1998 Takto se jugger hraje v mnoha
zemích světa zhruba od 90. let, zvláště populární je v Německu a Austrálii. V ČR se začíná výrazněji propagovat
od roku 2016 pod hlavičkou Jugger.cz. 

Zasažený si musí na určitou dobu kleknout
a nehýbat se. Takovýmto způsobem dávají
hráči vlastnímu běžci prostor, aby se
zmocnil míče, přeběhl hřiště a skóroval. 

Okénko sportu

Luděk Janík, 7. ročník

ZÁPAS

Zápas je individuální bojový sport, který ať už v rituálních, či
bojových formách provází lidstvo od počátku civilizace a se
kterým se můžeme setkat ve světě v mnoha podobách.
Cílem zápasu je vyřadit protivníka z dalšího boje, což je
většinou reprezentováno donucením protivníka dotknout se
určitou částí těla kolbiště, či vytlačením z něj. Mluvíme-li o
zápasu pak nejčastěji o zápase řecko-římském a volném stylu.

Samuel Chovanec

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apolov%C3%BD_sport
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ritu%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pas#Formy_z%C3%A1pasu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pas_%C5%99ecko-%C5%99%C3%ADmsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pas_ve_voln%C3%A9m_stylu
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Marika

Příšerky
V hodinách angličtiny si děti vytvořily svoji příšerku.

Vaneska

4. ročník s
Mgr. Annou
Podešťovou

T VŮ R C E  H R Y
F I Z I S T Y L E

 

Fiziho šílená

výzva

U W U < 3

Ú Č E L E M  H R Y  J E  Z Í S K Á V A T

F I Z I  C O I N Y  A  O D E M K N O U T

D A L Š Í  L E V E L Y  : )

je to pay to win hra

scoob

dead end

kentaurie

Doporučujeme 

honza
Šimek

HERNÍ SVĚT





Mgr. Zuzana Mačáková a parlamentáři



Nové školní AKVÁRIUM
Od letošního roku máme k dispozici novou učebnu. A i když nese oficiální název „auditorium“, obecně
se pro ni vžil název jiný – AKVÁRIUM. A právě do něj chodíme s rybičkami z 6. třídy.  
V hodině slohu dostali úkol - popsat (a nakreslit) svoji vymyšlenou „RYBIČKU ZE ŠKOLNÍHO AKVÁRIA“. 
Někteří úkol pojali velice kreativně! 

Mgr. Zdeňka Hájková a děti z 6. ročníku (1. skupina)

Tyrkyska Korálová
Jméno Tyrkyska má, protože její zbarvení je tyrkysové.
Korálová, protože žije v korálovýc útesech.

Vzhled: Maličká ryba (asi 15 cm) fialově a zeleně zbarvená
Chování: Chodí do školy pro ryby, chodí tam do učebny
"akvárium", je milá a kamarádská.
Výskyt: Žije v teplých oceánech s mnoha korály ve vesnici
Březbublinka, kde chodí do místní školy Josefa Bublinky.
Strava: Jí převážně sladké řasy, ale i slané řasy.
Predátoři: Loví ji větší ryby, protože když jdou ze školy do
svého domečku v útesu, plave jich hodně pohromadě.

Vojta Dulínek

Učitelka nervitá

Vzhled: Nosí brýle, má hnědé vlasy a přestože je
holka roste jí plnovous.
Chování: Kvůli tomu, že je nervní, kazí lidem
náladu.
Výskyt: Různá školní akvárka, nikde se ale
nezabydlí dlouho, protože chce kazit náladu i jiným
lidem.
Strava: Jí žáky, kterým nezničí náladu.
Predátoři: Ředitelé, kteří zjistí, že jí žáky.

Barbora Masariková

Pepa fish

Vzhled: Svalnatý, mladý a vysoký
Chování: Chová se jako ten nejlepší a žije
ve skupinkách.
Výskyt: Vyskytuje se ve školním akváriu a
v moři pod řasama.
Strava: Minecraft, kapr, pizza
Predátoři: Želva. Když jde do moře, tak
na ni šlápne a pak ji sní.

Jožka Vacula

Šiška modrá

Vzhled: Je celá tmavě modrá a má černobílé proužky a
černé křídla
Chování: Hodná, milá, ale když ji někdo naštve, tak je
agresivní a s tím/tou člověkem/rybou klidně nemluví i 1
min.
Výskyt: Lopeník. Žije na vysokém stromě v akváriu a
má oranžové stěny.
Strava: Těstoviny se sýrovou omáčkou (má v akváriu
mini kuchyňku) a pije zelenou limonádu.
Predátoři: Husy, morák.

Julie Kročilová



Anička 4. třída 

PODZIM
V Pnp žáci 2., 4. a 5. třídy vytvářeli podzimní omalovánky pro děti do MŠ. 

Marika 4. třída 

Maruška 2. třída

Hugo 4. třída 

canva.com - zpracovali žáci 5. třídy 

Stela 4. třída 

Lucka M. 4. třída 



Podzim u Sluníček
S podzimem se příroda ukládá ke spánku, Sluníčka však nezamhouřila očka. Díky
podzimnímu čarování jsme mohli vnímat rozmanitost barev a tvarů spadaného listí,
rozlišovat chutě a vůně dozrálého ovoce. Seznamovali jsme se s plodinami a životem zvířat
žijících v lese. Příběh dešťové kapičky nám objasnil proč prší. Během listopadových
sychravých dnů jsme se začali zabývat lidským tělem a také co dělat proto, aby jsme byli
zdraví.
MŠ Sluníčka, Bc. Jitka Janigová

LIDSKÉ TĚLO
S předškoláky jsme si povídali o
lidském těle, ve kterém se nachází
orgány a ty jsou velmi důležité pro
náš život. Dozvěděli se, jakou funkci
mají plíce, žaludek, ledviny, střeva a
mozek. Pomůckou nám také byla
zástěra s ušitými lidskými orgány,
která dětem přiblížila jejich uložení 
v těle člověka. 

Marie Pomykalová

Okénko do školky



Logická olympiáda

V letošním roce se této akce zúčastnilo téměř 95 tisíc dětí.  Do krajských kol postoupilo 
2131 nejlepších soutěžících. Kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící v kraji je obrovský 
úspěch. Gratulujeme úspěšným řešitelům.

 
 
 
 
 

Kategorie A (3. - 5. ročník ZŠ)

Šimon Josef Dostálek, 5. IV

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídajíci 
     ročníky víceletých SŠ)

Adam Houdek, 7. IV
Dan Školař, 7. IV
Denisa Nela Michnová, 9. IV
Michaela Vacková 6. IV

V říjnu jsme se s našimi páťáky v hodině Pnp zapojili do Logické olympiády. Jedná se o soutěž 
pořádanou Mensou České republiky, která je založená na logických úlohách. Svým pojetím jde 
o unikátní soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 
V základním kole, kategorii A (3. - 5. třída), jsme měli 30 minut na vyplnění on-line testu. 
Některé úlohy nás pěkně potrápily.

žáci 5. ročníku s Bc. Dankou Michalcovou

Mgr. Anna Martináková

Logická olympiáda:



Hádej písničku

Žáci 4. ročníku s Mgr. Kristýnou Miklánkovou

1) Běží liška k Táboru (Eliška)
2) Skákal pes přes oves (Šimon)

3) Utíkej Káčo (Marika)
4) Sluníčko zachází za hory (Anička)

5) Kalamajka (Lucka)
6) Holka modrooká (David)
7) Na tý louce zelený (Stela)
8) Šla Nanyka do zelí (Inka)

9) Šel zahradník do zahrady (Vanesa)



Adriana McNally

Beatka Čačíková

Johanka Vaculová

Jolanka Grmelová

Alžbětka Kohnová

Marek Sehoř

Markétka Bruštíková

Vavřík Salanci

Zdiška Salanci

3. třída 
Pnp

Obrázky ve 3D malování  vytvořili třeťáci v hodinách Pnp.  Jejich úkolem bylo 
používat co nejvíce panel nástrojů 2D obrazce a procvičit si kopírování.

Mgr. Anna Martináková



Jak jsem pekl kakaovou buchtu

Jednoho slunečního dne jsem se cestou ze školy domů rozhodl, že upeču buchtu. Přemýšlel jsem co upéct, aby to
bylo jednoduché, rychlé a dobré. A tak jsem se rozhodl pro kakaovou buchtu.

Do hrnků dáme všechny ingredience: 
1 hrnek mléka
1 hrnek cukru
2 hrnky hladké mouky
1 menší hrnek oleje.

Všechny sypké
ingredience smícháme v
míse dohromady.
Přidáme:
2 lžíce kakaa
celý prášek do pečiva. 

Do misky přidáme: 
2 vajíčka
1 hrnek mléka 
1 hrnek oleje 
a pořádně promícháme.

Příprava byla skutečně rychlá!Příprava byla skutečně rychlá!

 
Potřebné ingredience: kakao, mléko, olej, 2 vajíčka, prášek do pečiva, hladká mouka, cukr krupice.    

Troubu si rozehřejeme na 180-160 stupňů.
Na plech položíme pečící papír a dobře
rozmíchanou směs vylijeme na plech. 
Dáme péct do trouby na 30 minut.

Po 20 minutách zkontrolujte buchtu a
necháme ještě 10 minut v troubě.
Potom vytáhneme a můžeme polít
horkou čokoládou a posypat kokosem.

Vít Prokop Ševčík 7.třída



Místo češtiny a občanky HALLOWEEN 
Dne 31. 10. 2022 jsme si 3. a 4. hodinu místo občanské výchovy a českého jazyka (literatury) udělali vlastní HALLOWEEN. 
Týden dopředu jsme to domlouvali s paní učitelkou Křížanovou a hlavní podmínkou bylo to, že si vezmeme kostýmy. 
Co bylo pro paní učitelku ale velké překvapení? Že byla jediná, kdo přišel v kostýmu. Byla za Mrtvou nevěstu Tima
Burtona. Rozstříhala si svoje svatební šaty a pomalovala si obličej, bylo to opravdu famózní. 
Šli jsme do družiny a tam jsme vykrajovali perníčky a linecké, paní učitelka totiž přinesla těsto. Tak, tak jsme to stihli.
Perníčky byly vynikající a linecké taky. 
Ale ještě je potřeba zmínit, že jsme vykrajovali Elinčinými vykrajovátky, Elinka je dcera paní učitelky, a váleli válečkem
paní učitelky Hudákové, protože paní učitelka Křížanová už ho má chviličku (pár let) vypůjčený. 
Ochutnávku cukroví jsme přinesli panu řediteli a nabízeli všem, co šli kolem. 

NÁŠ HALLOWEEN
Dne 31. 10. 2022 přišla do školy MRTVÁ NEVĚSTA jménem Emily. Přinesla různá těsta na cukroví, Elinčina vykrajovátka a
váleček paní učitelky Hudákové. Dělali jsme halloweenské perníčky a linecké cukroví. 

HALLOWEENSKÝ DEN 
Dne 31. 10. 2022 jsme měli 2 hodiny, které jsme trávili s MRTVOU NEVĚSTOU. 
Mrtvá nevěsta se ocitla v naší škole, měla jméno Emily. Emily s sebou vzala několik těst, abychom mohli upéct
strašidelné cukroví. 
O HALLOWEENU jsme věděli několik dní dopředu, tušili jsme, že nás ve škole navštíví paní učitelka převlečená za
bubáka. Také my jsme si měli vzít kostým, ale zapomněli jsme na to. 
V průběhu dne jsme nafotili spoustu foteček. 

HALLOWEEN párty v 7. ročníku
Týden před párty se sedmáci domluvili, že si udělají oslavu, kde si upečou perníky, a že přijdou v kostýmech. 
Samozřejmě… Všichni na to zapomněli a jediný, kdo přišel v kostýmu, byla paní učitelka. 
Dvě hodiny jsme pekli výborné cukroví, které jsme dali ochutnat i ostatním vyučujícím, a dokonce i panu řediteli. 
Párty byla dobrá, ale krátká, cukroví nám chutnalo a rádi bychom to zopakovali. 

HALLOWEEN HODINA
Dne 31. 10. 2022 jsme měli HALLOWEEN hodinu. Jediná paní učitelka měla kostým. Byla trochu zuřivá, protože nikdo
jiný kostým neměl. 
No nic! Zazvonilo a celá naše třída utíkala do školní družiny. Paní učitelka nám rozdala těsto a vykrajovátka. Začali jsme
tedy vykrajovat. 
Po pár minutách jsme měli plné plechy. Dali jsme péct cukroví. Mezitím jsme udělali citronovou polevu. 
Cukroví bylo upečené, bylo mňamózní a mooooooc jsme ho snědli. 
Vtom zazvonilo a našeho HALLOWEENU byl konec. 
Cukroví jsme také dali ochutnat panu řediteli a našim učitelům. 
Máme z toho dobrý pocit. 

MRAZIVÝ ČLÁNEK 
Bylo prašivé ráno, když se do školy v Březové odvážila vejít MRTVÁ NEVĚSTA. Tajemně kráčela po chodbách. 
Nastala hodina občanky, kdy se žáci sedmého ročníku odebrali do družiny. NEVĚSTA byla sedmákům stále v patách. 
Rázem se ve školní družině objevilo těsto, které obživlo, vykrajovátka, která patří Elince, a také váleček paní učitelky
Hudákové. 
Těsto se rozválelo, vykrojilo a přemístilo na plech. Nevěsta těsto přesunula do pece, ze které po pár minutách vylétli
netopýři, duchové a další strašidelné bytosti. 
Sedmáci se však nebáli, bytosti pochytali, všechny je snědli a nevěsta se proměnila v paní učitelku Křížanovou. 

THIS IS HALLOWEEN!
žáci sedmého ročníku s Mgr. Julií Křížanovou



O našem HALLOWEENU
Dne 31. 10. 2022 jsme měli strašidelnou hodinu. Naše paní učitelka se proměnila v MRTVOU NEVĚSTU. 
Šli jsme do kuchyně a pekli jsme tam halloweenské cukroví (strašidelné cukroví). Například jsme dělali perníčky ve tvaru
strašidelného domu či bubáka. 
Udělali jsme také výbornou polevu, kterou jsme naše cukroví ozdobili. Potom si každý vzal kousky, které chtěl, a ty
nejpovedenější sladkosti jsme dali ochutnat našim učitelům. 
Hodina nás bavila, bylo to moc fajn. 
Děkujeme paní učitelce. 

Dušičky
 

LIDOVÉ ZVYKY
Jedna z řady českých lidových pověr byla, že v předvečer Dušiček vystupují duše z očistce, aby si
odpočinuly od útrap. Blízcí hříšníků proto měli naplnit lampu na olej máslem, aby si duše mohly potřít
spáleniny. Večer se příbuzní nebo přátelé napili studeného mléka (nebo se jím postříkali), aby se tak
duše ochladily

Na svátky se také pekly „kosti svatých“, bochánky či rohlíky ve tvaru kostí. V jižních
Čechách ještě na počátku 20. století chodili koledníci na Dušičky prosit o toto pečivo. V
okolí Českého Krumlova nazývali tuto koledu „chodit po rohlíkách."

KŘESŤANSKÉ ZVYKY

Podle kardinála Vlka je památka zemřelých největším svátkem vedle Vánoc, který v Česku „slaví“ jak
křesťané, tak i nevěřící, a to vzpomínkou, ozdobením rodinných hrobů či zapálením svíčky. Pro katolíky
znázorňují živé květiny víru ve věčný život a mají demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí. Hořící
svíce mají symbolizovat přítomnost zmrtvýchvstalého Krista, stejně jako o Velikonocích nebo při mši.

Natálie Hanáková

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C4%9Bra
https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Distec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop%C3%A1lenina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_Vlk
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ateismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btina
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Posmrtn%C3%BD_%C5%BEivot
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce


Žralok šotek
Vzácný hlubokomořský druh žraloka a živá fosilie -

vypadá dnes úplně stejně jako vypadal před desítkami
milionů let. Žije v až ve 1300 metrové hloubce a je

pomalý plavec, který přepadá kořist ze zálohy.

ČTVEŘICE NEJDIVNĚJŠÍCH ZVÍŘAT

Frček
Vyhlíží jako maličký a hodně hubený klokánek,

ale je to hlodavec. Žije ve stepích a pouštích
Mongolska a Číny, ve dne spí v norách a v noci

vychází za potravou – hmyzem a různými
semeny. V klidu hopkuje, v nebezpečí uhání

dlouhými skoky.
 

Batynomus velký
Hlubokomořský korýš z řádu stejnonožců,

který dosahuje délky přes půl metru. Zdržuje
se v Atlantiku v hloubkách přes tisíc metrů pod

hladinou a protože žije ve tmě, je úplně
bezbarvý. Považuje se za jeden z příkladů

hlubinného gigantismu, protože jiní
stejnonožci jsou daleko menší.

 Pandí vosa
Euspinolia militaris. Samičky nemají křídla.

Parazituje na jiných vosách, včelách a
čmelácích. Do hnízda naklade vajíčko a když

se z něj vylíhne larva, požírá potomky
hostitele. Její žihadlo je údajně tak bolestivé,

že omráčí i krávu.

Luděk Janík 7.ročník



Postup
 
1. Papír přeložíme na polovinu. 

2. Přeložíme horní vrstvu papíru dle nákresu. Na přesném rozměru nezáleží. 

3. Získáme tvar papírového draka. 

4. Přilepíme spoj po celé délce lepicí páskou. 

5. Umístíme a pomocí lepicí pásky přilepíme od rohu k rohu špejli. 

6. Uděláme přibližně v jedné třetině otvor pro šňůrku a pečlivě upevníme malým, ale
pevným uzlem. 

7. Vytvarujeme křídla draka kolmo k trupu draka. 

8. Upevníme ke spodní části trupu draka ocas. Můžeme použít stuhy, proužky novinového
papíru nebo proužky z igelitových tašek či sáčků. Proužky by měly mít šířku cca 2,5 cm a
délku cca 150 cm. Pro menší děti doporučujeme ocas zkrátit na cca 60-90 cm, velmi jim to
usnadní manipulaci s drakem. 

JAK DOMA UDĚLAT DRAKA 

papír velikosti A4 nebo A3 
lepicí pásku 
provázek 
stuhu na ocas (může být látková, papírová
nebo igelitová ustřižená z tašky nebo ze sáčku) 
dřevěnou špejli 

Budeme potřebovat

 

Bará Křeháčková

Magdalena Miklánková
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