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1/Reportáže z akcí 

Exkurze do Brna 
 

Dne 26. 10. jel celý druhý stupeň klasické větve ZŠ na exkurzi do Brna. Po 
dlouhé cestě autobusem jsme dojeli do cíle naší první zastávky, a to bylo 
Technické muzeum v Brně. Tam jsme pobyli cca 1,5 h. Viděli jsme mnoho 
technických zajímavostí, jmenovitě třeba Golema, který se pohyboval a vydával 
kouř. Byli tam také vystavené historické parní stroje a strojky, mikroskopy, 
ukázky výroby hliněných cihel a také herna, ve které jsme si mohli vyzkoušet 
zábavnou formou různé mechaniky. Poté jsme jeli do pavilonu Anthropos, kde 
jsme navštívili dvě expozice. Ta první, stálá byla o pravěku a vývoji člověka. Asi 
nejvíce atraktivní byl mamut v životní velikosti společně s malým mamutíkem. V 
druhé, dočasné expozici byla expozice Indiánů. První nám tam průvodkyně 
pověděla o dělení Indiánů podle území a charakteristice jednotlivých kmenů. 
Potom jsme se podívali na obydlí, způsob života Indiánů a v závěru výkladu 
jsme si poslechli rekonstrukci mluvy Indiána a postavu, která se promítala na 
sochu. Poté jsme měli volný program, kdy jsme si mohli vyzkoušet masky, 
hudební nástroje, oblečení, anebo třeba vlézt do iglú. Po cestě domů polovina 
autobusu spala, znavená nabytými vědomostmi, ale všichni jsme jeli spokojení 
vstříc domovu.  
      
              Adam Smetana, 6. A 
 

Osmáci prvňáčkům 
 
V rámci slohu jsme měli za úkol teoreticky naplánovat akci pro nejmladší 
spolužáky. K původně smyšlené akci jsme tvořili pozvánky, měli jsme celý plán 
aktivit. Vtom jsme se chopili iniciativy a akci jsme nechtěli nechat pouze na 
papíře. Po dohodě s vyučujícími jsme celou sportovně-vzdělávací akci pro 1.A 
připravili 8. 10. 2021. Na sedmi stanovištích na krátké trase v okolí školy, 
Panské zahrady a fotbalového hřiště byly rozmístěny různé úkoly, např. 
skládání lega, házení na koš, poznávání rostlin, běžecký závod atd. Děti jsme 
rozdělili do tří skupinek, za splněné úkoly dostávaly body, které po sečtení 
prozradily vítěze. Vítězný tým si odnesl výhru, všichni ale dostali malou 
odměnu. Děti byly s programem spokojené a moc se jim to líbilo.  
 
        Lucie Zimová, Kristýna Vlčková, 8.A 



2/Práce žáků 

Žáčci z 2.A popisovali své zvířecí kamarády. Povedlo se jim to náramně. Že 
byste si o mazlíčka ještě narychlo napsali Ježíškovi? 
 

Pes 

Bety je jezevčík. Má dlouhý ocas. Je malá. Má ráda granule. Její srst je celá 
černá. Měla osm štěňat. 

(Patrik Kolajka) 
 

Pes 

Jasmínka je maltézák a žije doma. Má bílou srst a černé oči. Jí granule a maso. 
Ráno mě budí. 

        (Katy Přenosilová) 
Kočka  
Azinka se narodila v létě. Její kožíšek má barvu bílou a rezavou. Oči má hnědé. 
Čumáček růžový. Její srst je hebká. Drápky a zoubky jsou velmi ostré. 

      (Barbora Kantorová) 
 

 

Kočka 

Babička má kočku a jmenuje se Bublinka. Bublinka má čtyři měsíce a půl. Má 
hnědé oči a černou barvu. Je pokryta chlupy. Když si ji pohladím, má hebký a 
teplý kožíšek. Bublinka u toho přede. Bublinka chodí s námi ke hřišti jako 
pejsek. Jakmile babička nachystá krmení, hned se na to vrhne. Bublinka je milá. 

   (David Trnečka) 
 

 

Tlapka 

Má tři roky, narodil se 30. ledna. Je to čivava, je hodná. Umí vylézt po schodech. 
Když jsem na bratra naštvaná, tak Tlapka za mnou přijde a začne se tulit. 

(Zoe Onderková) 
 

Andulka 

Jmenuje se Filip. Hodně často pije. Pouštíme si ji. Koupeme ji. Hodně rychle 
létá. Nedá se chytit. 

   (Josef Kočtář) 
 



 
Druháci se také zamýšleli nad tím, jak vypadá svatý Mikuláš a jeho družina. 
 

Mikuláš. 
Mikuláš je hodný. Nosí nadílku. Má vousy. Čte knihu, jestli jsme zlobili. Má kříž 
na čepici a na šatech. 

  (Josef Kočtář) 
 

Má moudrou knihu. Jeho pomocníky jsou čert a anděl. Nosí dárky. 
   (Barbora Kantorová) 

 

Anděl 
Anděl má šaty. Je bílý a milý. Anděl má košík a sladkosti. Na čele má hvězdu. Je 
hodný a dává ovoce. 

(David Trnečka) 
 

Čert 
Čert je zlobivý. Bere zlobivé děti. Dělá psí kusy. Má pytel a řetěz. Má místo 
jedné nohy kopyto. Bydlí v pekle. 

  (Šimon Budín) 
 

Čert má velké rohy. Je špinavý, je zlobivý. Čert má velký jazyk. Má u sebe řetěz 
a zvonek. Čert má na noze kopyto a kožich plný blech. 

         (Matyáš Zgažar) 
 

Čert má rohy. Má pytel na zlobivé děti. Je chlupatý, má vypláznutý jazyk. Čert 
má hnědé vlasy. 

 (Josef Klimek) 
 

Máte rádi pohádky? Šesťáci jednoznačně ANO! Ale co, když se nám klasický 

příběh smíchá s moderní dobou…? 

Červená Karkulka 2x jinak 

Mamka jednoho dne řekla Karkulce: „Jdi nakoupit: košík, víno, pár 

koláčků, abychom babičce na svátek mohli alespoň něco dát!“ Tak Karkulka 

jede nakoupit, ale zapomene si doma mobil. Jede autobusem k zastávce 

Červená Lhotka a jde k babičce domů. Vtom ji ale přepadne vlk. Karkulka sáhne 

do kapsy, aby si zavolala pomoc, ale mobil nikde! Vlk se přibližoval a speciálním 

mikrofonem pro vlky řekl: „Jestli mi neřekneš, kde je babiččin dům, sním tě!“ 

Tak Karkulce nic jiného nezbylo. Když vlk přišel k domu babičky, nestačil se 



divit. Babička měla bejvák minimálně za 30 milionů korun. Vlk se první lehce 

vypořádal se security a pokračoval dál. Zničil všechny zdi v domě, až našel 

babičku. Tu snědl, ale babička měla zlaté nastřelené zuby a vlkovi se přitížilo. 

Jakmile Karkulka přišla k domu, poznala, co se stalo. Od zneškodněného 

securiťáka si půjčila mobil, kterým zavolala odchytovou službu. Ti vlkovi podali 

koňskou dávku uspávadla a bylo hotovo. Z vlka vyskočila šišlající babička a 

všichni lidé, které sežral. Babička si nakonec postavila nový dům, pořídila si 

nové zuby a vlk…? Vlk, ten už nic nakupovat nemusel, ten sedí v záchranné 

stanici pro vlky, kterým přeskočilo. 

         Adam Smetana, 6.A 

Bylo slunečné ráno a Karkulce zvoní mobil. Karkulka ho zvedne a z mobilu 

se ozve: „Ahoj Karkulko, víš, že mám zítra narozeniny?“ „Ano to vím, už mám 

pro tebe i dárek, babičko.“ Babička odpovídá: „Poslyš, tetička mi poslala dárek 

po PPL, ale spletla si číslo, takže balík dorazí k vám. Přivezeš mi ho?“ A zrovna 

přijíždí ke Karkulákům obouchaná kára. Lína Karkulka babičku zkouší: „A 

nemohla by sis pro ten balík přijet na elektorokoloběžce?“ „Já už nemůžu ani 

chodit, děvče, natož jezdit na el. koloběžce. Zítra mi ho přivez, ano?“ Karkulka 

souhlasila. Na druhý den Karkulka nastartovala motorku a vyjela směrem 

k babičce. Najednou se motorka porouchala, tak chtěla Karkulka zavolat 

babičce, že bude mít zpoždění, ale v lese nebyl signál. Z ničeho nic slyší divné 

zvuky, řev a zvuk motoru. Zvuk nabíral na síle a najednou … vlk! Karkulce 

leknutím vypadne z ruky iphone. Vlk povídá: „Co tady děláš?“ „Jedu k babičce?“ 

„Kde bydlí?“ „Na stromě,“ a vlk neváhal a vydal se k ní. Za nějakou dobu mu 

došlo, že se nezeptal, na kterém stromě babička bydlí, a tak prohledával 

všechny. Když ho konečně našel, podíval se babičce do oken a viděl, že babička 

scrooluje na TikToku. Vtrhl do domu a sežral babičku i s mobilem. Nato přichází 

Karkulka po svých a nadává na nepojízdnou motorku: “Šunt jeden!“  Zastaví se 

a zjistí, co se u babičky stalo. Tajně venku zavolá policii a čeká venku. Policie 

dorazí na kolech, Karkulka se jim vysmívá do obličeje: „To nemáte ani auto?“ 

Uražená policie vešla do domu a uviděla velkou tmavou postavu v posteli. Bylo 

jasné, že je to vlk. Policie vlkovi nasadila pouta a odvezla ho do nemocnice. Na 

operačním sále mu skalpelem rozřízli břicho a babičku vytáhli. Vlk přežil. Od té 

doby za to, co udělal, když si babička cokoliv objednala přes PPL, tak jí poštu 

dovážel jedině on.         Jirka Baláž, 6.A 



3/Vánoční anketa 

Jirka Baláž a Kuba Richter z 6.A se pustili do předvánočního výzkumu přímo ve 

třídách prvního stupně. Jaká jsou přání našich nejmenších a co nejraději                 

o Vánocích mlsají? Maminky, zabezpečte skrýše s cukrovím, aby něco zbylo! 

V 1.A nejvíce holdují perníčkům, neodmítnou ani marmeládou slepované 

linecké. Hanička F. a Mirka K. si přejí fotoaparát, Filip Š. by rád našel pod 

stromečkem dron a Erik B. brankářské rukavice. 

 

Druháci netroškaří. Z cukroví sní všechno, ale kdyby si měli vybrat, jako první 

z talířku zmizí vanilkové rohlíčky, perníčky a linecké. Děvčata, Zoe a Bára, by 

ráda rozbalila z vánočního papíru telefon, Tonda H. touží sledovat čas na 

digitálních hodinkách, Mia K. by ráda trénovala hru na novou kytaru, Patrik K. 

by si chtěl hrát s autobusem na dálkové ovládání. Peťo J. si přeje lego City.  

 

Maminky žáků z třetí třídy musely určitě napéct krabice plné perníčků, protože 

právě toto cukroví je u třeťáků nejoblíbenější. Nikolka M. s Natálkou K. by se 

rády začetly do pěkné knížky, kterou třeba najdou pod vánočním stromečkem. 

Patrik B. a Zdenek K. mají přání závodit s Hotwheels autíčky. Zdenek V. si přeje 

fotbalový míč, Štěpán D. samolepky, Filip D. kombinézu a Maruška K. to 

nejcennější – zdravou rodinu. 

 

Klukům a holkám ze 4.A se sbíhají sliny především na vanilkové rohlíčky, 

linecké, některým taky na perníčky a včelí úly. Emilka J., Vojta F., Eliška T. a 

Matouš D. by rádi rozbalili lego, se kterým pak budou pilovat své stavitelské 

schopnosti. Eliška G. by chtěla chovat chameleona a Láďa K. by rád „pařil“ na 

Playstation5.  

 

V 5.A mají rádi pusu, pardon, sušenky slepené marmeládou. Vede u nich 

linecké. Na Ježíška mají někteří vysoké požadavky. Klárka W. si přeje koně, Bára 

R. by chtěla dostat lístky na koncert, Karolína K. štěně. Martin B. si přeje 

pokémony. Daniela V. má stejně jako její mladší brácha fotbalové přání – přeje 

si kopačky.  



4/Novinky z knihovny 

Navštívíte-li ještě před Vánocemi školní knihovnu, jistě si na prázdniny 

vyberete zajímavou knížku. K návštěvě knihovny vás zve Mgr. Zuzana 

Trnečková. 

Vánoční prasátko je laskavý, napínavý 

dobrodružný příběh o klukovi a jeho nejmilejší 

hračce a o tom, jak daleko je kvůli ní ochoten 

jít. Jde o samostatnou knihu, která nijak 

nenavazuje na žádný z předchozích titulů J. K. 

Rowlingové. Zamiluje se do ní však celá 

rodina. 

Pro čtenáře od 8 let.  

 

 

 

 

 

 

 

Andy a Terry vyšplhali zase o kus výše! 

Fanouškům „Pater“ můžu nabídnout další 

ze série Ztřeštěný dům na stromě. Nově 

v knihovně nabízím k zapůjčení 91 a 104 

pater. Kdo dřív přijde, ten se dřív baví!  

 

 

 

 



Jste-li stejně jako já uctívači fantasy žánru, 

určitě vás potěší trilogie pod názvem Jeho 

temné esence. Všechny tři díly jsou nyní 

nově zařazeny v knihovně. Příběh vypráví 

o dospívající dívce Lyře, která 

dobrodružným, napínavým způsobem 

objevuje jiné dimenze. Knihy plné 

fantaskních tvorů a předmětů však 

skrývají nadčasové poselství o tom, že i ty 

nejlepší úmysly mohou vést k tragickým 

koncům. První díl – Zlatý kompas – byl 

zfilmován roku 2007. Doporučila bych vám 

však seriál z HBO produkce, který vychází 

od roku 2019.  

 

 

Ray Bradbury je pojem, kteří fanoušci 

sci-fi musí znát! Příběhy jsou mrazivě 

nadčasové, ačkoli od jejich prvního 

vydání uběhlo více než 50 let. Román 

451 stupňů Fahrenheita, povídkové 

soubory Marťanská kronika a 

Ilustrovaný muž jsou knihy nově 

zařazené ve školní knihovně.  

Stavte se!  

 

 

 

 

 



5/Vánoční inspirace 

Kokosové kuličky 

• Sušené mléko a rozdrcené sladidlo 

vyšlehejte se změklým máslem a 

lžičkou rumu. 

• Do vyšlehané směsi opatrně 

vmíchejte rozdrcené dortové 

oplatky. 

• V případě potřeby dejte směs na chvíli vychladit. 

• Poté tvarujte malé kuličky, které následně obalte ve strouhaném kokosu. 

• Kokosové kuličky skladujte v chladu. 

 

 

Mandlové rohlíčky  

 

- Celozrnnou i sójovou mouku 

prosejte. 

- Přidejte strouhané mandle, 

změklé máslo, vejce a 

sladidlo. 

- Vypracujte hladké těsto, 

zabalte jej do potravinářské fólie a nechejte ho zhruba hodinu 

odpočinout v lednici. 

- Těsto vyndejte z lednice, rozválejte jej prsty na dlouhý tenký válec, který 

rozkrájejte na malé, stejně velké, kousky. 

- Z takto připravených kousků tvarujte drobné rohlíčky. Pro usnadnění 

práce můžete použít speciální plech, určený na přípravu rohlíčků. 

- Rohlíčky dejte na plech, vyložený pečícím papírem a pečte, při teplotě 

160 °C, zhruba 10 min. 

- Ještě horké rohlíčky obalte ve strouhaných mandlích. 

                 Ella Jamerová, 6. A 



 

Knoflíková přáníčka 

Připravte si knoflíky různých velikostí, 
barevné tvrdší papíry, černé pero           
a buď lepidlo, nebo jehlu a nit v barvě 
knoflíků. To je opravdu vše, co budete 
k výrobě těchto krásných přáníček 
potřebovat. 

Papíry nastříhejte na požadované 
velikosti, přeložte na polovinu                    
a rozmístěte knoflíky tak, aby 
vypadaly jako zavěšené vánoční 
ozdoby,                  a připevněte je 
lepidlem, nebo je přišijte přímo 
k papíru. Perem dokreslete mašličky a 
připište přáníčko. Můžete ještě zaoblit 
rohy, aby přáníčko vypadalo 

uhlazeněji. 

 

 



6/Zábava  

Vánoční vtípky 

„Letos jsem celé Vánoce prožil v 

bílém,” chlubí se kamarád druhému. 

„To jsi byl na horách?” 

„Ne, ale v sádře!” 

 

Vánoce jsou pro americké 

krocany obyčejně velmi drsné. 

Ale aspoň netrpí hlady. Ve 

skutečnosti jsou už od rána 

pořádně nacpaní. 

 

Jde policista večerním městem a 

uvidí na silnici ležícího muže. 

„Co se vám stalo?” zeptá se ho. 

„Něco mě přejelo,” odpoví muž. 

„A postřehl jste poznávací 

značku?” 

„Ne, ale ty soby bych poznal.” 

 

 

 

Jeden kapr se zamyšleně zeptá druhého: „Ty, věříš na život po Vánocích?“ 

 

 

„Koupím ti, mami, k Vánocům nějakou hezkou čajovou konvici.” 

„Ale já už jednu mám, Pepíčku.”  

„Už ne.” 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Redakce časopisu Expres přeje všem našim čtenářům  

a především dětem, učitelům a dalším zaměstnancům  

naší školy krásné Vánoce a do nového roku hlavně 

 zdraví a štěstí!  

Mgr. Zuzana Trnečková a spol. 

 

 

  


