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5. třídy, 6. třídy, 7. třídy, 8. třídy – Aneta Smetanová a 9. třídy – Jaroslav Remeš, Štěpánka 

Feglerová, Lenka Kaňová 

 



ŠKOLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 

LEDEN 2019 
Tonda Obal na cestách – ekobeseda 
Kurz společenského tance a chování 
ÚNOR 2019 
Lyžařský výcvikový kurz 6. a 7. třídy 
Divadélko pro školy – Romantismus 
Cestovatel Tomáš Kubeš 
BŘEZEN 2019 
Recitační soutěž – školní kolo, okrskové kolo, okresní kolo 
Keramika 4. a 5. třída 
Koncert Radima Zenkla 
DUBEN 2019 
Spálovská Superstar 
KVĚTEN 2019 
Taneční revue 
ČERVEN 2019  
Školní výlety 
Skládání obrázků z víček 
Přespání ve škole 5. třída 
Přespání ve škole 6. třída 
 
OHLASY NA AKCE 
 
Lyžařský výcvikový kurz 6. a 7. ročník Heipark Tošovice 
 
Lyžování bylo super, lyžovala jsem poprvé. Mám zážitek na celý život. Lyžovali jsme celý týden. 
Lyžovali s námi p. učitel Nohel i pan ředitel. Naučila jsem se lyžovat různými způsoby.             Veronika 
 
Lyžák byl výborný. Naučil jsem se lyžovat. Byl jsem na lyžích poprvé. Lyžoval jsem s paní asistentkou.                 
                                                                                                                                                                           Vojta 
Tento lyžařský kurz byl skvělý. Naučila jsem se lyžovat. Mrzí mě však, že to nebylo na dva týdny, 
protože v pátek jsem se naučila lyžovat a najednou KONEC. Kdyby to bylo dva týdny, mohli jsme celý 
druhý týden jezdit, jak jsme chtěli.                                                                                                        Jindřiška 
 
Divadélko pro školy Hradec Králové    Romantismus 
Divadlo bylo o romantismu. Hodně jsem se nasmála, ale moc si z toho nepamatuji. Lenka 
 
Bylo to fajn, byla sranda, naučila jsem se něco nového. Kamila 
 
Divadlo bylo pěkné, ale někdy bylo takové trapné. Bylo o romantismu. Moc jsem se nenaučila, chtěla 
bych, aby přijeli zas. Adriana 
 
Recitační soutěž 
     Recitační soutěž proběhla v březnu 2019. I já jsem se jí zúčastnila, protože ráda recituji,  
a také se ráda naučím něco nového. Z nižšího stupně soutěžilo hodně dětí a z vyššího stupně se 
přihlásilo jen několik odvážlivců. Všichni se na recitaci pečlivě připravovali, ale jen pár z nás 

postoupilo do okrskového kola do Oder. Zde jsme získali nové zkušenosti. Václav Chytil ze 4. třídy 
postoupil do okresního kola v Novém Jičíně. Já i Vašek jsme s básničkou vystoupili ještě na Dni matek.                                                                                        
                                                                                                                                      Simona Biskupová, 8. třída 
 



Vystoupení Radima Zenkla, hudebníka, mandolinisty 
Nebavilo mě to, bylo to nudné. Nebylo to vůbec zajímavé.                                                        Veronika 
Moc mě to nebavilo, hudba byla nudná, ale nástroje, na které hrál, byly zajímavé.              Simona N.  
Koncert mě moc nebavil, ale místo učení dobrý.                                                                           Viktor 
 
Koncert byl zajímavý, ale nebavil mě. Pro mě to bylo nudné. Neuměl se prodat, i díky oblečení 
nevypadal sympaticky.                                                                                                                         Lenka 
 
Moc se mi to nelíbilo. Bylo to takové nezáživné. Když mluvil, tak to bylo rychlé, když hrál písničku  
a byla pěkná, byla strašně krátká. Už bych ho tady nechtěla.                                                        Adriana 
 
Spálovská Superstar 
     Tato pěvecká soutěž se odehrávala ve středu 24. dubna. Přihlášena byla spousta dětí, hlavně 
z prvního stupně. Těm z druhého se do soutěžení moc nechtělo, a tak se nás starších zúčastnilo 
jenom pět. Na soutěžící čekalo mnoho překvapení, jako třeba že se bude zpívat do mikrofonu a před 
celým druhým stupněm jako obecenstvem. To bylo pro hodně soutěžících stresující a ne všichni 
přihlášení se soutěže zúčastnili. O nejlepším zpěvákovi z každé kategorie rozhodovala odborná porota 
složená ze dvou studentů konzervatoře a paní Jitky Jakubíkové. Zjistili jsme, že máme ve škole nadané 
zpěváky a všem účastníkům děkujeme za odvahu a krásný zážitek.               Anna Chytilová, 8. třída,     
                                                                                                                                          Mgr. Jarmila Mazáčová 
Hudební pohádka O začarovaném království 
     Ve čtvrtek 6. 6. jsme s dětmi prvního stupně zhlédli představení O začarovaném království, které 
pro nás přichystala ZUŠ Odry. Téměř všichni učitelé se nebáli vžít se do rolí pohádkových postav  
a zahrát nám krásné divadlo. V něm se postupně představily nástroje, na které je možné se přihlásit  
v základní umělecké škole. Pohádka byla velmi zdařilá, vtipná, plná hudby, vtáhla nás do děje  
a nechyběl dobrý konec, kdy se zakletá ošklivá princezna proměnila zpět na krásnou a spanilou 
princeznu Flétničku. A kdo za to mohl? No přece hudba vše zachránila, protože ta má opravdu 
blahodárný vliv a léčivé účinky.                                                                        Mgr. Kristýna Fardová 
 
ŠKOLNÍ VÝLETY 
Naše reportérky Simona a Veronika se žáky školy probíraly jejich dojmy ze školního výletu. Zadaly 

dětem tři stejné otázky, zde máte otázky a odpovědi: 

Kde jste byli na výletě? 

Nejlepší zážitek? 

Co se vám líbilo nejvíc? 

4. třída 
Byli jsme ve Štramberku. Nejlepší zážitek máme ze Štramberské Trúby. Nejvíce se nám líbilo pečení 
Štramberských uší. 
5. třída 
Byli jsme ve Štramberku. Nejlepší zážitek máme z řetízkového kolotoče. Nejvíce se nám líbila jeskyně 
Šipka. 



 
 
6. třída 
Byli jsme na Pustevnách. Nejlepší zážitek byl, když jsme bojovali v Laser aréně. Nejvíce se nám líbila 
jízda lanovkou za deště.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
7. třída 
Byli jsme v Ostravě. Nejlepším zážitkem byla jízda vlakem. Nejvíce se nám líbilo oblékání Patrika do 
dámského oblečení, oblékal se v obchodě. 



 

 
 
 
 
 
8. třída 
Byli jsme na Lysé hoře. Nejlepším zážitkem bylo, když Adéla dvakrát upadla na rozbahněné cestě. 
Nejvíce se nám líbilo, když jsme koukali na film a jedli pizzu. 
 

 
 



 
9. třída 
Byli jsme v Praze. Nejlepším zážitkem bylo, když jsme objednávali pizzu v tramvaji. Nejvíce se nám 
líbil bowling. 
 
 

  
 

 

 



Výtvarné práce dětí  

 

    

 



 

Naše práce 

Naše třída 
 
     Naše třída je velmi zajímavá a každý den se tu něco děje. Někdy se tu někdo i bije, třeba já, ale 
hlavně se každý snaží splnit svůj plán. Na vysvědčení se někdo těší a někdo netěší. A teď vám řeknu 
všechny spolužáky – Michael, Ondřej, Ondřej, Vojtěch, Honza neboli Jan, Mikuláš, Kryštof, Vojta, 
David, Ema a Ema, Johanka, Anička, Janička, Andělka, Klára, Zuzka. A jak jsem říkal, každý den se tu 
něco děje. Buď je tu rachot, nebo je tu klid, buď má někdo připomínky, třeba opět já, nebo zážitky, při 
nichž se může každý vyjádřit, jestli byl třeba venku, nebo nakupovat. 
Prostě naše třída je srandovní, pěkná, ale sem tam kluci zlobí a holky jsou hodné. Naše třída je super, 
doporučuju tady chodit.                  Michael Máček, 1.B (3. ročník) 
 

1) Jak si Eda dělal dům  
Napsal: Václav Chytil (3. třída montessori) 
Znáte Edu? Jestli ne, tak vás seznámím a řeknu vám něco o něm. Tak se pohodlně usaďte  
a začínám…. 
Bylo, ale někdo si myslí, že nebylo, takže……. Bylo nebylo na jedné zahrádce u zahradníka se 
narodil Eda. A rozhodl se: „Postavím si dům. Ale kde? A jak? Už vím, zahradník (člověk, 
kterému patří zahrada, na které žije Eda) má dům ze dřeva.“ Tak si nasbíral dřevo a začal se 
stavbou. „Tak, to dám sem, dymdi djá, tratata.“ A je to tam. „Jé! Ta kláda mi sjela do země. 
Tak tam za ní polezu. Ach, jo…. Aááááá, fuj, ta hlína mi nechutná. Ale kde je východ? Ale když 
se to tak vezme, tak ta hlína není tak špatná. Á, super, vyřešil jsem problém, postavím si 
domek tady pod zemí a budu jíst hlínu.“ 
Ale ne, vždyť jsem zapomněl, jaké zvíře je Eda. Pomůžete mi to uhádnout? 
EDA  JE ………………………………… 

 
2) Edův život pod zemí 
Už jsem si vzpomněl. Eda je žížala, která teď zjistila, že pod zemí se jí bude žít dobře a jde si 
to nové prostředí prozkoumat. „Jak se tak dívám, je tu pěkně, na tmu  jsem si navykl a hlína 
mi hrozně chutná a taky jsem zjistil, že hlína, kterou vykakám je dobrá pro všechny rostlinky. 



Ale co se to tam hrabe?“ „Pojď sem, ty červe, já tě chytím i přes můj špatný zrak…“ 
„Po…mooc, rychle musím vzít nohy na ramena. Uff, to je o fous, setřásl jsem ho. Ale nevíte 
náhodou, co to bylo? Možná to vím (vy asi taky), byl to krtek. Na něho si musím dávat pozor. 
Teď se najím a …… pomóc. Uff, zas ten krtek.“ 

Tak, to jsem vám řekl něco o Edovi a chci vám ještě něco říct. Když vidíte, jak těžký život mají 
malá zvířátka, tak je NEZABÍJEJTE! 

 
O mouše a komárovi 
Napsala: Eliška Schugová (3. třída montessori) 
Jednoho krásného dne se moucha s komárem vsadili, kdo ukradne bonbón. Nejdřív letí 
moucha, ale ouha, někdo ji chytil do krabičky. Tak letí komár. A zase ouha, někdo ho také 
chytil. Ale kdo to mohl být? Byl to Vašek Chytil. Ten však nikdy nikoho nechytil. Však dnes se 
mu to povedlo. „To je ale štěstí,“ libuje si Vašek, „dneska je tak krásný den a chytil jsem 
mouchu i komára.“ A vydal se domů. 
Doma si řekl: „Co ale s nimi budu dělat? Pustit je? Ne, nepustím, dám si raději bonbón.“ 
O chvíli později.  
„On si jí v klidu bonbón a my tu zatím sedíme nejmíň půl hodiny!“ 
„No, vlastně je to fajn, já budu pít krev a ty budeš jíst, co oni budou mít k obědu.“ 

„No, to je vlastně dobrý nápad, že jo? Ale jak se tam ven dostaneme? Hele, my tu celou dobu 
sedíme a vůbec jsme si nevšimli, že ta krabička je otevřená!“ 
„No, jó,“ řekl komár.  
A tak se mají dobře a jí a pijou co potřebují a jestli je někdo nezabil, žijí šťastně dodnes.  
 
O mravenečkovi 
Napsala: Marianna Schugová 
Byl jednou jeden marcipán a v tom bydleli mravenci. Jednou si však řekli, že ani neví, v čem 
bydlí. A tak to zkusili lízat a jíst. Zachutnalo jim to, a tak to celé snědli a usnuli s plnými bříšky. 
Potom se probudili a chtěli jít domů, ale ouha, neměli kam. A od té doby si všichni mravenci 
staví mraveniště . 
 
O jakém sním povolání 5. tř. 

     Až budu dospělý, chci být kuchařem. Otevřu si svou restauraci, kterou si sám zařídím. Nakoupím 
židle, stoly, dlouhý stůl, pokladnu. Na kuchyni se vyřádím. Název bude: restaurace U Dominika. Snad 
se mi můj sen splní.         Dominik Král 

     V dospělosti bych se chtěla stát zvěrolékařkou v Africe. Chtěla bych tam působit jako Joe 
Adamsonová. Vychovala bych šelmy a další zvířata. Protože let do Afriky není zrovna levný, tak jsem 
si to celé promyslela. V 7. třídě půjdu na gymnázium do Hranic. V mých 19 letech udělám maturitu  
a půjdu studovat na zvěrolékařku do Brna. Potom vyjdu ve 24 letech a do 26 budu v Brně operovat 
zvířata. Až budu mít dost peněz, tak se odstěhuji do Afriky, kde zůstanu do konce života.  
Do Česka budu přilétat pouze za rodinou a známými, a to jen výjimečně.  
     Až to zvíře vychovám, tak o něm napíšu knihu. Budu působit v Národním parku v Keni v Amboseli. 
Je tam málo šelem, takže bych jejich počet chtěla zvýšit. A jestli bude moje kamarádka Evča 
prezidentka, tak ji požádám o propuštění nosorožců ze Zoo. (Ale nějaké bych tam i nechala). 
Rozhodně si chci budovat vztah jen se zvířaty a ne s lidmi. Žádného partnera ani děti nechci. Potom si 
pozvu do Afriky mou kamarádku Evču, která zde bude fotit přírodu a mé šelmy. Budu spát tam někde 
ve stanu mezi zvěří. Chci všem dokázat, že se nemáme zvířat bát. Práce se zvířaty mě baví a vím, že se 
nebudu nikdy nudit.                    Anna Dubovská 



      Já bych chtěl být zemědělec. Protože děda byl zemědělec. A taky bych si mohl udělat svoji farmu, 
mohl bych mít svoje hovězí, vepřové, kuřecí, vajíčka atd. A tak na půl dřevorubec, protože bych měl 
vlastní dřevo, vlastní vánoční stromky. To maso si vždycky půlku nechám a druhou bych dal mamce  
a taťkovi, nebo bych ho prodal, dřevo taky – půl si nechal nebo bych ho dal rodičům nebo prodal do 
truhlářství. Hraju i hru, kde se farmaří.                Filip Rob 

     Moje povolání bude architekt, protože mě baví geometrie a je to můj nejoblíbenější předmět. A až 
vystuduju, tak se podíván na své náčrty, které jsem udělal, když mi bylo deset a zkusím je zrealizovat. 
Potom nechám domy postavit, a jelikož myslím, že mám pár dobrých nápadů, možná by se mi mohlo 
povést zaujmout veřejnost svými návrhy.  
     Potom si navrhnu svůj dům na stromě. A ten dům na stromě bude nejspíš u strýce v lese, protože 
tam má vysoké javory a buky a až tam budu mít ten svůj dům, tak tam budu jezdit humrem, kterého 
bych chtěl mít. A až tam budu bydlet, budu tam strýci pomáhat se dřevem a postavím mu chatu.            
           Dominik Šíma 

     Chtěl bych být slavný fotbalista a mít svoji značku. Chtěl bych být nejdražší fotbalista světa jako 
Neymar, Ronaldo, Messi atd. Chtěl bych hrát za Spartu a vyrůstat do PSG a potom jít do Barcelony 
nebo do Juventusu. Chtěl bych vyhrát Zlatý míč a Zlatou kopačku. S nějakým týmem vyhrát ligu, třeba 
s Barcelonou. Koupil bych si to nejnovější auto na světě, jako má teď Cristiano Ronaldo, stojí 427,7 
milionů korun. Moje značka by byla AMBRY 7. Začínal jsem hrát ve Spálově.  
     V 6. třídě půjdu do Bílovce a z Bílovce nejspíš do Frýdku Místku, a pak už se uvidí. Nejraději bych 
šel do Sparty nebo do Slávie. A pak do velkoklubů například: Barcelona, Juventus, PSG Paris Saint-
Germain, Real Madrid. Doufám, že bych měl nějakou vybavenou vilu, jako mají velké fotbalové 
hvězdy. Moje neoblíbenější značka kopaček je Nike, protože jsou strašně lehké, mají výbornou 
podrážku a hlavně cit pro přihrávku. Jsou to nejlepší kopačky na světě. Pak jsou Addidas, Joma, 
Umbro a naposledy Pumy. Chtěl bych mít fotku s Cristianem Ronaldem a Lionelem Messim  
a s Mbappem. Doufám, že budu hrát střed zálohy. Je mi jedno, v jakém týmu. Nemám rád  Baník, 
protože jsem Sparťan a vždycky budu. Chtěl bych být oblíbeným fotbalistou. Můj život je fotbal  
a vždycky bude.                  Miroslav Ambrož 

     Až budu dospělá, tak bych chtěla být fotografka, protože mě baví fotit a někdo mi jednou řekl, že 
mi to i jde. Nikdy mě nenapadlo být fotografkou, až do té doby, než jsem fotila kámošky. Moc se jim 
ty fotky líbily. A tak mě napadlo, že by to mohlo být mé povolání. Chtěla bych fotit lidi i zvířata  
a přírodu, a potom jednou jet do Afriky a tam vyfotografovat zdejší domorodce, zvířata a flóru. Ale 
nejvíc mě baví fotit kamarádky. Chtěla bych své fotografie vkládat do různých katalogů, cestovat po 
celém světě. Budu fotit i na zakázku. Chtěla bych si potom pořídit britskou kočku. Postavím si dům  
u Brna. Budu spolupracovat s novináři a poskytovat jim fotografie. Chtěla bych mít dvě děti  
a manžela, a až dosáhnu 40 let, tak se stanu prezidentkou. Doufám, že mi focení vydrží do té doby, 
než budu dospělá a nestane se z něj jen nesplněný sen.     Eva Bláhová                    

     Až budu dospělá, tak bych chtěla být designérkou, protože od mala mě baví kreslit na papír náčrty 
domů a rozmísťovat věci a dekorovat domy. Rodiče mi vždycky říkali, že mám bohatou fantazii  
a smysl pro krásno. Také mě to moc baví. Mám velké sny, že si postavím velký dům a budu si ho 
dekorovat sama. Všechno si budu vybírat sama a moc se na to těším. Doufám, že se mi to jednou 
splní. Protože je to povolání, které chci dělat už od mých 6 let, věřím, že je mi předurčené. Vždycky 
jsem si představovala, jak bych chtěla, aby vypadal můj domov. Už pět let si dělám svůj náčrt domu  
a stále si ho ještě zdokonaluji. Těším se na chvíli, až si dodělám náčrt domu a jako dospělá si ho 
nechám postavit. Těším se na to chvíli, až si budu vybírat podlahy, kuchyň, sedačku atd. Pak si do 
toho domu sednu a budu mít dobrý pocit z toho, že jsem si splnila sen.                   Kristýna Vlčková 
 



   

 

 



Na cestách            

 

V únoru 2019 naši školu navštívil cestovatel Tomáš Kubeš, měl zajímavou přednášku  
o postsovětských republikách. 
Necestují pouze dospělí, cestují i naši žáci. Anna Dubovská, žákyně 5. třídy byla na dovolené v Keni. 
 
Keňa  
      Keňa je východoafrický stát a my jsme zde strávili deset dní.  
1. 2. 2019 jsme vylétali o půl třetí ráno z Prahy, potom jsme přestupovali v Turecku a v Keni jsme 
přistáli ve 4 hodiny ráno. Na letišti už na nás čekal náš řidič Dominik, který nás zavezl do našeho 
prvního kempu Kibo v Národním parku Amboseli pod Kilimanžárem. 
       Hned první den jsme jeli do masajské vesnice. Jeden masaj může mít až pět žen. Můžeme je 
poznat tak, že muži mají vypálené kolečko na tváři a ženy nosí hodně šperků z korálků. Moje 
maminka se zde seznámila s jednou masajkou, která měla 24 let, 4 děti a 38letou matku. 
     Den co den jsme vstávali v šest hodin, abychom v sedm vyrazili na safari. Safari bylo úžasné, vždy 
jsme si oddělali střechu auta, a pozorovali početná stáda slonů, zeber, pakoňů, africké ptáky a sem 
tam jsme viděli i čápa nebo vlaštovku. V Amboseli bylo málo šelem, a proto jsme se těšili do 
Národního parku Tsavo. V Tsavu se mi líbilo více. Z jídelny byl výhled na napajedlo, kam denně 
přicházeli sloni, zebry, vodušky a jednoho večera jsem zde viděla tři hyeny. V Tsavu bylo více šelem. 
Viděli jsme geparda, lvice a lvy, hyeny. A také početná stáda buvolů. V kempu s námi bydlely ještěrky, 
agamy osadní a večer nás chodili navštěvovat dik dikové. 
     Po dnech strávených na safari jsme si jeli odpočinout k Indickému oceánu. Po hotelu chodily opice, 
které hostům kradly jídlo, a drze chodily po terasách, a když viděly otevřené dveře, vešly dovnitř.  
     V Keni jsme se měli dobře, z hlediska turistů, ale domorodí lidé to nemají moc lehké. Dovolená 
v Keni se mi líbila a chtěla bych se tam vrátit.                                                           Anna Dubovská, 5. třída 
 

Egypt projekt 
 
     Žáci 6. třídy se učili v hodinách dějepisu o Egyptě. Protože je tato starověká civilizace zaujala, 
rozhodli se s p. učitelkou, že vytvoří projekt na téma Egypt. Malovali mapu nilského údolí 
s nejvýznamnějšími místy tehdejšího státu, vyrobili vlastní mumie a uložili je do zdobených sarkofágů. 
Chlapci postavili z lega pyramidy a Vojta ukázal svou šikovnost, když vytvořil sfingu.  
     Paní učitelka G. Kubicová se žáky 8. a 9. třídy v hodinách výtvarné výchovy navázala na projekt 
šesťáků a vyzdobili chodbu školy krásnými obrázky s tématem Egypta.  
 



 

         

 



Letní recepty  
(protože nám zamrzly zdroje, oprášili jsme již jednou uvedené recepty, jsou stále stejně chutné. 
V těchto vedrech se můžete osvěžit také vlastnoručně vyrobenými jogurtovými nanuky.) 
 

LIMONÁDA Z ČERSTVÝCH JAHOD 
 
"Ovocná limonáda připravená vyluhováním nakrájených jahod naložených v  cukru, pokapaných 
citronovou šťávou, při servírování spolu s ledem zalitých sodovkou nebo jen vodou."  
 
 
Rozpis na 1 nápoj:  

 100 g čerstvých jahod  
 1 lžíce moučkového cukru  
 2 cl citronové šťávy  
 kostky ledu  
 sodovka nebo voda na dolití  
 brčko  
 snítky máty na ozdobu  

vysoká sklenice bez stopky  
 
Postup:  
1. Čerstvé, pěkně zralé jahody omyjeme pod studenou 
tekoucí vodou, pak je nakrájíme na malé kousky  
a vložíme do misky. 
2. Připravené jahody v misce posypeme cukrem  
a pokapeme citronovou šťávou, zakryjeme a dáme do 
lednice asi na 1 hodinu, občas je promícháme. 
3. Celou misku vyklopíme do vysoké sklenice s 
několika kostkami ledu, dolijeme sodovkou, nebo i 
obyčejnou, dobře vychlazenou vodou a 
podáváme doplněné o brčko, ozdobené snítky máty. 
 

* RECEPT NA NEALKOHOLICKÝ VAJEČNÝ LIKÉR PRO DĚTI:  

Tento likér nemusíte mlsat jen o Vánocích, ale klidně si ho můžete připravit na oslavu konce 

školního roku, hezkého vysvědčení a začátku prázdnin! 

Suroviny:  

 6 žloutků 

 1 konzerva neslazeného kondenzovaného 

mléka 

 1 konzerva slazeného kondenzovaného 

mléka Karamel 

 1 balíček vanilkového cukru nebo  

1 vanilkový lusk  

 2 lžíce moučkového cukru  



Postup:  

1. Oddělíme z vajec bílky od žloutků. Ve vodní páře si rozmícháte žloutky s moučkovým cukrem, 
tak, aby se nesrazily, ale hezky zhoustly a zesvětlaly. Nemusí vařit, jen se zahřát. Zamezíte tím 
zkažení likéru. Pokud nemáte speciální hrnec na vodní páru, nevadí, použijte dva hrnce, do toho 
většího nalijte vodu, do něj umístěte menší hrnec, ve kterém budete zahřívat žloutky.  

2. Když máte žloutkový krém hotový, odstavte jej. Žloutky si přelijte do mísy, vanilkový extrakt 
(alespoň vanilkový cukr, dá se koupit ale i celý vanilkový lusk, ze kterého vyškrabete semínka, 
která vám likér ovoní), dále plechovku neslazeného kondenzovaného mléka a plechovku 
karamelového kondenzovaného mléka. Vše mixujeme mixérem, než se nám to spojí dohromady 
v likér. Pak už jen přelijeme do lahví. Uchováváme v ledničce. 

 

U domácích nanuků se tvořivosti meze nekladou. Konečně po dlouhém zamračeném roce nastalo 
zase období, kdy v horkých letních dnech se budeme chtít osvěžit. Někdy přijde občas vhod nějaké 
osvěžení, které je ale často plné cukru. Pojďme zkusit nekupovat nanuky a udělat si je doma... 
 

JOGURTOVÉ NANUKY S OVOCEM 

Ingredience: 

 

400g řeckého jogurtu 

1,5 hrnku lesního ovoce 

stévie podle chuti 

šťáva z citrónu 

mletá chia semínka 

vanilkový extrakt 

Postup: 

Nanuky můžeme vyrobit buď s kousky ovoce tak, že smícháme všechny ingredience a vzniklou 
směs rovnou vlijeme do formiček, nebo všechny ingredience můžeme rozmixovat a poté dát 
alespoň na 4 hodiny zamrazit. 
 

 



Povedené hlášky 

 Albert Einstein – nejchytřejší člověk, rozcuchaný. Adéla 

 fotosyntéza – je rozmnožovací soustava. Elen 

 Jaká je nejbližší hvězda naší Země? Měsíc, odpovídá Elen 

 Hláška na hřišti: Prší vítr. Richard 

 Elen se ptá: „Co je dnes na oběd?“ „Vepřové kostky.“ „Ach, jo, to zas bude nějaká 
ryba.“ povzdechla si Elen.  

 Hodina angličtiny – Miles chtěl, aby žáci vyjmenovali roční období. Dívka odpověděla: 
„ – jaro, léto, podzim okno. Adéla 

 Zeměpis – „Kde je sever?“ ptá se paní učitelka Lukáše. „Vy to nevíte!?“ zněla jeho 
odpověď.  

 Při psaní slohové práce Daniel říká: „Paní učitelko, pojďte mi to přečíst, já to po sobě 
nepřečtu.“ 

 Tomáš říká: „Němčina není jazyk, ale krční choroba.“ 

 Paní učitelka: „Jardo, píšeme ob jeden řádek. Vynechal sis řádek?“ Jarda se ulekl: „Já 
nemám řádky!“ (Má sešit bez linek s lenochem) 

 Chemie – „Co je z hliníku?“ ptá se paní učitelka. Jarda odpovídá: „Ešus.“ Tom na to: 
„Co je to aušus?“ 

 Přírodopis – Dan se ptá: „Může pštros kojit třeba koně?“ Paní učitelka: „Pštros nekojí, 
ale snáší vejce.“ 

 Zeměpis – „Co je hromadná doprava?“ Radek odpovídá: „Náklaďák, vozí hromady.“ 

 Zeměpis – „Jak se jmenují nádoby, kterými se převáží v lodní dopravě zboží?“ Martina 
odpovídá: „Lavory.“ 

 Zeměpis – Danek odpovídá: „Lodní doprava po Vltavě.“ Paní učitelka se ptá: „Pokud?“ 
Dan: „No, pokud je hodně vody.“ 

 Hláška spolužáků k Radkovi – před rokem. „Jsi sice malý, ale máš velkou hustotu.“ 
 

Předprázdninová zábava 

 



 
 

 
 

 



 

Loučení s devátou třídou  

Loučíme se s našimi žáky 9. třídy, všichni je známe, ale díky limerikům je poznáme ještě lépe. 

Dan 

Jeden chlapec ze Spálova 
zodpovědně a spravedlivě se chová. 



Dokáže vám zvednout náladu, 
nebo za ním běžte pro radu. 
To je ten Dan ze Spálova. 

Radek 

Jeden chlapec s vysokými cíli, 
chce, aby cesta nahoru trvala jen chvíli. 
Namáhat se při tom nechce, 
doufá, že vše půjde lehce. 
Ten Radek s vysokými cíli. 

Tomáš 

Jeden chlapec, který má rád historii, 
má rád knihy téměř všech kategorií.  
Také rád hry hraje, 
doufaje, že vyhraje. 
Ten Tomáš, co má rád historii. 

Matěj 

Jeden Matěj z Luboměře, 
doufal, že bude přítel každé zvěře. 
Myslivec z něho však bude,  
proto se mu zvěř vyhýbat bude. 
To je ten strážce lesa z Luboměře. 

Jarda 

Jeden Jarda z Kocandy 
s problémy si nevěděl rady. 
On však věřil a měl vizi,  
že všechny problémy zmizí. 
To je ten klučina z Kocandy.  
 
Štěpánka 
 
Jedna chytrá holka ze školy, 
má vždy napsané úkoly. 
Poradit a pomoct zvládne, 
jen nad tím rukou mávne. 
Ta chytrá Štěpánka ze školy. 
 
Martina 
 
Jedna dívka z vesnice, 
cestovat po světě chce velice. 
Hodně jazyků chce znát, 



v cestovce bude pracovat. 
Tahle Marťa z vesnice. 
 
Lenka 
 
Jedna dívka už od malička 
snívala, že bude hasička. 
Má smysl pro humor, 
je to velice vtipný tvor. 
Ta Lenka, co už není maličká. 
 
Kristýna 
 
Jedna dívka s brýlemi 
jen tak obyčejná není. 
Bude z ní zdravotní sestra, 
nečeká ji žlutá vesta. 
Ta Kristýna s brýlemi.  
 
 

Věřím, že fantazie je silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než 

historie. Že sny jsou mocnější než skutečnost. Že naděje vždy zvítězí 

nad zkušeností. Že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že 

láska je silnější než smrt.               Robert Fulghum 

                                                                  

Inteligence plus charakter. To je cíl skutečného vzdělání.  
                              Martin Luther King    

Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je záhada.        Albert Einstein 
                                                                                                                          

 
  

Přejeme krásné prázdniny všem žákům a zaměstnancům školy a těšíme se na radostné 
shledání v září. 


