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Do čísla 1, roč. 2017/2018 přispěli: paní učitelky Marie Süsenbeková, Lenka 
Zelcová, Miroslava Kvasnicová a Svatava Strýčková pracemi žáků (autoři 
uvedeni), Anežka Lysáčková, Karolína Filipová, Lenka Kaňová, Kristýna 
Miková, Anna Chytilová, časopis sestavila a upravila paní učitelka Kateřina 
Hrabcová 

Čím chci být, až budu velký?  

V tom mají naši žáci z 2.A a 3.A třídy jasno.  

Dokázali o svých vysněných povoláních dokonce napsat básničky  

a přidali i obrázky. 

 

Švadlenka 

Katka F. 

Velké látky, malé šátky,  

přineste mi všechno sem.  

Krásné šaty šicím strojem 

vykouzlím vám před nosem.  

 

Chovatel kanárů 

Filip Liemann 

Kanár Eman zobe banán, 

má ho rád, protože je kamarád.  

Zítra mu dám zrníčka,  

bude jako slepička.  

 

Automechanik 

Tomáš Král 

Od rána až do večera  

budu auta spravovat,  



kola lehce nahazovat, 

blinkry přitom montovat,  

práce je to špinavá,  

ale auta já mám rád.  

 

Kadeřnice 

Kristýna Váňová 

To je pěkné povolání,  

dámy, slečny, kluci, páni. 

Jednou za čas přijdou asi,  

ostříhat si a zkrášlit vlasy. 

Za čas půjde celá parta,  

od dědečka po caparta.  

 

Dřevorubec 

Lukáš  Š.  

Od rána až do večera, 

těžké dříví tahá,  

odveze ho na skládku 



a potom ho prodá.  

 

Policajti 

Mirek Šustek 

Policajti, to jsou chlapi,  

pomáhaj a chrání taky. 

Jednou chci být jeden z nich,  

pochytat lumpy a mít klid.  

 

 



Učitelka  

Gabča Šímová 

Naše paní učitelka,  

to je taková paní včelka. 

Máme ji všichni moc rádi 

a jsme s ní velcí kamarádi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klárka Wiltschová,  

1.A třída ↑ 

 

 Klárka Wiltschová, 

1.A třída →  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše domácí 

zvířata 

Můj pes  

Můj pes se jmenuje Certa. Je to německý ovčák. Je velký. Má 8 let. 

Měla už 10 mláďat. Je hnědo-černá. Má velké uši. Má pěkné oči. Má 

pěkný špičatý čumák. Má velký ocas. Je rychlá. Je hodná.  

        Adam Smetana, 2.A třída 



Vlčák Mia 

Je velká a barvu srsti má černou a na packách má světle hnědou. Oči 

má tmavě hnědé a je vykulené. Uši má vyrovnané. Čumák má krásný. 

Má dlouhý černý ocas. Když přijdu ze školy, tak mě olizuje. Když jsem 

smutná, tak mě utěší. Kam jdu, tam jde taky. A když jdu spát, tak jde 

se mnou. Mám ji ráda.  

        Ella Jamerová, 2.A třída  

 

Můj pes 

Můj pes se jmenuje Nike. Je to 

border kolie. Je to středně velký pes. 

Má hnědo-bílou srst. Má hnědé oči, uši 

jí stojí. Její čumák je vlhký. Ocas má 

dlouhý. Umí: sedni, lehni. Mám ji od 

maminky.  

    Jakub Richter, 2.A třída 

 Dva příběhy ze života 

(důležitého) hmyzu  

 

Ze života šnečí rodinky  

 Kdysi dávno žila šnečí rodinka. Žila u velkého stromu, na kterém rostlo 

plno mechu a v jeho kořenech byla taková „miska na vodu“. Měla ten strom 

moc ráda, protože vodu i mech ke svému životu potřebují.  



 Jednou se šnečí rodinka rozhodla, že si vyrazí na výlet. Maminka děti 

poučila o tom, jak se mají chovat – že když jim bude hrozit nebezpečí, tak se 

mají schovat do ulitky.  

 Děti se zeptaly maminky: „Mami, a kam jdeme na výlet?“ Maminka jim 

odpověděla: „Jdeme na dětské hřiště a potom se stavíme na oběd.“  

 Tak teda dorazili maminka, tatínek a obě děti na místo. Děti hned šly na 

prolézačky, Pepík lezl po provázku a Bětka se plazila po tyči, na které rostl 

hrách. Po půl hodince zavolala maminka děti na oběd a řekla: „Tak děti, je 

tady jídla dost. Támhle jsou jahody, tam je mrkvička…“ Tak si nakonec každý 

našel to, co mu chutná. Tatínek si dal řepu, maminka měla chuť na jahodu, 

Bětka chtěla hrášek a Pepa si dal rajče.  

 Když dorazili domů, byli hodně smutní. Nějací zlí lidé jim skopali 

všechen mech a poničili strom. Tak si šnečci museli najít jiné místo, kde budou 

bydlet.  

 Sice nosí svoje domečky na zádech, ale i tak potřebují nějaké pěkné 

místečko, kde se budou cítit bezpečně. Neničte přírodu, nezahazujte odpadky 

a chraňte všechna zvířátka!  

    Veronika Vodičková a Simona Biskupová, 7. třída 

 

 

 

 

 

O 

žížale aneb Svět není sranda 

 Ahoj, já jsem žížala. Prostě jenom obyčejná žížala, chápete to, jaká je to 

nespravedlnost, já celý den nevylezu na sluníčko a musím se rýpat v hlíně. 

Celá naše generace už 1500 let jsou zahrádkáři a my abychom se neodlišovali, 

tak jsme zahrádkáři také.  



 Ale já mám tajný plán zdrhnout. Půjdu do světa a zahrádka už mě 

nikdy neuvidí.  

 A tak se ráno žížala do světa plazila, plazila se, plazila se, ale nic 

neviděla, všude jen zeleno.  

 „Tož, to je teda podivný svět,“ brblala si žížala. Jen to dořekla, objevil se 

vedle ní červený gumák a druhý, potom ji cosi příšerně zmáčklo a neslo kamsi 

pryč. Žížala byla tak vyplašená, že se ani nehýbala, pak ji to cosi hodilo na 

zem.  

 „Sláva, pustilo mě to,“ jukala žížala a rychle se začala plazit pryč. Prásk. 

Žížala do čehosi narazila. Nešlo vidět do čeho, ale do něčeho narazila. Zkusila 

druhou stranu. Celý týden se snažila dostat ven. Sedmý den, byl to zrovna 

pátek, žížala seděla uprostřed sklenky a mudrovala: „Ten svět fakt není 

sranda, jestli mě to pustí, tak se vrátím k rytí v zahrádce.“  

 V tu chvíli se ozval křik: „Mamí, nech mi ji, já ji budu chovat.“ „Ne, ne, 

Františku, už teď musí umírat hlady, škoda, že jsem si toho nevšimla dřív.“ 

Vzala žížalu a položila ji do záhonu. Žížala se vrátila domů ke své rodině.  

 A od těch dob už žádná žížala nechodí do světa, protože se povídá, že je 

kolem něj skleněná stěna, která nejde nijak přelézt.  

 Jojo, svět prostě není sranda!!!  

 Anna Chytilová, 7. třída 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
← Gabča Šímová, 3.A třída 

 

 

 

 

 

 
Kristýna Váňová, 3.A třída → 

 

 



Jak trávíme volný čas?  
 
Není pravda, že by dnešní děti pouze seděly u počítačů. 
Žáci z 5. třídy jsou toho důkazem a dají vám pár tipů, jak 
můžete trávit volné chvíle:  
 
 Ve volném čase se učím, kreslím si nebo si čtu. Hodně 
času ráda trávím s mamkou, chodíme spolu ven a hodně si 
hrajeme s Belou, to je pes. Sestru mám na internátě, takže 
s ní moc času netrávím. Ale v pátek přijede, takže se s ní 
snažím trávit víkendy, jinak si píšeme nebo voláme. Ráda 
hraju stolní nebo jiné společenské hry. Ráda chodím 
k babičce nebo tetě, někdy tam i spím. Je dobře, že teta má 
děti, takže si s nimi můžu hrát. Teta má kluka Martina (10), 
holku Míšu (15) a miminko Natálku (1 rok a 3 měsíce). Mají i papouška Lolu. 
Teď mám rozečtenou knížku Deník malého poseroutky. Těším se na zimu, 
protože budu bruslit na ledě a sáňkovat.  
         Veronika Krejčiříková  
 
 Dneska vám popíšu, jak trávím volný čas. Bude to hodně o kroužcích  
a bavení se s bráchou. V pondělí po škole jdu do náboženství. Pak jdu za 
babičkou a dědou. Tam si s nimi povídám. Od nich jdu do tělocvičny nebo 
v létě na hřiště, kde hrajeme fotbal. Úterý bývá nejlepší z mých dní. Od dvou 
do čtyř hodin mám sportovní hry. Pak jedu domů a někdy jdu pěšky (už 
párkrát mi ujel autobus). Když je pěkně, jdu s bráchou na dráhy střílet z luku. 
Ve středu jdu doprovodit Aničku k babičce Podešvové. Jak jsme tam byli 
naposled, udělali jsme si z babičky srandu. Zazvonili jsme a rychle se 
schovali. Tak jsme to udělali několikrát. Pak už jsme tam zůstali a babička 
nás pozvala dál. Čtvrtek mám rád, protože jdu po fotbalu k babičce a dědovi 
na noc. Další den ve čtyři hodiny jdu do skauta. Když se vrátím domů, někdy 
je u nás teta Štěpánka s bratranci. V sobotu po práci a po obědě jdeme 
k babičce nebo s bráchou něco vyrábíme. Neděle je nejvíc pohodový den. 
Ráno jdeme do kostela. Po obědě jdeme s rodinou na procházku nebo 
s taťkou ke krmelci. A to je celý můj týden.   Vojtěch Podešva 



  
Volný čas trávím tak, že si hraji na paní učitelku. Někdy si 
hraji i s Katkou a Štěpkou. Přečetla jsem Horseland a teď 
čtu knížky Eliáš a babička z vajíčka a také Bella a 
Sebastián. Někdy si hraji s rukama na panské zahradě 
fotbal. Někdy chodím na počítač na 30 minut. Když jsem 
domluvená, tak jdu ven. Někdy hraju na klavír. Někdy se 
podívám na pohádku. Nedávno dávali S čerty nejsou žerty 
a Jak vytrhnout velrybě stoličku. Někdy bych se chtěla 
podívat i na pokračování Jak dostat tatínka do polepšovny.  
      Jindřiška Feglerová 
 
   

  
Volný čas trávím rád různými sporty. Rád chodím do volejbalu a basketbalu. 
Ale to není vůbec vše. Také mě baví jezdit na kole. Někdy si s taťkou 
vymyslíme nějaký okruh a brzy ráno na něj vyrazíme. Vezmeme si vybavení 
na kolo a pití a tatranku na občerstvení. Po cestě si zajdeme do nějaké 
restaurace na oběd a na kofolu. A pak šlapeme domů. Ale to není vše, co se 
mi líbí. Rád jezdím na chatu. Jezdíme tam celá parta. Hrajeme různé hry, 
jdeme někam na túru. Jsme tam vždy 3 dny. Jeden den jdeme na výšlap a ty 
další dny hrajeme deskové hry nebo i venkovní hry nebo někdy jedeme na 
bazén. Třetí den jsme všichni slabí a jdeme domů. Domů přijedeme až 
k večeru. Pak si vybalíme a jdeme do postele. A ráno zase do školy.   
           Tadeáš Grones 
 
 Já volný čas trávím tím, že chodím do různých kroužků nebo dělám své 
koníčky. Nejraději tančím, vyrábím, kreslím si a procházím se. Zajímám se 
také o myslivost. Ve středu jsme ve škole s mysliveckým kroužkem ve škole 
v Partutovicích a v sobotu jsme na chatě. Na myslivosti mě zaujalo to, že 
jsem v přírodě a jsou tam kolem mě zvířata, klid a ticho. Myslivost je klidný 
koníček. Chodím tam asi dva měsíce. Chodíme dávat do krmelce, střílíme ze 
vzduchovky, učíme se poznávat stromy, keře a říkáme si, jak se „myslivecky“ 
řeknou uši, oči, nohy atd. Nevím, jestli se budu zajímat o myslivost, až budu 
velká, možná ano.  
         Adriana Václavíková 
 



Rychlé vánoční recepty 
 

 

Kuličky Raffaelo 
 

Suroviny:  

 sáček lískových oříšků nebo mandlí - loupané 

 ks slazené zahuštěné kondenzované mléko 

 1 balíček strouhaného kokosu  

 ks oplatky Delisa bílá  

 

Postup: 

Konzervu otevřeme a vlijeme do mísy. Přidáme rozdrcené sušenky  

a přisypáváme tolik strouhaného kokosu, aby vznikla hmota, ze které se dají 

tvarovat kuličky. Postupně odebíráme z hmoty malé kousky, dovnitř vložíme 

oříšek nebo mandličku a zakulatíme do kuličky. Obalíme v kokosu a kuličku 

vložíme do papírového košíčku. 

 

 

 

 

 
 
 



 

Sušenky ‘Chocolate Chip Cookies’ 
 

Suroviny:  

 

- 225  g máslo (změklé) 

- 0,5  lžičky soli 

- 2  ks vejce 

- 4  lžíce mléka 

- 1  balení vanilkového cukru 

- 150 g mléčné čokolády  

- 1  lžička skořice 

- 250 g polohrubé mouky 

- 50 g kakaa 

- 1 lžička jedlé sody 

- 250 g cukru krupice 

  

Postup přípravy receptu: 
 

1. Zahřejte si troubu na 180°C. V jedné míse spolu smíchejte všechny suché 

ingredience – tedy mouku, cukr, kakao, vanilkový cukr, jednou sodu, skořici a 

sůl. Do druhé mísy dejte mléko, vajíčka, máslo, nasekanou čokoládu (pokud 

máte, můžete přidat i 50 g najemno nasekaných ořechů) a všechny ingredience 

zpracujte dohromady. 

 

2. Sypké ingredience z první mísy postupně přesívejte do druhé misky, přičemž 

následně těsto důkladně propracujte. Pokud vám to nepůjde, můžete přilít trochu 

mléka. Čajovou lžičkou dělejte z těsta malé kuličky, které poté klaďte na plech 

vyložený pečicím papírem. Koláčky pečte v předehřáté troubě asi 9–12 minut. 

 

Pozor - Mezi kuličkami těsta nechávejte na plechu velké mezery, hmota při 

pečení rozteče a může vám tak vzniknout jedna velká placka. 
 
 

 
 

Tip: Sušenky můžete hezky zabalit, 

ozdobit a věnovat svým blízkým jako 

skvělý jedlý dárek.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Rychlá vánoční 

dekorace – 

známá 

skládačka  

z papíru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepty a skládačku 

připravily Anežka 

Lysáčková a Karolína 

Filipová z 9. třídy  

 

 



Skořicová svíčka 

Pokud nemáte rádi přeplácané vánoční ozdoby, můžete si vytvořit 
netradiční dekoraci svíčky, která vám zpříjemní zimní večery. Návod je to 
tak jednoduchý, že určitě nezůstanete jenom u jedné svíčky, ale vytvoříte 
si jich hned několik. 

Budeme potřebovat: 

- svitky celé skořice 
- větší svíčky 
- gumičku 
- provázek nebo stuhu 

Postup: 

Kolem svíčky dáme gumičku, 
za kterou postupně dáváme 
skořici. Až máme skořici 
kolem celé svíčky, omotáme 
kolem gumičky provázek 
nebo stuhu, abychom ji celou 
zakryli, a máme hotovo. 

 

Svíčku umístíme na hezkou misku nebo talířek a doplníme jinou přírodní 

dekorací – šišky, oříšky či malé větvičky jehličí. Tip: barvu svíčky i stužky 

můžete sladit s výzdobou vašeho pokoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.homestoriesatoz.com/holiday-ideas/cinnamon-stick-candles-fall-ideas.html


Recenze – Nečekané „pokračování“  

oblíbené hraničářské ságy   

 

 Svou úspěšnou sérii Hraničářův učeň John Flanagan ukončil dvanáctým 

dílem s názvem Královská hraničářka. Tedy - mysleli jsme si, že ukončil. On ale 

místo toho začal psát „nulté díly“. Tedy díly, které vyprávějí příběh z doby před 

prvním dílem celé série.  První z nich se jmenuje První roky – turnaj na Gorlanu. 

Tato kniha pojednává o dosud tajemném Haltovi, o kterém toho mnoho nevíme, 

přestože byl jednou z hlavních postav v minulých dvanácti dílech. Halt se se svým 

novým přítelem Crowleym snaží zachránit celý Araluen, který zrádný Morgarath 

ohrožuje. Morgarath vyvolá chaos uvězněním prince Duncana a vzhledem k tomu, 

že král Osvald chřadne, je možné, že by na trůn mohl usednout právě Morgarath  

a tím celé království přivést ke zkáze. 

 Podaří se Haltovi, Crowleymu a ostatním stále věrným hraničářům zachránit 

celé království před jistou zhoubou? To se dozvíte právě v této knize. 

 Je to napínavý příběh a také vítaná změna po dvanácti předcházejících 

dílech, kde už se děj pomalu začínal opakovat. Na knize jde také poznat, že autor 

dostal nový nápad a spolu s ním přidal spoustu zápletek, díky nimž se můžeme na 

celou sérii Hraničářův učeň dívat z jiného úhlu pohledu.  

Než se začtete do knihy Turnaj na Gorlanu, doručuji vám přečíst si předcházející 

díly, i když to není úplně nezbytné. Pokud vás kniha zaujala, neváhejte si ji vypůjčit 

v naší školní knihovně. 

Pěkné Vánoce a krásný nový rok! 

        Anna Chytilová, 7. třída 

 

 

Celou sérii 12 dílů Hraničářova učně spisovatele Johna Flanagana a první 

dva díly z nové série  „První roky“ naleznete ve školní knihovně .   

 



Zábavné luštění a vymalovávání 

Připravily pro vás Lenka Kaňová a Kristýna Miková z 8. třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Veselé Vánoce 

milé malé i velké děti ! 

 


