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To jsme si zavařili!  

3. prosince 2015 v Jirkově na SOŠ jsme byli pozváni 

mezi učně oboru Kuchařské práce. Zkusili jsme si 

s nimi uvařit oběd. Po poučení o bezpečnosti práce 

v kuchyňském provozu si nás rozdělili a na 

stanovištích jsme připravovali hovězí polévku 

s domácími nudlemi, plněnou kuřecí roládu, 

bramborovou kaši a zelný salát. Pekli jsme i kynuté 

koláčky. Nakonec jsme si prostřeli a všechno, co jsme 

si navařili, jsme také snědli.  

Moc nás to všechny bavilo a už se těšíme na září, kdy 

zde nastoupíme jako řádní učni. Děkujeme vedení učiliště, že nám tuto zkušenost umožnili. 

Napsali žáci z IX. A, B a Mgr. Ivana Horňáková, foto Mgr. Ivana Horňáková 



 

 
 

 

 

 
 

 

Opravdové čertice 

zdobily vánoční stromeček v kinosále školy. Pozvaly žáky nižšího stupně, aby i 

prověřily, které hříšné dušičky odnesou do pekla. Letos jich bylo obzvláště mnoho, ale 

jak bývá dobrým zvykem, hříšníci slibovali na pekelné vidle polepšení. Stromeček se 

podařilo ozdobit a pak se zpívalo a přednášelo. Čertice rozdávaly sladkosti, které 

připravily třídní učitelky ve spolupráci s rodiči. A tak čertice odešly s prázdným pytlem. 

Text: Mgr. Dáša Kubíková                                                  Foto: Mgr. Ivana Horňáková 

Čertice ve škole! 
 



 



                                      
PéeFka roku 2016 

Proběhl soutěžní projekt školy 

Během minulého týdne měli všichni 

možnost hlasovat pro nejhezčí PF roku 

2016. Všechny vytvořené PF byly 

umístěny na záložce fotogalerie. 

Celkem bylo do soutěžního projektu 

dodáno 116 vytvořených PF. Přesto 

mohly zvítězit jen ty nejhezčí. A které to 

byly? O výsledcích jste rozhodli vy. 

1. místo ve skupině 4. roč., PŠ a ZŠS 

získal Jan LEGEZA ze třídy PŠ2A 

1. místo ve skupině 5.,6. a 7. roč. 

získal Marek ČERVEŇÁK ze třídy VII.A 

1. místo ve skupině 8. a 9. roč. 

získal Nikolas HERÁK ze třídy VIII.B 

Nikolas Herák   VIII.B 

Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným za opravdu povedené kousky a budeme se 

těšit zase na příští rok. 

Mgr. Lenka Brunnerová a Petr Rak, organizátoři školního projektu 

Foto: Mgr. Lenka Brunnerová 

  

 

 

 

 

 

 



Jako každým rokem se i letos konala na naší škole vánoční výstava. 

Opět si zde žáci a paní učitelky s ostatních škol i mateřských škol 

mohli prohlédnout výrobky našich žáků, které se týkaly zimního 

období a hlavně výrobků s vánoční tématikou. Letos přišlo opravdu 

mnoho tříd z mateřských i základních škol. Vítaly je sněhuláci 

namalovaní na vstupních dveřích. Velmi nás potěšilo, že naše 

výstavy jsou mezi ostatními školami stále velmi aktuální. Paní 

učitelky i žáci zde opět našli mnoho zajímavých nápadů, jak nám 

napsali do návštěvní knihy. Za všechny moc děkujeme. Ty 

nejzajímavější si dovolím citovat.  

 „Překrásná vánoční atmosféra s překrásnými výrobky.“ Děkují 

děti a učitelky ZŠ Zlatnická „Výstava byla krásná. Děkujeme a 

přejeme krásné Vánoce.“ Děti a paní učitelky 18. ZŠ 

„Děkujeme za super zážitek.“ 15. ZŠ 7. A, „Výstava se nám moc líbila, děti měly moc hezké výrobky.“ 5. B 15. 

ZŠ „Děkujeme za krásný prožitek z výstavy a trhů. Nutno uznat, že zde máte srdíčkově teplo, pohodičku a 

klídek .“ Přejeme Vám takovou pohodu i v dalších dnech i letech. 5. A 15. ZŠ 

 

 

 

Touto cestou bych také chtěla velmi poděkovat všem dospělým i žákům, kteří se podíleli jak na přípravě a 

výzdobě na vánoční výstavu, tak na její organizaci. Jsme rádi, že se výstavka opět líbila a již se těšíme, že nás 

opět navštívíte na výstavce velikonoční. Inspiraci najdete na www.specmo.cz, fotogalerie. 

Výstavu připravila, nainstalovala a na průběh dohlížela Bc. Alena Niklová. Napsala Bc. Alena Niklová 

http://www.specmo.cz/


 

HÁDANKY 

Přišel k nám host, 

co v lese vzrost, 

zatočil se po světnici, 

praštil sebou pod lavici. 

 (ětšok) 

 

 

 

Zpracovala Karolína 

Čtyři rohy, 

žádné nohy, 

chaloupkou to pohne.  

(ďžýmelh) 

 

Přišel k nám bílý kůň, 

zalehl nám celý dvůr. 

(híns) 

Jen jedna řada zubů, 

A přece tuze kousá. 

(alip) 

 



ANKETA 

ZEPTALI JSME SE VÁS NA VÁNOČNÍ DÁRKY A TRADICE. PO SEČTENÍ VŠECH ODPOVĚDÍ 

BYLO ZŘEJMÉ, ŽE SI NEJVÍCE PŘEJETE TELEFONY, TABLETY, ZLATÉ ŠPERKY, 

OBLEČENÍ, KOSMETIKU A POČÍTAČOVÉ HRY. MILÉ BYLO, ŽE VŠICHNI DÁVÁTE DÁRKY 

SVÉ RODINĚ. Z TRADIC VEDL BRAMBOROVÝ SALÁT S ŘÍZKEM, ZDOBENÍ STROMEČKU A 

ZPÍVÁNÍ KOLED. Děkujeme za účast  

 



 



 

www.google.cz, obrázky 

http://www.google.cz/


Lednové pranostiky 
 

Co leden sněhem popráší, to 

únor s vichrem odnáší.  

Čím leden jasnější, tím 
mrazivější.    

Hojný sníh v lednu, 
málo vody v dubnu. 

Jaký leden, takový červenec. 

Je-li leden chladný a jasný, bude rok úrodný a 
krásný. 

Je-li leden mírný a deštivý, pak únor nás 
jistě zimou navštíví. 

Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se 

poveze. 

Když je leden bílý, je sedlákovi milý.  

Když krtek ryje v lednu, končí zima až v květnu. 

Když roste tráva v lednu, roste 
špatně v červnu. 

Když v lednu déšť leje, zlé činí 
naděje. 

Když v lednu hřímá, přijde ještě 

tuhá zima. 

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 

Leden - roste den, roste i zima. 

Leden - ve dne jas, v noci mráz.  

Z www.pranostiky.cz zpracoval Patrik 

http://www.pranostiky.cz/


 



TOP 10 NOVOROČNÍCH PŘEDSEVZETÍ 

Říkáte si na Nový rok taky nějaké? Třeba budu se víc učit nebo začnu chodit na nějaký kroužek nebo nebudu se 

tolik vztekat.  

Vítězná desítka závazků, které si dávají na Nový rok ženy: 

 1. Přestat kouřit – asi nejtěžší úkol, který si žádá opravdu silnou motivaci i vůli. 

 2. Začít hubnout – pokud to myslíte vážně, svěřte se raději do rukou odborníka. 

 3. Více sportovat – je důležité vybrat si správný sport, který vás bude bavit a nebudete ho brát pouze jako 

povinnost. Můžete začít třeba s velkým míčem (Štíhlé boky a stehna díky míči? Ano!) nebo s jógou. 

(Chcete zkusit jógu? Víme, která vás bude bavit!) 

 4. Zdravěji jíst (a pít) – pozor si dávejte například už mezi svátky i na Silvestra, kdy dochází k náporu na vaše 

ledviny. Proto si raději přečtěte článek Vánoční útok na vaše ledviny: Co všechno uškodí? 

 5. Naučit se jazyk – bohužel bez pořádného učení to nepůjde. Musíte si jen vyhradit čas, který mu budete 

pravidelně věnovat. 

 6. Vydělat více peněz – k tomu vám dopomůže povýšení, nebo například změna práce. 

 7. Najít si novou lásku – lásce se samozřejmě nedá poručit, ale zkuste chodit s více otevřenýma očima, a 

třeba se vám poštěstí. 

 8. Číst více knih, a ne stále koukat na televizi – zapomeňte na časté výmluvy typu „já už jsem unavená, 

nemám sílu, vždyť usnu u první stránky", a vypněte ten seriál. 

 9. Vyměnit komplet šatník – tak tohle může být ve výsledku celkem příjemná záležitost, se kterou bychom 

vám mohli i poradit. Zkuste nahlédnout třeba do článků: Naučte se oblékat podle typu postavy!, Jak do 

šatníku propašovat barvy? Zkuste tyhle triky! nebo Módní kousky, které budete nosit znovu a znovu! 

 10. Nedávat si už žádná předsevzetí – to je také jedna z možností, alespoň nepřijdete o iluze a o zklamání z 

následného nedodržení či nesplnění daného úkolu. 

http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/nase-zdravi/30562-top-10-novorocnich-predsevzeti-ktera-

si-davate-nejcasteji 

http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/nase-zdravi/30371-stihle-boky-i-stehna-diky-mici-ano
http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/nase-zdravi/27445-chcete-zkusit-jogu-vime-ktera-vas-bude-bavit
http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/nase-zdravi/30479-vanocni-utok-na-vase-ledviny-co-vsechno-uskodi
http://www.prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda/modni-radce/28023-naucte-se-oblekat-podle-typu-postavy
http://www.prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda/modni-radce/26694-jak-do-satniku-propasovat-barvy-zkuste-tyhle-triky
http://www.prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda/modni-radce/26694-jak-do-satniku-propasovat-barvy-zkuste-tyhle-triky
http://www.prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda/modni-radce/26694-jak-do-satniku-propasovat-barvy-zkuste-tyhle-triky
http://www.prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda/modni-radce/29909-modni-kousky-ktere-budete-nosit-znovu-a-znovu
http://www.prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda/modni-radce/29909-modni-kousky-ktere-budete-nosit-znovu-a-znovu


 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Redaktoři pro školní rok 2015/2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám všem v roce2016 

hodně jedniček, žádné pětky, ať se 

vám vyhýbají nemoci, špatní 

kamarádi a zlí lidé, každý den ať 

máte důvod k úsměvu. Vaše 

redakce  

Zdeněk Facuna                                                          

Jan Legeza 

 

Zdeněk Kohout 

Sabina Fraňová 

 

Karolína Hanzalová 

 


