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Novinky ze světa: 

Evropská kosmická agentura (ESA) předsta-

vuje údolí Mawrth Vallis na Marsu. Jedná se 

o jeden z nejstarších odtokových kanálů na 

rudé planetě. Toto údolí je dlouhé 600Km je 

2Km hluboké. Nachází se nedaleko rovníku. 

Staří údolí se odhaduje na čtyři miliardy let. 

Mohou tu být i stopy života, protože tu zře-

jmě v minulosti hrála významnou roli voda.  

Vtip: 

O Pepíčkovi: 

 

Učitelka se otočí a začne křičet: "Kdo se 

to pořád otáčí?" 

 Pepíček odpoví: "Země! 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP2O6KmfPQAhWFvBoKHbqdDdwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.startitup.cz%2Fnasa-zverejnila-nove-fotografie-z-marsu-tady-jsou-ty-nejlepsi%2F&bvm=bv.141320020,d.d2s&psig=A


Křížovka: 

Prosinec 

 
Za prosincem končí rok, 

 do nového už jen krok. 

 V prosinci jsou vánoce, 

 přesně jednou po roce. 

 

Vánoční 
 

Čas provoněný skořicí 

 v domech svíce hořící 

 rolničky vesele zvoní 

 a my stejně jako vloni 

 prožíváme krásné svátky 

 díváme se na pohádky 

 na zázraky věřit chceme 

 pak se všichni obejmeme 

Básničky: 



Rozhovor: David Hurych 

Náš reportér se rozhodl, že vyzpovídá také  

nějakého mladšího žáka z naší školy. 

 

Do jaké třídy chodíš? 

Do 6.B. 

Jak se ti líbí na druhém stupni? 

Je to tu dobré. Líbí se mi tu více než na prvním 

stupni. 

Jaký je tvůj oblíbený učitel? 

Luboš Voborník. 

Jak ti jde učení? 

Docela dobře mám jedničky a 

dvojky. 

Co děláš ve volném čase? 

Hraji League of Legends a Poke-

mon GO. Na      pokémonech 

mám nachozeno 430 Km. 

Líbili se ti čerti? 

Ano bylo 

Rozhovor: Luboš Voborník 

Jak dlouho učíte? 

Učím už přes třicet let. 

Jste něčí třídní učitel? 

Ne nejsem. 

Jaká je vaše oblíbená třída? 

Mám rád všechny třídy stejně. (někdy) 

Co děláte ve volném čase a jaké je vaše 

hobby? 

Lepím modely letadel a tanků 2. světové vál-

ky a současnosti. 

Kolik zemí jste neprocestoval v Evropě? 

Asi jen 10 zemí jsem. 

 

Děkujeme našemu reportérovi Davidu      

Haluškovi. 

Děkujeme panu učiteli za rozhovor. 

Děkujeme!!! 



Fotky-Přehazovaná 

 

Sv. Mikuláš: 

Dne 5.12.2016 proběhla ve škole čertovská 

nadílka. Čerti, Mikuláš a Andělé chodili po 

všech třídách. Malovali všem dětem obličeje 

černou barvou na obličej. Zlobivé děti si 

vzali čerti na chodbu a tam jim udělili menší 

trest, a potom se vrátili do třídy před      

tabuli, kde zpívali nebo recitovali. Na konec    

Andělé rozdali všem sladkost a odešli. Hodní 



Připravili jsme si rozhovor žákyní naší školy Terezou  
Jasníkovou. 
Na jakou školu by jsi chtěla jít? 
Na obchodní akademii T.G. Masaryka. 
Chodíš do školy ráda? 
Jak kdy. 
Jaký je tvůj oblíbený předmět ve škole? 
Dějepis, informatika a zeměpis. 
Jakého máš oblíbeného učitele? 
Luboš Voborník a Eva Voborníková. 
Jaký je tvůj oblíbený seriál a film? 
Můj oblíbený seriál jsou Přátelé a film série Harry  
Potter. 
Jak dlouho se věnuješ tanci? 
Už od tří let. To znamená že už 11 let. 
Jaký je tvůj největší úspěch v T– Bassu? 
Postup na mistrovství světa v  
Maďarsku. 
 
Děkujeme Tereze za její čas. 

Rozhovor s Terezou: 

 

Úspěchy našich žáků: 
 

Okresní kolo v přehazované:   

3. místo dívky už bez postupu 

 

Okresní kolo v šachách :   

2. místo postup do Krajské-

ho kola 

 

 

 



Vanilkové rohlíčky 
 

Hladká mouka   250 g 

Máslo                200 g  
Vlašské ořechy  100g 

Moučkový cukr   70 g 

Vanilkový cukr      

 

 

Postup: 

Ze všech surovin vytvoříme těsto a dáme ho na 

chvíli odpočinout v sáčku do lednice. Přes mlýnek 

na maso s nástavcem vytváříme rohlíčky (těsto 

protlačujeme přes nástavec a nožem oddělujeme 

jednotlivé kousky, jde to velice rychle). Cukroví 

upečeme dorůžova na plechu vyloženém papírem 

na pečení. Ih- ned po upe-

čení rohlíčky opatrně oba-

líme v cukru (teplé jsou 

křehké). 

Tradice Vánoc: 

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Je-

žíše Krista. S Vánoci souvisí doba adventní, 

která jim předchází a slouží jako příprava na 

slavnost. 

Vánoce patří spolu s Velikonocemi a Letnicemi 

k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. 

Slavnost Narození Páně připadá tradičně na 

25. prosince a Vánoce se v římskokatolické 

tradici slaví od jejího předvečera  

(večer 24. prosince) do svátku Křtu Páně  

(první neděle po 6. lednu). První záznamy oslav 

Vánoc křesťany pocházejí ze 4. století 

z Říma. 

V Česku a dalších zemích s převládající  

římskokatolickou tradicí začíná oslava Vánoc 

na Štědrý den, 24. prosince. 

Frantovy dobroty: 


