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Nezapomeňte se kouknout na školní TV na 

žákovském webu, kde se tvůrci těchto videí 

snaží dělat videa na téma různých akcí a roz-

hovory s žáky/učiteli. Na prohlížeči ho najde-

te pod názvem „žákovský web kno“ 

Tvůrci TV: Filip Hladký 

       Matěj Müller 

       Filip Fiala 

Tvůrci webu: Michael Ludvík 

      Filip Dubský 

 

 

Reklama: 

14 
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Možná jste si všimli, že na vstupních dveřích naší školy svítí 
nová samolepka. Je to certifikát „Dobrého anděla“. Dosta-
ne ji ten, kdo se Dobrým andělem stane. Klub rodičů naší 
školy se stal Dobrým andělem v září 2018. Každý měsíc 
pravidelně přispíváme částkou 500 korun. Možná si říkáte, 
že to není moc. Není. Ale Dobrých andělů je naštěstí hod-
ně: v říjnu  přispěli částkou 
19 737 681,96 Kč, z toho systém 
Dobrý anděl rozdělil 19 737 681, 96 
Kč. Počet rodin, kterým v tomto mě-
síci pomohli Dobří andělé, je 3217. 
Každá rodina tedy dostala částku 
6 135 korun. Velmi dobré je, že se vaše peníze nemohou 
ztratit. Přesně se dozvíte, které rodině jste pomohli! A kam 
šly naše peníze? Příspěvek od nás v měsíci září byl poslán 
paní Ivě Pleskačové: 387,- Kč. Paní Pleskačová je matka 
malé holčičky, samoživitelka, která onemocněla rakovinou 
prsu. Částka 113,- Kč odešla na konto Barboře Menclové: 
113,- Kč. Paní Menclovou postihl stejně krutý osud, i jí dia-
gnostikovali karcinom prsu, je to matka tří dcer. V říjnu ob-
držela celou částku 500,- Kč paní Andrea Rosová. Stará se 
doma o syna Honzu (*2004), ani ona tedy nemůže chodit 
do práce a vydělávat peníze. Chlapec se od narození potý-
ká s kvadruspastickou dětskou mozkovou obrnou, jež zasa-
huje celé jeho tělo. Všichni lidé, kteří pomoc potřebují a 
Dobrý anděl jim pomůže, jsou neuvěřitelně vděční. 

Dobrý anděl 
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Parlament 

Členové:  6.A – V. Bakešová, N. Štenclová 

  6.B – J. Fiala, T. Šrámková, A. Svatošová 

  6.C – K. Kaplanová, K. Havlová 

  7.A – T. Hartman, K. Charvátová 

  7.B – E. Bartošová, A. J. Jechová 

  7.C – M. Čepeová, M. Novotný, M. Šrámová 

  8.A – E. Dvořáková, E. Nedvědová, E. Vršková 

  8.B – P. Broulík, O. Cvejn 

  9.A – J. Broulíková, S. M. Mihalíková, M. Urban 

  9.B – M. Kaczynská, Z. Kovandová, S. Tomášková 
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Semiramis 
Každoročně nás dvakrát do roka navštíví Semiramis 

na naší škole. Přijdou dva lidé, kteří se snaží objasnit 

nějaké věci a zlepšit kolektiv, abychom spolu vychá-

zeli jako dobrá třída. Probírají s námi různá témata 

např. šikana/kyber-šikana, jak prohlubovat své vzta-

hy ve třídě, atd. 
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Anketa 

 Kapr 

 

Kuba 

 

Řízek 

 

Bramb. salát 
 

Cukroví 

 

Vánočka 

 

-Každý žák napíše jednu čárku do dané kolonky, 

vedle jídla, který má nejradši o vánocích. 

-Vaše hodnocení předmětů si vybereme a do 

příštího Guťáka dáme výsledky. 
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Origami stromečku 
 

 

Výsledek by měl vypadat takhle: 

Výsledky ankety 
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Pořadí Předmět Hlasy 

1. 46  Fyzika 

2. 33 Matematika 

3. 20 Zeměpis 

4. 16 Dějepis 

5. 14 Český jazyk 

6. 6 Anglický Jazyk 

… o nejlepší předmět 
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Mikulášská nadílka 
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Spojovačka 

Každoročně se vybraní žáci 9. ročníků pře-

vlékli do kostýmů Mikuláše, čerta a anděla. 

Rozdělili se na první a druhý stupeň. Andělé 

se postarali o ty hodné a čerti zase o ty zlobi-

vé. A ti nejzlobivější skončili v pytli.  

9.A 

9.B 
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Vánoční zvyky 
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Rozhovor s čerty 

Jelikož se čas Vánoc blíží tak jsme pro vás vybrali nejlepší vá-

noční zvyky. 

Krájení jablka – V rozkrojeném jablku na vás vykoukne obrázek                         

           v podobě křížku nebo hvězdičky. Hvězdička  

   znamená štěstí a křížek znamená smůlu. 

Zlaté prasátko – Nesmíte jíst celý štědrý den maso a odměnou 

    Vám bude zlaté prasátko 

Pouštění lodiček – Rozlouskne se oříšek a dá se do něj svíčka 

        tím vznikne lodička, kterou následovně pus-

        títe na vodu. Majitele té, která svítí nejdéle 

        čeká nejdelší život. 

Házení střevícem – Dívky hodí střevíc směrem ke dveřím, po

         kud se špička otočila ke dveřím dívka se 

         vdá, jestli se ke dveřím otočí pata. tak zů-

         stanou doma. 

Lití olova nebo vosku – Do mísy s vodou se lije olovo/vosk jaký 

       obrazec se utvoří, takovou budoucnost   

       budete mít. 

Šupina pro štěstí – Před večeří se dá pod talíř kapří šupina, 

         která by vám měla do nového roku 

         přinést bohatství. 

Kdyby jste mohli být čerty i příští rok, byly byste? 

To je jasný. 

Jak se vám pracovalo s dětmi? 

Někteří byli drzí a někteří byli super. 

Bylo více zlobivých dětí nebo hodných? 

Zlobivých. 

Bylo pro vás lehké nebo těžké dělat čerty? 

Dělat čerty pro nás bylo opravdu jednoduché, protože máme ďábel-

skou povahu. 

Užili jste si to? 

Užili jsme si to, měli jsme skvělou partu, ale chtělo to více odměn. 

 

Děkujeme čertům za poskytnutí odpovědí. 
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Vánoční besídka  
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Zpívání na schodech 

Jako každoročně bude den před Vánočními prázdni-

nami besídka a pod vánočním stromečkem bude 

připraveno hojné překvapení. Děti si dárečky 

s radostí rozbalí a následně si s nimi pohrají. Budou 

to příjemně strávené chvíle před tolik očekávanými 

Vánoci.  

Stejný den jako školní besídka je Zpívání na scho-

dech což je každoroční tradice na škole. Žáci ze 

všech tříd si připraví své vystoupení v podobě zpí-

vání koled a hraní na hudební nástroj jako jsou tře-

ba klávesy, housle a flétna. 


