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Přejeme Vám příjemnou zábavu 

Zima naruby
Určitě jste si všichni všimli, že ta letošní zima je poněkud jiná. Podle kalendáře je sice
stále zima, ale v posledních dnech bylo krásné jarní počasí. Mnohokrát jsem si cestou ze školy
všimla, že okolní zahrádky jsou rozkvetlé a plné sněženek. V únoru byl i svátek Valentýn a
myslím si, že mnoho z vás ani neví, co je to za svátek, a proto vám o něm něco napíši.
Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v Americe a Velké
Británii každoročně 14. února jako svátek lásky a všech zamilovaných. Je to den, kdy se
tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou srdce jako symbol
lásky. V poslední době se tento svátek šíří i v Evropě.

Tereza Petržilková IX.B

Divadelní představení 9. tříd
Dne 19. 2. 2014 se žáci devátých tříd zúčastnili divadelního představení Bílá nemoc.
Žáci již byli s tvorbou Karla Čapka seznámeni při hodinách českého jazyka.Hráli: Ladislav
Trojan-Tomáš Valík-Petr Franěk-Martin Písařík-Milan Enčev-Petra Špindlerová-Anna
Kulovaná-Romana Goščíková-Lukáš Burian-Ondřej ČernýÚprava a režie: Pavel Ondruch
Scéna a kostýmy: Zuzana Mazáčová
Hudba: Pavel Trojan jr.
Žákům se představení líbilo, neboť ocenili vynikající výkony herců.
Pokorný Roman VI.A.

Vybíjená dívek 5.tříd
Ve čtvrtek 13. února 2014 se 12 dívek z 5. tříd
zúčastnilo turnaje ve vybíjené, aby reprezentovaly naši
školu. Ve své skupině vybojovaly druhé místo. Ve
finálových zápasech získaly celkově z patnácti zúčastněných
škol krásné 6. místo. Všem dívkám gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci.

Liliana Honsová VI.A

Vybíjená
Ve čtvrtek 6. března 2014 se chlapci 5. tříd vypravili na turnaj ve vybíjené do Tábora, kde si
změřili síly s dalšími 13 školami v našem okresu. Ve své skupině porazili všech 6 soupeřů a
zaslouženě se dostali do finále, kde se utkali s domácím družstvem ZŠ Helsinská. Po velkém
boji se však nepodařilo našim chlapcům zvítězit, ale i tak získali 2. místo a to je výborný
výkon celé sestavy. Všichni chlapci si za předvedenou hru zaslouží obrovskou pochvalu

Kateřina Doležalová VI.A

Karneval ve školní družině
V pátek 28 .2. ve 13.15 hod. ovládl karneval veškeré prostory školní družiny.
Karneval zahájilo předtančení dívek z tanečního kroužku školní družiny pod vedením
Markéty Zaviačičové. Své skladby předvedly také děti z 1. B. Tančily společně se
Šárkou Druneckou a Zuzkou Cihlářovou ze 4. A pod vedením Jaroslavy Jelínkové.
Celý karneval, při kterém všechny paní vychovatelky nachystaly dětem
zajímavé soutěže se sladkými odměnami, doprovázel tanec. Dívky tančily s
gymnastickými stuhami, chlapci zase předvedli jízdu na dřevěných koních. Taneční
soutěže a hrádky provázely jak lidové písničky, tak písně Michala Davida a písně
skupiny Tři sestry.
Karneval se vydařil, děti zaujal svou pestrostí a všem zúčastněným se velice
líbil.

Kateřina Doležalová VI. A

Moje jarní prázdniny
Jarní prázdniny jsem strávila ve Veselí nad Lužnicí na pětidenním krasobruslařském
soustředění. Každé ráno jsem se nasnídala a maminka mě odvezla na zimní stadion.
Dopoledne jsme měli jeden trénink na ledě a jeden trénink v tělocvičně. Na obědy jsme
chodili do restaurace Beseda. Odpoledne jsme měli dva další tréninky. Když jsme skončili,
maminka pro mě znovu přijela a odvezla mě domů. Takto se opakoval každý den mých
jarních prázdnin. O víkendu jsem spala u mojí nejlepší kamarádky. Celý týden se mi moc
líbil.

Liliana Honsová VI.A

Četba knihy
Vybrala jsem si knihu: Úžasný deník - Tom Gates - Všechno je fakt šílený, která obsahuje
mnoho vtipných kapitol vypovídajících o životě Toma Gatese.
Na Tomovy narozeniny přijedou babička s dědou. Babička chce Tomovi něco uvařit, a
to pudink s mrkví. Děda zahraje na lžičky. Tom má rád výtvarnou výchovu, ale nebaví ho
kreslení zátiší s ovocem. V hodině dějepisu přemýšlí o kombinacích jídel od babičky jako
například - okurka v sušence, rajče na dortu nebo hranolky s čokoládovou polevou.
Jednoho dne se Tom pozdě probudí a zjistí, že jeho školní svetr se srazil a že má
vystoupení na školní diskotéce. Ve škole se objeví UV pero, které píše neviditelně, pokud na
něj nesvítíte UV světlem. Tom si ho koupil a na jedno tričko napsal Suprově tančím a na
druhé Tady stojí trouba. Na školní diskotéce má Marcus Melderew mokré tričko a protože ho
Tom nemá rád, půjčí mu triko s nápisem Tady stojí trouba. Všude svítí UV světla a nápis se
objevuje a Tom je šťastný, protože se všichni začali smát.

Eliška Jordáková, VII.A

Recept na české tiramisu
Připravíme se: 1 hrnek kávy
2 balíčky piškotů
2 lžíce rumu
2 kelímky smetany ke šlehání
2 kelímky pomazánkového másla
200g cukru
Postup: Ze smetany ke šlehání, cukru a pomazánkového másla vyšleháme hladký krém.
Mezitím uvaříme kávu a necháme ji vychladit. Potom do kávy přidáme 2 lžíce rumu.
Dortovou formu vyložíme potravinovou fólií a poklademe piškoty, které jsou namočené
v kávě s rumem. Další vrstvou bude krém.Toto opakujeme, dokud není dortová forma plná.
Poslední vrstvou bude krém, který posypeme kakaem. Dobrou chuť!

Pavla Dřevová, VII.A

Vyrobte si záložku do knížky
Připravte si:

barevné čtvrtky
nůžky
lepidlo
černý fix

Postup:
Ze čtvrtky si vystřihněte obdélník na výšku asi 15 cm a na šířku 4 cm. Ze čtvrtky jiné barvy
si vystřihněte podle šablon hlavu psa, k tomu uši, oči, čumák, a třeba i tlapky. Vše přilepte na
již vystřiženou záložku. Na oči namalujte černým fixem tečky, aby se pejsek mohl koukat.
Černým fixem namalujte i pusinku, čumáček a vousky. Potom už bude záložka hotová.
Můžete si vyrobit záložky s různými obrázky zvířat. Místo nalepených motivů si tam můžete
něco nakreslit

Michaela Šenová, VII.A

Mé zážitky z jarních prázdnin
V neděli brzy ráno jsme vyrazili do Itálie na hory. Cesta byla poměrně dlouhá, trvala asi devět
hodin. Na místo jsme přijeli okolo šesté hodiny. Ubytovali jsme se, vybalili tašky a po
namáhavé cestě jsme šli spát.
Druhého dne v devět hodin jsme vyrazili na svah. První den byl nádherný, slunce hezky
svítilo a překvapivě ani nebyly žádné velké fronty na vlek. S lyžováním jsme skončili
v odpoledních hodinách. Šli jsme na chalupu, dali sušit věci a hráli jsme různé stolní hry.
Obden jsme chodili do nádherného osvětleného městečka, které doplňovaly sportovní
obchody a především cukrárny a restaurace. V restauraci mi chutnala italská pizza. Poslední
den lyžování byl ze všech nejhezčí. Slunce opět nádherně hřálo. Ani se nám nechtělo domů.
Přivezli jsme si s sebou spoustu hezkých zážitků.

Pokorný Roman VI.A.

Mé zážitky z jarních prázdnin

V sobotu jsme vstali brzy ráno, nasnídali jsme se a jeli na Zadov. Tam jsme přijeli asi
po hodině a půl cesty. Oblekli jsme se a na mě už čekal instruktor na snowboard. Po dvou
hodinách učení jsem toho měl dost, a tak jsem šel lyžovat. Na lyžích čemsi užíval až do
uzavření sjezdovky. Poté jsme jeli domů. Všichni jsme byli unavení a brzy jsme usnuli.
V pondělí jsme opět vyjeli na hory, ale tentokrát na Lipno, kde na mě znovu čekal
instruktor na snowboard. Potom jsem už chtěl zůstat celý den na snowboardu.
Ve středu jsme jeli k babičce. Přijeli jsme přesně na oběd. Ve čtvrtek jsme se dopravili
do Německa, kde jsem jezdil na snowboardu jen do 14h. Pak jsem si vzal lyže. Přijeli jsme
k babičce přesně na večeři. Dalšího dne v pátek jsme byli celý den u babičky až do večera,
kdy jsme jeli znovu do Německa, ale tentokrát na večerní lyžování, které bylo nádherné.
Večer jsme už byli moc unavení a šli jsme brzy spát. V neděli jsme zůstali u babičky na
oběd a jeli jsme domů.

Zdeněk Masář VI.A

Moje jarní prázdniny
O prázdninách jsem byla na horách v Alpách. Jela jsem tam s rodiči a našimi
kamarády. Náš hotel se jmenoval hotel Sun Valey. Byl na velkém kopci, který jsme každý
den museli vycházet. V pondělí jsme šli na sjezdovku v Auffachu, kde se nacházel náš hotel.
Nejdříve se mi nedařilo lyžovat, ale potom se jezdilo krásně. V úterý jsme navštívli Kitzbuhel
a dívali jsme se na nejtěžší sjezdovku v Alpách - Hahnenkam. K večeru jsme se opět vrátili do
Auffachu, kde jsme strávili zbytek dovolené.

Kateřina Doležalová VI.A

Moje jarní prázdniny
Moje jarní prázdniny jsem strávila u své kamarádky v Českých Budějovicích. První den po
příjezdu jsme se vybalila a navšítivily jsme nákupní centrum IGY. Mezitím jsme byly
v čínské restauraci, ve které jsme si daly kuře ve sladkokyselé omáčce. Další den jsme jely do
místního bazénu a nově zrekonstruované knihovny. Ve středu jsme měly odpočinkový den a
připravovaly se na zítřejší cestu do Prahy do O2 arény na koncert, na kterém Chinaski slavili
svých dvacet let. Tyto prázdniny jsem si užila a o víkendu jsem se připravovala do školy.
.

Eliška Zárubová,VII.A

Zážitky z jarních prázdnin
O jarních prázdninách jsem měla krasobruslařské soustředění v Trutnově. Po příjezdu
nás ubytovali v penzionu Pohoda. Soustředění trvalo čtyři dny. Trénovaly nás čtyři trenérky,
dvě z Trutnova, jedna ze Soběslavi a jedna z Nového Města na Moravě. Chodili jsme na dva
tréninky na ledě a na dvě suché přípravy v tělocvičně, kde jsme zkoušeli techniku skoků.
Po mém návratu jsem byla u babičky a od ní pak chodila na tréninky. Domluvily jsme
se s kamarádkami, že u sebe budeme přespávat. Nejdříve jsme spaly u Lucky v Praze, tam
jsme všichni oslavovali narozeniny jejího kamaráda. Potom jsme strávily noc u mě
v Sedlečku a nakonec u Adély v Soběslavi. Od ní jsme pak šly na poslední prázdninový
trénink, který jsme si moc užily, protože jsme trénovaly hlavně skoky.
Prázdniny jsem si moc užila.

Kristýna Bontea VI.A

Soutěž!
Vyhlašujeme soutěž pro 1. stupeň- O nejhezčí výzdobu třídy ! Vyzdobte své třídy co nejlépe,
ale dávejte si pozor, aby nebyla příliš přeplácaná. Čas na výzdobu třídy máte do 4. dubna !
Téma: Jaro
Vyzdobené třídy si přijdeme prohlédnout 7.- 8. dubna. Na výherce čeká sladká odměna.
Vyhlášení soutěže O nejhezčí obrázek na téma Zima :
1. místo- Staňková Tereza 3.B, Aneta Píchová 5.A
2. místo- Vanda Kovářová 3.B, Magda Novotná 5.A

Marie Havrlantová,VIII.B

Hotel pro slepice
3.část
Zpátky v minulosti
Jednoho dne šli Vlčkovi na procházku a mamka Vlčková zakopla. Taťka se shýbl pro tu
blyštivou zlatou věc. Byly to podivné hodinky, na kterých byly napsány letopočty místo číslic
od 1 do 12.
Taťka chytil mamku za ruku a otočil kovovým kolečkem. Rázem se ocitli ve
starověké slepičí hospodě. Kejklíř, hadi, sleposkřeti a další příšerky. Všichni jim nabízeli
lahodné pivečko, ale oni vždy odmítli, jelikož ani nevěděli, kde se ocitli.
Taťka otočil znovu hodinkami a najednou za nimi běžel dinosaurus. Kousek uběhli a
když už nemohli, otočili znovu hodinkami.
Byli zpět v roce 2014, ale taťka byl zvědavý a otočil hodinkami jen o malinký kousek
dozadu.Zděsil se...Uviděl ty zlobivce z minulého dílu. Začal jim nadávat, ale oni mu
neodpovídali. Přišlo mu to divné. Asi je neviditelný díky těm hodinkám. Jeho mínění se
potvrdilo, když do nich začal strkat a oni se ani nehnuli. Najednou viděl, jak on sám běží za
těmi nezbedy a nadává jim do slepičinců, kokodáků,.. Pro jistotu posunul rafičkou a vrátil se
zpět domů.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!!!!!!!!!!!!!

Vácová Kateřina, Eliška Zárubová, VII.A

Korunovační klenoty v Táboře
V pátek 21.2.2014 se žáci třetích tříd jeli podívat do Husitského muzea v Táboře na
repliku Svatováclavské koruny. Dozvěděli se, že je koruna vyrobena ze stříbra a je
pozlacena, místo drahých kamenů jsou v koruně vsazeny velmi podařené
napodobeniny ze skla. O všem dětem vyprávěl výborný pedagog Josef Makoč. Všem
se prohlídka líbila, chtěli by se tam podívat ještě jednou.

Kristýna Bontea VI.A

Životopis
Chistina Aguilera

Narodila se 18. prosince 1980 v New Yorku. Patří k americkým popovým zpěvačkám.
V roce 2000 nahrála píseň pro film Reflection a získala cenu Grammy za nejlepšího nováčka.
O rok později zas vyhrála latinskou cenu Grammy za nejlepší popové album.
První, kdo poznal její hlas, byla její babička. Už jako malá chtěla být zpěvačkou,
chodila na různé akce a účastnila se různých soutěží pro mladé talenty. Brzy na sebe upoutala
pozornost a byla brána jako malá holčička s velkým hlasem. V roce 1990 se objevila v soutěži
Star Search ale nezvítězila. Během svého dětství zpívala před zápasy americkou hymnu.
Během roku 1998 až 2001 nahrála několik písní. Vyhrála Grammy a zlatou desku.
Byla považována za popovou hvězdou v USA.
Zúčastnila se show The Voice (Hlas) v USA a také hrála ve filmu Varieté. V dubnu
2011 se stala po boku Adama Levita, Cee lo Greena a Blakea Sheltona porotkyní hudební
soutěže.
Vztahy jí moc dlouho nevydržely, v roce 2000 se spekulovalo o vztahu Carsonem
Daly. Dva roky chodila s tanečníkem Jorgem Santosem. Na konci 2002 se začala stýkat
s Jordanem Bratmanem a v únoru 2005 se zasnoubili. Svatba proběhla v listopadu 2005. Za
pět let Christina podala žádost o rozvod.
Alba: Stripped
Back to Basics
Bionic ….

Lucie Otoupalová VIII.B

PŘEKLAD PÍSNĚ
Say Something – Christina Aguilera

Řekni něco, nechávám to na tobě
Budu tím jediným, kdybys chtěla
kamkoliv bych tě byl následoval
Řekni něco, vzdávám to s tebou

Say something, I’m giving up on you
I’ll be the one if you want me to
Anywhere I would’ve followed you
Say something, I’m giving up on you

A cítím se tak malá
hlava mi z toho šla kolem
nevím vůbec nic

And I am feeling so small
It was over my head
I know nothing at all

Budu dál klopýtat a padat
a dál se učím milovat
Právě začínám lézt po čtyřech

And I will stumble and fall
I’m still learning to love

Řekni něco, nechávám to na tobě
Budu tím jediným, kdybys chtěla

Just starting to crawl

kamkoli bych tě následoval
Řekni něco, vzdávám to s tebou

Say something, I’m giving up on you
I’m sorry that I couldn’t get to you
Anywhere I would’ve followed you
Say something, I’m giving up on you

A já ustoupím
Ty jsi ten koho miluji
A proto říkám sbohem

And I will swallow my pride
You’re the one that I love
dostat
And I’m saying goodbye

Řekni něco, nechávám to na tobě
Je mi líto, že jsem se k tobě nemohl

Say something, I’m giving up on you
And I’m sorry that I couldn’t get to you
Anywhere I would’ve followed you

Řekni něco, nechávám to na tobě

Say something, I’m giving up on you

Řekni něco

Kamkoliv bych tě byl následoval

Řekni něco, nechávám to na tobě

Say something, I’m giving up on you
Say something

Jindřiška Čapková VIII.A

Top 10 hitů
1 Happy

Pharrell Williams

2 Dark Horse

Katy Perry Featuring Juicy J

3 Talk Dirty
4 Say Something

Jason Derulo Featuring 2 Chainz
A Great Big World & Christina Aguilera

5 Pompeii

Bastille

6 Let Her Go

Passenger

7 All Of Me

John Legend

8 Timber
Pitbull Featuring Ke$ha
9 Counting Stars OneRepublic
10 Team

Lorde

Marie Havrlantová,VIII.B

