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Klubíčko to já mám rád,
není to jen nit.
Je to velký kamarád,
je to časopis.
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Vánoční čas

Vánoce jsou tady a s nimi se nám už blíží i konec roku. V roce 2012 se událo spoustu
příjemných, ale i nepříjemných věcí.
Vánoční čas je chvíle smíchu, štěstí, radosti, dárků, kaprů, ale hlavně chvíle strávené
s rodinou. Děti už netrpělivě čekají na Štědrý den.
Vánoce je zvyk, který pluje po celém světě. Jsou hlavně o tom, že potěšíme své blízké
dárkem, zpíváme vánoční koledy a spoustu jiných věcí, které k Vánocům patří.
K Vánocům řadíme také některé zvyky, které společně dodržujeme s rodinou. Je jen
na nás jaký, zvyk dodržujeme.
Já Vánoce trávím s rodinou, protože si myslím, že je to nejlepší strávení Vánoc.

Všem přeji za sebe, ale i za celou redakci Klubka veselé Vánoce plné pohody, spoustu
dárků a spokojenosti! A do nového roku vám přeji zdraví a štěstí! 

Martina Pokorná IX. B

Vánoční čas

Vánoční čas se blíží nám,
a já se bojím, trému mám.
Že nepřijde Ježíšek,
nebude mít kožíšek.

Konečně je tady prosinec,
s nedočkavostí dětí konec.
Kapr ve vaně se mrská,
olej na pánvi prská.

Vánoční stromeček v síni svítí,
lásku v srdci budeme míti.
Kouzlo vánoční šine se světem,
očíčka dětí září světlem.

Na stole v kuchyni cukroví voní,
letos ho spořádám víc než loni.
Radostné zpěvy od stromečku zní,
o krásných dárcích já sním.

Adéla Švecová VII. A

FILMOVÉ KVÍZY
(Harry Potter)
V tomto filmovém kvízu budete kroužkovat správné odpovědi. V tajence vyjde jméno z filmu
Harryho Pottera.
1. Jak se jmenuje hrad, na kterém se Harry Potter učí?

t)Zvíkov

b)Bradavice

2. Jak se jmenoval nejlepší kamarád Harryho Pottera?

q)Marek

o)Malfoi

3. Jak se jmenoval zlý učitel lektvaru jménem?

u)Severus i)Ludvík

4. Jak se jmenovala nejlepší kamarádka Harryho Pottera?

p)Káťa

m)Hermiona d)Eva

5. Jak se jmenoval Sirius příjmením?

k)Havel

j)Novák

b)Black

6. Jak se jmenoval Harryho Pottera otec jménem?

á)James

s)Adam

v)Nevil

7. Co umožňovalo Harrymu Potterovi být neviditelným?

i)kytka

l)plášť

n)lektvar

e)Kost
r)Ron
z)Karel

Tajenka _ _ _ _ _ _ _

Jindřiška Čapkova VII. A

Florbal, futsal a skok do výšky
Dne 13. 11. se žáci naší školy z pátých tříd zúčastnili florbalového turnaje v hale
Sokolovně. Konkurence chlapců byla složena z osmi škol, které si proti sobě zahráli turnaj.
Šlo o to, kdo postoupí do krajského kola. Komplikace začaly, když se v semifinále uskutečnil
nerozhodný výsledek. Na nájezdy jsme však do finále postoupili. Naše škola se dostala až do
finále proti ZŠ Edvarda Beneše, ti nám však podlehli s výsledkem 9 : 1. Velký úspěch sklidil
Roman Pokorný, který do sítě soupeřů poslal sedm gólů. Dívky už měly konkurenci menší,
jednoho protivníka, ale i ony nakonec vyhrály díky samostatným nájezdům, tudíž se také
podívají do krajského kola. Jsme rádi, že se obě kategorie dívek i chlapců dostali do krajského
kola, kde budou reprezentovat naši školu.
V den 15. 11. se chlapci pátých až sedmých a osmých až devátých tříd zúčastnili
fotbalového turnaje v Týně nad Vltavou v zastřešené hale. Naše mladší kategorie skončila na
druhém místě z osmi škol, bohužel žádné ceny se nerozdávaly. Starší kategorie skončila na
třetím místě ze čtyř škol. Turnaj se vcelku vydařil a už se těšíme na další sportovní zážitky.
Dne 20. 11. si žáci naší školy v rozmezí 5. – 7. tříd zahráli na florbalovém turnaji
v Sezimově Ústí. Protihráčů zde bylo mnoho. Zahráli jsme si sedm zápasů. Jednalo se o
dvoudenní turnaj. Přes velkou snahu a odhodlání jsme se umístili na celkovém osmém místě,
protože zde byly kategorie A, B. Takže zde v jeden den bylo asi šestnáct škol.
V den 6. 12. se žáci podívali do Tábora, kde se v gymnázium Pierra de Coubertina
zúčastnili Mikulášské laťky 2012. Ze všech kategorií, ve kterých naše škola soutěžila, jsme se
dostali na stupně vítězů. V kategorii starších dívek obsadila Aneta Zemanová 3. místo
výkonem 140 cm. V mladších chlapcích skončil Adam Klimeš na 3. místě výkonem 135 cm.
A nejúspěšnějším se stal Adam Čech, který si vyskočil pro 2. místo výkonem 160 cm.
Myslíme si, že tyto závody si všichni účastníci velmi užili, a všichni se už těší, až se uskuteční
tato soutěž i příští rok.
Tímto bych moc chtěl za všechny žáky poděkovat panu učiteli Vladimíru Mácovi,
protože s námi celý rok jezdí na všemožné turnaje a závody.

Adam Klimeš VII. A

MRAMOROVANÁ BÁBOVKA
Připravím si:
polohrubou mouku
1 prášek do pečiva
3 vejce
cukr
slunečnicový olej
mléko
kakao
hrst vlašských oříšků

Postup práce:

Do velké mísy nasypeme 3 hrnky mouky, 1 prášek do pečiva a 3 vejce. Potom promícháme a
přidáme 1 a půl hrnku cukru, ¾ hrnku oleje a hrnek vlažného mléka. Správně by mělo být
těsto řidší. Těsto rozdělíme do tří misek. Do jedné odlijeme světlou část, kterou jsme získali
na začátku. Do druhé misky přidáme rozdrcené vlašské ořechy. Do poslední přidáme kakao.
Nejprve si formu na bábovku vyplácneme vodou a tak ji zbavíme prachu a nečistot. Vytřeme
plechovou formu tukem a nakonec vysypeme moukou. Potom nalijeme bílou vrstvu do spodu
formy. Na ní nalijeme oříškové těsto a navrch kakaové těsto. Troubu nastavím na 160 stupňů
a dám péct na 45 – 60 minut. Abychom se ujistili, že je bábovka hotová, propíchneme ji špejlí
a jestli se těsto na špejli nepřilepí, tak je bábovka hotová. Vyndáme ji z trouby a z formy. Z
vrchu pocukrujeme. Potom podáváme jako snídani či jako zákusek s kakaem, čajem nebo
kávou.

Anežka Hovorková VII.B

Recenze na knihy
Demonata sága
Na úvod mohu říct, že sága Demonata se skláda z deseti dílů – bohužel, zatím je jich u nás
přeloženo pouze šest. Ságu napsal známý spisovatel Darren Shan, který se proslavil hlavně
svou dvanácti svazkovou ságou Cirque du Freak, o upírovi, který pracuje v cirkusu plném
nadpřirozených bytostí. A o čem, že je Demonata? Už z názvu vyplývá, že jde o něco
s démony. Démoni, vlkodlaci, rodinné prokletí a magie. Kniha je určena především pro
mladší čtenáře, tudíž od devíti let. Samozřejmě, mohou si ji přečíst i ti starší.
Shrnutí – Demonata
První díl vypráví o chlapci jménem Grubbs Grady a jeho rodině. Všichni se najednou
chovají divně a něco před ním tají. Než stačí zjsitit co, příjde náhodou o oba rodiče i sestru
vinou pána démonů, Lorda Lítost. Po několika měsících v léčebně, kdy tvrdí, že viděl démony
je převezen ke svému strýci, který jako jediný z něj nedělá blázna. Zjišťuje, že má ještě
jednoho žijícího bratra, že démoni jsou opravdu skuteční a jeho rodina trpí rodovým
prokletím. Bohužel, ještě není jasné, jestli jím nezačne trpět i on sám.
Druhý díl, se zdá, že nenavazuje, je o chlapci jménem Kernel Fleck, kterému démon
Kadaver unese mladšího bratra Arta. Vydává se proto do vesmíru Demonat, kde potká
skupinu Učedníků vedenou starým a zatrpklým Beranabusem. Otázkou zůstává, jestli ho
pošlou zpět nebo změní cíl výpravy, aby našli Kernelova bratra Arta. A také, kdo je démon, a
kdo zloděj?
Od dalších dílů můžete čekat také něco úvodního, ale rozhodně se nedá říci, že by to nebyla
nuda. Prostě každý stojí za každou minutu, kdy knihu budete číst. Od pátého se všechny
úvodní děje spojí v jeden a začíná ta pravá akce. Na závěr mohu jen říci, že tato sága mne
velmi zaujala a nemohu se dočkat, kdy se k nám dostane další přeložený díl. A pokud se i
vám zalíbí Demonata, rozhodně si nezapomeňte přečíst i Cirque du Freak.

Jiráčková Veronika, IX.

Dětská angličtina
Obrázek podle čísel vybarvěte:
1)
2)
3)
4)
5)

Red
Yellow
Brown
Blue
Orange

Tereza Petržilková VIII.B

Básníci z 5. A
Široký-Zdeněk Masař
Pokorný

Kamarád Kašpárek-Klára Jílková

Baba

Široký má velký pupík,

Kašpárek má rolničky,

Byla jedna baba Jaga

vypil rybník, je to lumpík.

cinkají mu botičky.

a ta měla děti ,,ráda“.

Široký je chlupatý

Cinkají mu neustále,

Pozvala je do chalupy,

jako ptáček strakatý.
chlupy.

tak jak pravou, levou táhne.

měla

dostal chutě na párek.

Kašpárek je chlapík veselý,

Napekla jim cukroví,

Potom si dal chleba,

má rád zelí kyselý.

bylo letní období.

ten je tak třeba.

I ten koláč, to on rád,

děti se však nelekly,

Od stolu se zvedne,

Kašpárek je kamarád.

a z chalupy utekly.

Široký-Jan Štefan
Boucník

Princezna-Veronika Fordosová

Široký-Ondřej

Široký roste do šířky
stromek,

Princezna a hrady?

Široký má na zahradě

a pojídá si oříšky.
domek.

Jde to do hromady?

hned vedle má velký

Má dům jako mrakodrap,

Její otec, hodný král

má souseda Čendu,

nad střechou mu letí čáp.
Zdendu.

-spravedlivě panoval.

ten

Dá si taky tlačenku,

Zlaté šaty se jí třpytí,

Má rád svojí babičku,

má rád svojí manželku.

Celý den se práce štítí.

ta má dceru Aničku.

Doma je to paráda,

Vyšívá, ale nepracuje,

Je to jeho sestřička

položí se na záda.

Služebnictvu rozkazuje.

a má krásná očička.

Jaga-Roman

pěkné

dlouhé

Boty má jak Kašpárek,

pak si venku lehne.

má

kamaráda

Široký má velký nos,
natlouk si ho, když šel bos
Teď se vždycky obuje,
má strach, že si nabije.

Perníčky

Připravíme si na perníčky:
40dkg hladké mouky
12dkg cukru moučka
6dkg tuku
2 vejce
2 lžíce medu
2 lžičky koření do perníku
1lžička jedlé sody

Nejprve si vyndáme z lednice tuk, aby změkl. Dále na stůl nasypeme hladkou mouku,
doprostřed mouky uděláme důlek. Do něj nasypeme cukr moučka, 2 lžíce koření do perníku, 2
vejce, tuk, 2 lžíce medu a 1 lžičku jedlé sody, vše smícháme. Budeme to mačkat, až z toho
vznikne těsto, které lehce posypeme moukou. Necháme těsto uležet v lednici tak 1 den.
Odpočinuté těsto si dáme na stůl posypaný moukou. Pomalu si ho rozválíme válečkem. Až
bude dostatečně silný, přestaneme, aby nebylo těsto moc tenké. Na rozválené těsto si
položíme vykrajovátka, která zatlačíme do těsta. Vykrojené perníčky přeneseme na plech. Ten
dáme péct do předem přehřáté trouby. Až budou mít perníčky zlatavou barvu, vyndáme je.
Nakonec je potřeme máslem. Můžete si je i ozdobit polevou.

Lucie Otoupalová, VII.B

Vtipy pro lepší náladu
1. Ptá se kamarádka blondýny: „Máš lžíci na boty?“ Ne, my boty
nejíme.“
2. Víš, jak si blondýna dělá lipový čaj? Sedne si pod lípu a čeká, až zaprší.
3. „Pepíčku, jaké kytky máš nejraději?“ „Chryzantémy.“ „Tak mi to napiš na tabuli.“
„V tom případě mám nejradši mák!“
4. Potkají se dva ježkové. Jeden má obvázanou tlapku. „Co se ti stalo?“ ptá se první.
„Ále, zapomněl jsem, že jsem ježek, a podrbal jsem se na zádech,“ odpoví mu
kamarád…
5. Pepíček se na Vánoce ptá táty: „ Tati, víš, který vlak má největší zpoždění?“
„Nevím, synku!“ „No přece ten, který jsi mi slíbil minulé Vánoce.“
6. „ Pepíčku, vyjmenuj deset zvířat, které žijí v Africe.“ „ Jeden slon a devět žiraf…“
7. „ Tati, proč se musím učit angličtinu?“ „ Víš, Pepíčku, anglicky mluví půl světa.“ „
A to nestačí?“
8. Proč měla blondýnka radost, když dokončila puzzle za 11 měsíců? Protože na
krabici bylo napsáno 2-4 roky.
9. Přijde žába k veterinářovi a má na hlavě ponožku. „Ježiši, žábo, co se ti stalo?“
„Ticho buď a naval prachy! To je přepadení! „
10. Oznámení v parku: Ztratil se pitbul. Vzkaz pro nálezce: Pomáhejte Pánbůh!
11. „HALÓ, volám kvůli tomu hlídacímu psovi, co jsme od vás koupili. Můžete nám
poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?“
12. Ptá se maminka Pepíčka: „Co tam děláš?“ „Papám vteřinové lepidýlko.
„Pepíčku…..“ „Mmmmm!!!“
13. „Mami, víš kolik zubní pasty je v jedné tubě?“ „Nemám tušení, Pepíčku.“ „Ale já
to vím! Od televize až ke gauči!“
Markéta Bicerová VII.A

Blechy
2. část
Vyhubovala nakonec Emilka Bernardě? To víte, že ne. Sama se
rozplývala nad roztomilým bernardýnem. Proč si nám to neřekla dřív?
„Já ho chci domů!“ začala povídat Bernarda, ale nikdo ji už
neposlouchal. Co myslíte, kam už se dostaly? Nikam, pořád stály na
tom samém místě. „Tak honem děti musíme domů!“ zavelela Emilka.
Najednou si pro malého bernardýna přišel tatínek. „Hurá, hurá!“
začaly jásat děti. „Pojedeme
s bernardýnkem domů.“ A tak
Emilka
domluvila
s panem
Bernardýnem, jestli by je nevzal
domů, že ho nebudou kousat. Bernardýn souhlasil a řekl:
„tak si na mě vyskočte a jedééém!“ Za chvilku byli doma.
Emilka moc děkovala. „Ale to není za co“ začervenal se
Bernardýn. „ A co kdybychom se vzali?“ ptá se blecha.“
Hmm, no to nevím. Co ty na to Bernarde? Chtěl by si mít
maminku blechu a sourozence blešátka?“ „Jóó“ zaradoval
se Bernard. „ Tak ano, vezmeme se.“ Ogdana, Bernarda i
Mustafa s Bernardem se moc radovali. A byla svatba. Víno
teklo proudem. Pro děti limonáda a všichni se veselili. A co
teď děti? Co teď? Poradíme jim? Víte, ono je to dost
zvláštní, aby žila blecha s bernardýnem. Ale oni si poradili. To jsou totiž takové dvě chytré
hlavičky, a když se dají hlavy dohromady… Co myslíte děti? No pak to přece jde levou zadní.
Blecha bernardýnovi seděla na zádech, a když se ho někdo zeptal, jestli by s ní nechtěl žít, jen
se vymluvil, že je na to ještě moc mladý. Jednou se ale stalo, že bernardýn musel odjet na
dalekou cestu. A co Emilka? Myslíte, že jela s ním? To víte, že ano. Emilka by ho nenechala
samotného, co kdyby se mu něco stalo? To by Emilka nedopustila. Sbalila si svůj raneček,
vyskočila bernardýnovi na záda a …

Františka Žáková VII. A

Olympiáda v dějepise
Dne 14. listopadu se konala olympiáda v dějepise, kterou pořádaly paní učitelky Oubramová a
Novotná.
Výsledky: 1) Petr Pícha 9.A
2)Lucie Vondrášková 9.A
3)Adam Čech 9.B
Do Okresního kola postupuje Petr Pícha. Vítězům jménem Klubka gratuluji.

Tereza Petržilková VIII.B

Tvorba naší nejmladší…
Vánoce
Paní zima už přichází k nám,
Vánoce již uvítáme brzy.
Ježíšek nám přinese dárky,
hodně zdraví, štěstí přejeme vám!

Anna Marie Šimková I. B

Výroba zmenšeniny balonu

Potřebujeme:
noviny
tekuté lepidlo
bílé papíry
temperové barvy
vlnu
hnědý karton
balonek
vlasec

Postup:
Nejprve si nafoukneme balonek, který zavážeme. Dále natrháme noviny na malé kousky,
které budeme natírat lepidlem. Natřené noviny postupně nalepíme na nafouknutý balonek.
Toto opakujeme až budou na balonku 4 vrstvy. Potom si zas natrháme bílý papír na stejné
kusy jako noviny a stejný proces opakujeme, ale vytvoříme pouze 1 vrstvu. Vrchní vrstvu
natřeme lepidlem. Dále necháme lepidlo zaschnout a odpočívat. Po zaschnutí si balonek
praskneme a vyndáme. Připravíme si temperové barvy, kterými nabarvíme papíry. Mohou
tam být různé tvary a barvy. Potom si připravíme hnědý karton a vlnu. Z kartonu uděláme
košíček na balon. Zezdola balonu propíchneme čtyři dírky, do kterých zavážeme 4 kousky
vlny dlouhé asi 5 cm. Nakonec uděláme jednu dírku na vrcholu balonu. Tam zavážeme vlasec
dlouhý 1 metr. Balon si můžete pověsit, kde se vám bude líbit.

Lucie Otoupalová VII.B

Vánoční křížovka
Podle obrázků doplň do křížovky
názvy věcí
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Adéla Pincová VII.A

Vánoční spojovačka

Markéta Bicerová VII.A

Nejkrásnější dárek
Byl krásný zimní večer,
z nebe se snášel bílý sníh.
Chudičký žebrák venku klečel,
almužnu vezl si na saních.

Otrhaný šat na něm plápolal,
přestože to žebrák byl,
Král si ho k sobě zavolal,
do slušného pláště ho zahalil.

Vánoce jsou časem lásky,
proč by se chudák nepoměl?
Nemusí si dělat vrásky,
že by si na něj nikdo nevzpomněl.

Jiskry v očích zářily mu,
když mu nabídli teplé jídlo.
Vděčně děkoval každému,
kdo daroval něco na jeho bydlo.
Adéla Švecová VII. A

