
Číslo: 4-2018 

-ali 

-J.V. 

                  MILÍ ČTENÁŘI.  
               

   Květen rozhodně patří k nejkrásnějším měsícům v kalendářním roce. Kolem 
nás se všechno zelená, kvete, báječné počasí vybízí k výletům a procházkám.  
Ve městech i na vesnicích probíhá řada zajímavých akcí. Ve zprávách pak může-
me slyšet úžasnou hatmatilku : 
„Na skvéru vyrostl stejdž, na něm frontmen a spíkr hovoří o bandu , který vy-
stoupí v prajm tajmu se songy. Naproti v refrešmentu prodávají hotdogy a 
čízburgry, lidé si to užívají……“ 
   Čeština tak dostává jednu facku za druhou. Pravda, některá slova, která jsme 
přejali, jako třeba „out, dres, basketbal“, zdomácněla.  Je však nutné přejímat 
spoustu další slov, když náš bohatý jazyk má slova vlastní? To je otázka. Kdo 
však chce být in, mluví českoněmeckoanglicky. ….. 
   A tak mě napadá při měsíci květnu – jak by dneska Karel Hynek Mácha psal 
svůj Máj?  Začínal by zřejmě „…byl pozdní najt – lav tajm….“ 

Dáme si takovou legrácku.                                                                                          
Tady se opakuje !! Néé zkouší !!                                                                                  

Nesviťte, šetřete energií !                                                                                          
Máme dneska psát??                                                                                                    

Omlouvám se, že vyrušuji na začátku vyučovací hodiny.                                             
Ták pojď si to vyzkoušet !                                                                                          

Nepleťte si to s angličtinou !                                                                             
Chci se zeptat… Dneska zkouším nebo píšeme 4 otázky??                                

Táák,kdo má dneska referát? 
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      Začal jsem tedy na sobě pracovat. 
Bydlel jsem v Chomutově u nemocnice, 
každý večer v šest hodin jsem se ob-
lékl a běžel jsem směrem 
k železárnám. Podstatná část cesty 
vedla kolem hřbitova, cesta moc 
osvětlená nebyla, působilo to docela 
děsivě, ale o to jsem rychleji běžel. 
Doběhl jsem k železárnám, na poli se-
bral deset větších kamenů. Házel 
jsem je do dálky, no a pak zase běh 
nazpátek domů. Tak jsem běhal každý 
den, za každého počasí. Nesmlouvavě, 
věděl jsem, že to zlepšení přijde. Za-
čal jsem také více chodit mezi kluky 
„za barák“ zahrát si fotbal.  
   Na začátku sedmičky jsme běželi 
400 metrů, k velkému překvapení 
všech jsem doběhl třetí. Suverénně 
jsem vyhrál skok vysoký výkonem 135 
cm, do dálky jsem kriketovým míčkem 
hodil 35 metrů a skok do dálky – to 
byl opravdu šok. Ze 150 cm jsem se 
zlepšil na 440…. Okolí žaslo a já jsem 
ve večerním běhání pokračoval dál. 
   Jednoho listopadového večera za 
mnou přišli dva kluci z party. Nabídli 
mně, abych další den si šel s nimi za-
trénovat basketbal do chomutovského 
oddílu. Hodně mě překvapili, protože 
právě oni se mi spíše pro neohraba-
nost posmívali. Moc jsem toho o bas-
ketu nevěděl, ale kývnul jsem. 
   A tak jsem ve svých 13 letech 
vstoupil do světa driblinku, košů a 
střídačky…… (pokračování příště) 

S NiRi jsme pro vás udělaly rozhovor 
s hlavní vedoucí školní kuchyně a podívaly 

jsme se na místo, kde vznikají všechna jídla 
- do zákulisí jídelny (do kuchyně). 

 
Jak se ve školní jídelně připravuje 

jídlo? Jak dlouho to tak asi trvá? 
V šest hodin ráno přijdou kuchařky a 

připraví si věci na vaření. V sedm ho-
din dělají maso a přílohu, udělají si 

základy a dají vařit. V 11 hodin je na-
vařeno. 

  
Podle čeho vybíráte jídelníček? 

Musíme se držet vyhláškou spotřebního 
koše.  
 

Které jídlo si myslíte, že chutná dě-
tem nejvíce a které naopak nejmé-

ně?  
Nejvíce řízky a omáčky a nejméně ryby 

a luštěniny.  
 

A poslední otázka by se specializovala 
přesně na řízek, který většinou 

děláte o Vánocích. Jak ho připra-
vujete? 

Řízek se nejdříve obalí a pak osmaží, na-
konec to dáváme narychlo do konvek-

tomatu.  
        
 

-BB, NiRi 

Tajemství školní  
kuchyně… 
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Jak jsem začínal s  
basketbalem– Pokračování 
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Okolí našeho města je rozmanité a rozhodně zajímavé, nabízí spoustu míst 
k výletům a odpočinku. Jedním z nich je Jirkovská přehrada, Stavba probíhala 
v letech 1960 – 1965. Koruna hráze se nachází 454,8 m nad mořem. Její délka 
je 190 m a šířka 5,5 m. Maximální výška hráze nad terénem je 50,8 m a celko-
vá zatopená plocha představuje 16 ha a obsahuje dva a půl milionu kubíků vody. 
   Naše dnešní otázka zní – V jakém údolí se přehrada nachází? Jako obvykle, 
nabízíme tři možnosti, z nichž jedna je správná: 
 
 
 
A) Telčské údolí 
 
B) Jirkovské údolí 
 
C)  Olejomlýnské údolí 
    
 
 
 
 
 
Pokud znáte správnou odpověď, předejte ji redakci nejpozději do 11. června. 
Tři vylosovaní výherci budou opět odměněni sladkým překvapením. 

NAŠE SOUTĚŽ 

Hlavním městem České republiky je Miloš Zeman 
 

Hrad Karlštejn je v Karlovarském kraji (ve Středočeském kraji)  
 

Ondro, kolik máme žeber? ,,12?“ 12 jich nemáme, máme jich 12 párů, takže 28?  
 

Jaký český cestovatel procestoval Afriku?  
,,Emil Záhrobek, ne teda vlastně Zátopek.“ (Emil Holub)  

       
Jaká zvířata se dorozumívají infrazvukem? ,,Jednorožci“ (Nosorožci)          
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Časopis je vydáván pro vnitřní potřebu školy. 
 Se zveřejněnými příspěvky čtenářů se redakční rada nemusí ztotožňovat. 

Nedávno jste měli v anketě možnost sdělit, jak cestujete do školy.  Ankety se 
zúčastnilo pouze 178 dětí, 314 ji nevyplnilo. Přitom podle našeho názoru anketa 
byla rozhodně zajímavá. 
   Pěšky do školy chodí nejvíce dětí – 141, další tři se dopravují autobusem, 42 
dětí vozí do školy rodiče, nebo jejich příbuzní. Letadlem, vzducholodí, nebo he-
likoptérou do školy zatím nelétá nikdo…. 
   Možná jste při cestě do školy, nebo z ní zažili nějakou zajímavou příhodu. 
Uvítáme, když ji napíšete a nám pošlete, rádi ji zveřejníme.  

Jak se dopravujeme do školy? 
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   Nastává čas výjezdů do škol v přírodě, a na školní výlety. Děti ze třetích a 
čtvrtých tříd již akci mají za sebou, strávili nádherný týden v okolí roman-
tického Máchova jezera. Zašli jsme tedy mezi děti z 3. A, a zeptali jsme se 
jich, co se jim ve škole v přírodě líbilo. Z následujících odpovědí vyjímáme.  
 - Julie Vajová: Líbilo se mi,  jak jsme šli skákat na trampolínu.   
 - Markéta Dunovská:  Byl to nejlepší týden v mém životě. Chci tam ještě 
jednou. 
 - Elen Kristová:  Nejvíc se mi líbila celá škola v přírodě.   
 - Saša Sokolov:  Líbila se mi cesta do muzea Čtyřlístku,  skřítci,  náměstí 
a Penny market. 
 - Venda Šebek:  Nejvíce se m líbil příjezd a poznání naší paní vychova-
telky Terezky. 
 - Daniel Staněk:  Promítání a diskotéky.  

Naše anketa 

Výtvory z výtvarné výchovy 8.A 

by Daniel Voráček 

……..Příště další výtvory 
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-Klára Honsová 


