
 

Pírko  Leden – únor 2019 

OBLÍBENÁ JÍDLA NAŠICH MILÝCH DEVÁŤÁKŮ  

Šimon Attendorn: řízek s kaší, připomíná mi to Vánoce které mám ,rád  

Andrea Bělešová: svíčková, protože mám ráda českou kuchyni  

Richard Čermák: chutná mi vše    

Natálie Danielová: žádné přímé oblíbené jídlo nemám, ale mám ráda mexickou kuchyň.  

Tim Founě: Velice rád mám čínské nudle  

David Kadlec: Mám rád smažený sýr s hranolkami, které jsou nejlepší s kečupem. 

Honza Kolář: Pizza, protože mi vždy připomene ty zábavné noci s mými přáteli.  

Marek Kovář: Mám rád čínskou kuchyni jen kvůli tomu, že mám rád čínskou kulturu.   

Honza Machovec: Oblíbené jídlo nemám, ale mám rád českou kuchyni. 

Eliška Majerová: Nejvíce mám ráda indickou kuchyni, nejvíce mi chutnají indické placky. 

Bára Nováková: Mám více oblíbených jídel, ale mezi to nejoblíbenější patří špagety.  

Vít V. Oulický: Rád se s rodinou nebo kamarády stavím v KFC na kyblíku.  

Eliška Pěstová: Mám ráda indické placky. Jednou bych se chtěla do Indie podívat a koupit si 

je v místní restauraci.  

Lucie Prášková: Mám ráda všechno kromě masa. 

Lucie Šindelářová: mám ráda všechno. 

Fanda Vaněček: chutná mi smažák, rád si ho dávám s Davidem, který umí ocenit jeho 

dokonalou chuť stejně jako já. 

 



 

Valentýn 

 Valentýn je anglosaský svátek zamilovaných, který spočívá v tom, že jsou 

partneři spolu, předají si nějaké dary symbolizující lásku, oslaví to třeba nějakou 

večeří a udělají si hezký a romantický den. Slavíme ho 14. února jako svátek 

lásky a sympatie mezi partnery.  

  

 

Tento svátek je nejspíše odvozen od Lupercaliova svátku ze starověkého Říma. 

Legenda však také říká, že to může být díky knězi Valentýnovi. Valentýn 

vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 

14. února. Luprecaliův svátek splynul s Valentýnovými oslavami a tak vznikl 

tento romantický svátek. 

 

 

 

 

 

Akce v tělocvičně 

Dne 31. 1. 2019 si pro nás 9. třída připravila různé zábavné hry. Bylo to hrozně super, 

protože jsme se tu hodinu neučili a zrovna ten den jsme dostávali výpis vysvědčení za první 

pololetní. Hry mě velice bavili. Hry jsme měli po dvojicích a já byla s mojí spolužačkou Klárou, 

se kterou navíc sedím v lavici. Nejvíce mě bavili dělat ,,Bottle Flipy‘‘ s Luckou Šindelářů. 

Potom mě hrozně bavilo házet do koše, protože jsem Kláru ,,porazila’’, hodila jsem 27 košů a 



Klára jen 4.  Další hra mě taky bavila a byla to hra vlastně s písničkami, který nám pouštěly 

holky a my je měly za úkol uhodnout. A na téhle hře mě holky snažily přemluvit abych jim 

zazpívala, ale jelikož já se fakt hrozně stydím zpívat před ostatními tak jsem opravdu 

nezpívala. Byla tam i hra ,, Čing Čong‘‘ a ta mě taky bavila vlastně, abych pravdu řekla líbilo 

se mi tam úplně vše. Pak jsme musely chodit s míčkem na lžíci a měly jsme přejít přes lavičku 

a pak projít slalom a to samý i nazpátek.  

Takže vlastně se jim to velice povedlo a mně se to líbilo. BYLO TO PROSTĚ SUPER!!!! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

Hádanky 

Dvě kukačky 

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. Co je to? 

oči 

Běžím, běžím 

Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem? 

Hlemýžď 

Přátelé 

Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je? 

Tvé jméno 

http://www.hadanky.biz/pro-deti/dve-kukacky/
http://www.hadanky.biz/pro-deti/bezim-bezim/
http://www.hadanky.biz/pro-deti/pratele/


 

 
Nejhezčí zvíře na světě 
 

Modrý drak 
 

Pravděpodobně se jedná o nejkrásnějšího tvora na naší planetě. 
 Název modrý drak by mohl člověka zavést až do fantasy světa, ale 

nenechte se zmýlit, jde o mořského slimáka. 
Modrý drak tráví svůj život vzhůru nohama.  

Plave v teplých oceánských proudech a je to postrach všech ostatních 
živočichů.  

Tento druh mořského slimáka je lidským okem spatřen poměrně zřídka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Divadlo 

Divadlo se uskutečnilo v tělocvičně. Hrál pouze jeden herec, který i zpíval. Hlavní tématem 

bylo založení české republiky. Vysvětlovali jsme si kdo významný je zobrazen na bankovkách, 

které v současné době používáme. Četl nám ukázky z pradědečkova deníku, a zpíval písně. 

Dozvěděli jsme se zajímavé informace, které jsme neznali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sport- Basketball  

Chlapci 9.třídy společně s Dominikem Otevřelem z 8.třídy a Hynkem Pluhařem ze 7.třídy se zúčastnili 

turnaje v basketbalu, který se konal na základní škole Zlatá stezka.  Utkalo se tam 5 týmů, které 

soutěžili mezi sebou.  

Olympiáda v anglickém jazyce 

Nina Čajanová 8.třída- 5.místo v okresním kole. 

Matematicko-fyzikální soutěž  

František Vaněček 9.třída 

Lucka Hejhalová 8.třída 

Dominik Petrášek  8.třída  

Soutěží se ve tříčlenných skupinách.  

 



 

 

 

V první části bylo cvičení ,,sestav obrázek“. Dostali jsme čtverec, který byl rozdělen na menší 

čtverečky. Dílky jsme měli poskládat do čtverce. Poté byl fyzikální kvíz. Další byla sportovní 

mezisoutěž. Následovaly rychlé počty.Ve finále byly dvě části. V praktické fyzice jsme měli 

papír a překážkovou dráhu. Pak ještě stavebnici, se kterou jsme měli sestavit elektrický 

obvod. Matematický kvíz připomínal hru riskuj. Byly čtyři témata Pohyb, El. Obvod, Procenta 

a Geometrii. 

 

Děkujeme všem za příspěvky. 

 

 

 

 


