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Slovo redakce 

     Milí čtenáři, vítáme Vás při čtení našeho školního časopisu. Letos Vás po celý rok 

budeme provázet my – DEVÁŤÁCI. V našem prvním vydání školního časopisu se o 

nás můžete dočíst důležité informace, díky kterým nás lépe poznáte. Dále se zde 

dočtete o našich aktivitách, které jsme od začátku školního roku zažili a také Vám 

přineseme informace o výtvarných pracích ostatních žáků. V každém čísle nově 

můžete najít námi vyzkoušené recepty.  

Šéfredaktorkami tohoto vydání jsou: Adriana Vazurová, Adéla Kucová a Ludmila 

Pánková.  

 



Fakta o nás 

Zde jsou otázky a následně naše odpovědi, které jsme si připravili, abyste se o 

nás něco dozvěděli. 

1) přezdívka 

2) motto 

3) koníčky 

4) oblíbená kniha 

5) oblíbený předmět 

6) oblíbené jídlo 

7) oblíbená barva  

8) oblíbené roční období 

9) kam se chceš v budoucnu podívat 

10)  oblíbený sport  

11)  vzor 

12)  co chceš dělat v budoucnu 

 

Aneta                                                  

3) trénink se psy, hraní na klavír 

5) přestávka:) -ne ale už vážně asi zeměpis 

6) krupička 

7) černá a modrá 

8) léto 

10) bruslení v zimě 

 

Michal  

1) Michal_MSM_ 

2) Přemýšlej, než něco řekneš. 

3) farmaření  

5) tělák, zemák, čeština, PVP, OSVE, přírodopis 

6) kuře na paprice, svíčková, krupicová kaše, nudle s mákem 

7) černá, zelená, světle modrá 

8) léto 

9) USA, Švédsko, Španělsko, Portugalsko, Austrálie, Nový Zéland, Maledivy, Velká 
Británie  



10) florbal, hokej, nohejbal, fotbal 

11) Milan Gulaš 

12) farmaření, zemědělec  

 

Anežka  

Ahoj, jmenuji se Anežka, ale říkat mi můžeš třeba Any, Anež nebo Agness. Mám 

ráda čtení, hudbu, zemák, děják a jídlo. (Ze školní jídelny je to asi kuře na paprice.) 

Ráda jezdím na kole a plavu. Moje oblíbená knížka je Sabriel, od Garth Nix. Mojí 

oblíbenou barvou je královsky modrá. Můj idol je britský zpěvák Louis Tomlinson. 

Mým životním mořem je "treat people with kindness" tedy česky "chovej se k lidem s 

laskavostí" Ráda bych se stala zdravotní sestrou. Taky bych se ráda podívala do 

Itálie, Británie, Kanady, Irska a Georgie. 

 

Klára  

Jmenuji se Klára, moje oblíbené barvy jsou černá, bílá a modrá. Mám ráda jízdu na 

bruslích a házenou. Moje oblíbené roční období je léto. 

 

Markéta  

1) Marký 

3) ježdění na koni, čtení 

4) Srdcerváči 

5) zeměpis, výtvarka 

6) kuřecí řízek 

7) modrá, zelená a fialová 

8) podzim 

9) Londýn, USA 

10) jízda na koni, fotbal 

12) obchodka 

 

 



Adéla  

1) Jmenuji se Adéla, ale většina lidí mi říká Adél. Co moc nemusím je, když mi někdo 
říká: Áďo.  

3) ráda čtu a píšu 

4) IT - Stephena Kinga. 

5) dějepis, angličtina, OSV 

7) černá, šedá a tmavě zelená. 

8) podzim, léto. 
 
9) USA, Jižní Amerika, Austrálie 
  
11) Sebastian Stan, Anthony Mackie, Hero Fiennes Tiffin  
 
12) právník/advokát 
 

Sofie  

1) Sofie  

2) Když nemůžeš, tak přidej víc. 

3) Mléko a med 

4) móda 

5) anglický jazyk 

6) svíčková, borůvkové knedlíky 

7) bílá, šedá, béžová 

8) jaro, zima 

9) Japonsko, Čína 

10)  vybíjená 

11)  ségra 

12)  dentální hygienistka 

 

Ludmila  

1) Lidu 

2) Užívejte života, na ničem nezáleží, žijeme v simulaci.  

3) cestování 

4) Deník malého poseroutky 

5) Aj, OSV 

6) krupicová kaše 

7) olivově zelená 

8) léto 

9) Hawaii, Nový Zéland, USA, Čína vlastně celý svět 



     11) Kurt Cobain 

     12) Hipík :D 

 

 

Kristýna    

1) Kristý 

3) jezdectví 

5) pracovky s paní učitelkou Čechovou 

6) dortíky 

7) černá, bílá, šedá 

8) léto 

9) Amsterdam 

10) jezdectví, fotbal 

12) Něco, co mě bude bavit. 

 

Mariana  

1 Maya 

3 kreslení, čtení 

4 IT, Harry Potter  

5 dějepis  

7 černá 

8 podzim 

9 Japonsko Moskva Řím L.A. ...  

10 basket 

12 zdrávka /kriminalistika 

 

Pavel  

přezdívka: Pajik  

koníčky: skate a motorky  

oblíbená knížka: It  

oblíbený předmět: Aj  

oblíbené jídlo: KFC a McDonald’s 

oblíbená barva: černá a bílá  

oblíbené roční období: léto  



kam bych se v budoucnu chtěl podívat: Amerika  

oblíbený sport: fotbal  

vysněná škola: Designerská škola v Praze 

 
 

Jakub  

 
1) Jakub  

 2) Když nemůžeš, tak přidej víc. 

3) fotbal 

5) TV 

6) svíčková 

7) černá 

 8) jaro a léto 

9) Nový Zéland 

10) fotbal 

11) táta 

12) práce u LČR 

 

Adriana  

1- Franta 

3- pečení 

4- Mléko a med 

5- anglický jazyk, dějepis  

6- italská kuchyně  

7- bílá, béžová  

8- léto  

9- Dominikánská republika, Nový Zéland  

10- basketbal 

11- Phoebe Dynevor, Adelaide Kane 

12- doktorka 

 

Tak to je o nás vše. ☺ 

 



Na této fotografii jsme my – DEVÁŤÁCI! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasování prvňáčků 

Tato fotografie vznikla během našeho společného dne s prvňáčky.

 

     Dne 15. 9. 2021 jsme pasovali prvňáčky. Každý z nás si vymyslel svoji vlastní 

aktivitu, se kterou jsme prvňáčky bavili. Adri se ujala proslovu, který skvěle zvládla. 

Proslov Adri se konal před budovou naší školy. Po seznámení prvňáčků s tím, co je 

tento den čeká, jsme se odebrali na naše vytvořené 

stanoviště. Každý prvňáček dostal lísteček, na který 

dostal razítka za splněnou disciplínu. Poté, co prvňáčci 

splnili všech 5 disciplín, jsme se všichni odebrali do 

altánku, kde pro prvňáčky čekalo překvapení v podobě 

našich vyrobených šerp, kříd, bonbonu a diplomu, který 

byl přesně věnovaný každému z nich. Adri se zase ujala 

pasování prvňáčků a každý z nás jim předal diplom.  

Poté jsme všichni hráli hry. 

Den jsme si všichni užili a prvňáčci určitě také. 



 Žáci 9. ročníku se zúčastnili VZPoury úrazům 

VZPoura úrazům je projekt, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod. I naši žáci 

9. ročníku měli možnost setkat se s pracovníky VZP, kteří jsou po vážném úrazu 

upoutáni na invalidní vozík. Žákům vyprávěli svůj příběh, seznámili je s následky 

svého úrazu a snažili se je varovat před rizikovým chováním. V nás všech toto 

setkání zanechalo neskutečný respekt k těmto lidem a jejich odhodlání pomáhat 

ostatním.  

Z prací žáků 9. ročníku: 

 „Oba dva příběhy byly velmi silné a smutné. Po této besedě si více, než kdy jindy 

uvědomuji, že zdraví je to nejcennější, co máme. A stačí okamžik, který vám může 

změnit celý život. Obdivuji, že po takovém úrazu se nevzdali a snaží se žít 

plnohodnotný život dál, i když je to velmi těžké.“ 

„Díky této besedě jsme si uvědomili, jak cenné a křehké je naše zdraví a náš život. A 

také, že ne všichni lidé mají to štěstí, že toto vše mají.“ 

 

 

Recepty od DEVÁŤÁKŮ 

Tyto recepty jsme vyzkoušeli během našich 

hodin pracovních činností. Měly velký úspěch. 

Proto jsme se rozhodli, že se s Vámi o ně 

podělíme. Přejeme Vám dobrou chuť. 

Švestkový koláč 

ingredience (těsto) : 

- 250g hladké mouky 

- 1 bílý jogurt 

- 1 hrnek cukru 

- 1 prášek do pečiva 

- 1 vanilkový cukru 

- 1 vejce 

- 4 lžíce oleje 

- švestky   

Pokud bude těsto příliš husté, přidat mléko! 

ingredience (drobenka) : 

- ¼ másla, 4 lžíce cukru a 8 lžic pol. mouky 

Postup 

Ingredience na těsto promícháme. Vysypeme plech moukou, vylijeme těsto na plech a 

poskládáme švestky na celé těsto. Následně posypeme drobenkou a dáme do předehřáté 

trouby na cca 180 stupňů. Párátkem kontrolujeme, zda je koláč hotový.  

Doufáme, že Vám bude chutnat tak jako nám! 



Jablečný závin 

ingredience (těsto) :  

- 300g hladké mouky 

- 250g Hery/másla 

- 1 bílý jogurt 

- vanilkový nebo normální cukr 

- skořicový cukr 

- jablka nebo tvaroh ! 

Postup 

Ingredience na těsto promícháme (nejlépe rukama) - až nám vznikne nelepivé těsto. Těsto 

rozdělíme na půl a obě poloviny vyválíme, dáme jablka nebo tvaroh, pocukrujeme, dáme 

skořici a zabalíme. Závin dáme do předehřáté trouby na cca 170-180 stupňů, až bude závin 

dozlatova upečený, vyndáme ho a necháme ho vychladnout. Dobrou chuť! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podzim  

Naše první vydání časopisu je věnováno podzimu. Žákům z 2. stupně jsme položili 

tuto otázku:  

Proč máš rád/a podzim?  

Zde jsou jejich odpovědi: 

● Podzim je mým oblíbeným ročním obdobím, neboť příroda kolem nás je 

nádherně barevná. Miluji barevné listy na stromech, které vždy pozoruji z okna 

mého pokoje.  

 

● Podzim je nádherné roční období. Mám rád odpolední slunce a babí léto. 

 

 

● Pokud je podzim slunečný, tak je to krásné roční období. Mám ráda procházky 

podzimní krajinou. Když prší, tak si zase užívám ten pocit, že jsem doma 

v teple a odpočívám. Podzim je úžasný… 

 

Podzim očima žáků 6. a 7. ročníku 

Naši žáci při výtvarné výchově a pracovních činnostech vytvořili krásné podzimní 

dekorace z listů. Na obrázcích můžete vidět vytvořenou kytici růží z javorových listů 

(práce žáků 7. ročníku), dále můžete vidět zvířátka z listů (práce žáků 6. a 7. ročníku) 

a podzim očima žáků (práce žáků 6. ročníku).   

  



 

 

  

 

Závěrečné slovo redakce 

Tímto se s Vámi v tomto čísle loučíme a doufáme, že se Vám naše první vydání 

školního časopisu líbilo. Těšte se na další vydání. Již brzy …☺ 

 

Tým redakce: Adriana Vazurová, Adéla Kucová, Ludmila Pánková a DEVÁŤÁCI. 

 

 


