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Školní časopis, ročník I., číslo 3., vychází 7. 12. 2007 

Šéfredaktorka Markéta Maďarčíková, zástupce Daniel Pršala, ilustrace Kristýna Šírová 
 

Zdravím čtenáře našeho školního časopisu, jak sami víte, blíží se čas vánoční a s tím i spojené strarosti a radosti. Ve škole 
se připravujeme na besídku, zdobíme třídy, týden před prázdninami je už vyučování hodně volné. Potom konečně vysněné 

prázdniny, Ježíšek ...Víte ale, z jakého důvodu se Vánoce slaví, jaké jsou zvyky, které se o Vánocích mají dodržovat? O 
tomto se dočtete právě na stránkách časopisu, také jsme přidali nějaké recepty na vánoční cukroví. Dále tu objevíte obsahy 

dvou knížek, výsledky ankety o nejoblíbenějšího fotbalistu u nás na škole, lidové recepty s radami, jak si pomoci od 
bolístek, které nám způsobí třeba bodnutí včelky. Jestli vás také jako mě uchvátil film Muzikál ze střední, tak si určitě 

nalistujte článek právě o tomto filmu. Toto číslo se mi zdá velmi pestré, doufám, že se tak bude jevit i Vám. 
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Aktuální dění 
 
     V úterý 20. 11. 2007 se konalo rodičovské sdružení, za zmínku ale hlavně stojí akce, která proběhla o den později. Naši 
školu navštívili zástupci škol z okolí - Jilemnice, Kopidlna, Nové Paky, Lázní Bělohradu, Vrchlabí, Vysokého nad Jizerou, 

Semil, kteří reprezentovali své vzdělávací ústavy žákům osmého a devátého ročníku a 
také jejich rodičům. Budoucí studenti mohli zjistit veškeré potřebné informace, které 
jim, doufejme, pomohou při nelehkém rozhodování o tom, kam jít po ukončení ZŠ. 

(Markéta Maďarčíková) 
      
     Další zajímavý  program byl připraven na pondělí 3. 12. 2007. Pro děvčata II. 
stupně se uskutečnila přednáška o kosmetice, zdravém životním stylu a stravování. 
Bližší podrobnosti o jejím průběhu se budete moci v brzké době dočíst na našich www. 
stránkách, fotografie si můžete prohlížet již nyní v sekci Galerie – Ostatní.  

(I. G.) 
 

 
ZÁHADY, TAJEMNO 

Hrad Houska 
 
     Podle legend se na hradě Houska (v okresu Česká Lípa) zjevuje mnich v černé kápi bez 
obličeje. Hlídá hrad i jeho blízké okolí. Někteří lidé se tam cítí velmi špatně a slabě, někteří 
dokonce i omdlívají. Také se říká, že pod kaplí je brána do pekla. Zda v hradě přebývají zlé síly 
nebo negativní energie se však neví, faktem jsou jen velmi nepříznivé zážitky těch, kteří tomu 
chtěli přijít na kloub nebo těch, kteří na něm nebo v jeho těsné blízkosti chtěli přespat. 
 
Budík 
 
     Jednou o prázdninách jsme si s kamarádkou řekly, že když naši odjeli na měsíc pryč, budeme tu dobu u sebe spát. Tak 
jsme si připravily peřiny a rozložily gauč. Večer jsme se koukaly na různé komedie a vyprávěly si příběhy. Bylo to super. 
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Náramně jsme si ty dny užily. Jenom jedna věc se mi nezdála - když jsem každou noc nemohla 
usnout. Moje kamarádka vždy spala schoulená s budíkem pod uchem, který neustále svítil, ani 
nevím, jak se jí tam dostal, a neustále si něco mumlala. Byla vyděšená a studená. Moc mě to 
zneklidňovalo, a tak jsem jí to řekla. Sama o tom nevěděla. Rozhodly jsme se, že až přijedou 
naši rodiče, budeme jim o tom vyprávět. 
     Poté, co přijeli, nás v klidu vyslechli. Pak následovalo jejich vyprávění. Prý se v našem 
bývalém sousedícím domu děly divné věci, mučili tam nějaké lidi. S kamarádkou se nám úplně 
zatajil dech, málem jsme i přestaly dýchat, ale nebylo to vše. Od té doby, i když už ten dům 
dávno nestojí, jsou vysílány do našeho blízkého okolí negativní vlny. Každý soused tohoto 
domu zažívá noční můry. Možná proto jsem tam nikdy nemohla klidně ležet. 

(Kristýna Šírová) 

 
KULTURA 

 
Jilemnice 
- vánoční jarmark 15. 12. 2007 (tradiční jarmark bude probíhat od 8:30 do 14:00 hod., ani letos nebude chybět slavnostní 
ohňostroj) 
- kino 70 – Shrek třetí - 21. 12. 2007 (vstup 65,- Kč, film USA) 
 
Nová Paka  
- Vánoční koncert a výstava prací žáků ZUŠ (host večera - skupina OSTAŠ) -úterý 18. 12. 2007, 18 hod. velký sál (celý 
den bude k shlédnutí výstava prací výtvarného oboru v chodbě MKS) 
 
Roztoky u Jilemnice  

 
 
 

VÁNOČNÍ 
BESÍDKA 

 
Ve středu 19. 12. 2007 

v 17 hodin jste všichni srdečně 
zváni do místní sokolovny na 
tradiční vánoční besídku žáků 

naší školy. 
 

 
 

 
(Kateřina Michálková) 

 
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ (Hight School Musical) 
 
     Muzikál ze střední je velmi úspěšný americký film. 
      
     Hlavními postavami filmu jsou dva studenti střední školy - Troy Bolton (Zac Efron), kapitán basketbalového mužstva, a 
Gabriela Montez (Vanessa Hudgens), intelektuálka, kterou zajímá matematika a vědy. Společně se chtějí zúčastnit školního 
muzikálu, jejich rivaly jsou Sharpay Evans (Ashley Tisdale) a její bratr Ryan Evans (Lucas Grabeel). 
      
     Troy Bolton je kapitánem basketbalového mužstva Wild cats - "Tygři" a jeho hlavním zájmem je jen basketbalový tým. 
Gabriela Montézová, velmi chytrá, talentovaná dívka, se nyní přistěhovala a nastoupila do nové školy. Troy s Gabrielou se 
potkají o zimních prázdninách a hned si spolu odzpívají první společný duet. Od té doby, co se potkají i ve škole, mají  
k sobě zvláštní vztah. Troy se bojí říct svým kamarádům, že umí zpívat, a tak to drží v tajnosti. Daří se mu to jen do té 
doby, dokud si jejich největší nepřátelé Sharpay a Ryan Evans, kteří v divadle září už odmalička, nevšimnou jejich zájmu o 
školní muzikál. Při zkouškách na hlavní roli jsou Sharpay a Ryan jasní vítězové, dokud nezpívá Troy a Gabriela, a tak se 
uskuteční druhé kolo. Ale basketbalový tým a tým "chytrých" to jen tak nechtějí nechat, a tak udělají past, do které se Troy 
chytne. Gabriela slyší Troye, jak říká, že už se s ní neuvidí. Troy však neví, že to Gabriela slyšela, a tak je překvapen, když 
se mu vyhýbá a odmítá jít na druhé kolo. Oba dva jsou smutní, a tak se Chad, nejlepší kamarád Troye, s kamarádkou 
Gabriely, Taylor, rozhodnou udělat něco s tím, aby se tak netrápili a dali se zase dohromady. Troy souhlasí, ale Gabriela se 
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nedá tak lehce přemluvit. Troy se staví u Gabriely doma, ale ta se nechá zapřít, že tam není. Troy se však nenechá jen tak 
odradit, a tak jí začne volat. Gabriela si rozsvítí v pokoji a Troy vyleze do jejího balkónu, kde jí zazpívá kousek písničky, u 
které se poznali. Od toho dne spolu začnou trénovat na druhé kolo. Ale bohužel je uslyší Sharpay a Ryan a vědí, že pokud 
by se druhé kolo přesunulo na další den, ani jeden z nich by to nestihl, protože Gabriela má desetiboj a Troy zápas  
v basketbalu. Snaží se proto přemluvit paní profesorku, aby zkoušku přesunula, což se jim nakonec povede. Tygři a 
Gabriela s Taylor však neztrácejí hlavu, podaří se jim udělat zkrat v tělocvičně, tím ukončit desetiboj, a tak můžou zpívat. 
Všem se jejich píseň líbí, a tak role dostanou. Konec se odehrává na hřišti, kdy Tygři vyhrají zápas a vše končí písní o tom, 
že sny se mohou vyplnit. 

 
     Mně se tento film velmi líbil, protože obsahoval velmi napínavé scénky. 
 
     A jak se líbil film žákům naší školy? Položila jsem jim následující otázky: 
 
          1) Jak se Ti líbil film Muzikál ze střední? 
          2) Kolik dílů jsi viděl/a? 
 
NICOLLE SÜSSOVÁ - žákyně 8.ročníku 
           1) Viděla jsem 2.díl a docela se mi líbil! 
           2) 2.díl 
 
 LENKA RUMLOVÁ - žákyně 7.ročníku 
           1) Líbil se mi hodně, protože tam tancují a zpívají. 
           2) Viděla jsem oba dva. 
 
PETR HAKEN - žák 8. ročníku  
           1) Docela dobrý, ale je to pro holky. 
           2) Viděl jsem oba. 
 
Zajímavost na závěr – film Muzikál ze střední bude mít pokračování, chystá se 3. díl. 

 (Jana Mečířová) 
 
 

Darren Shan - Upírův pomocník 
 
     Tentokrát bych chtěla uvést další díl knihy od Darrena Shana. Druhý díl se jmenuje Upírův pomocník a myslím, že je 
stejně zajímavý jako Madame Okta, o které jsem psala v minulém čísle. 

 
    Darren brouzdá nocí se svým upířím pánem. Když však pan Hroozli vidí, jak se chlapec trápí svým 
osudem a nemůže se skamarádit s jinými dětmi, odchází zpátky do panoptika, kde už to oba znají. Darren 
zde nachází blízkého přítele, jenž má pokožku jako had. Společně potkají „normálního“ kluka. Jeví o 
panoptikum velký zájem a chtěl by se k účinkujícím přidat. Jednou v noci ho rozdrásá omylem 

vypuštěný vlkodlak. Darren mu musí vysát krev, aby mohla jeho duše přebývat v něm. Je mu to sice dost proti srsti, ale co 
by neudělal pro záchranu svého kamaráda? 
   Kniha končí větou: „Nemáme nějaké nakládané cibulky?“  
   Další díl nese název Krvavé chodby. 

 (Kristýna Šírová) 
 

Maria Hirse -Vím jak chutná vzduch   
 
     Ráda bych vám doporučila knížku, v níž najdete jen a jen pravdu, zajímavé počtení a musím říct, že pro ty, co nemají 
čtení v oblibě, by to neměl být takový problém, protože je poměrně slabá. 
     Komu se  do čtení zatím nechce, tomu nabízím nahlédnutí do obsahu ... 
     Celá knížka je o dívce jménem Maria, která  je sama hlavní postavou i spisovatelkou. Jelikož pracuje jako modelka, 
kvůli pár poznámkám na svou váhu se rozhodne k radikálnímu hubnutí. Její jídelníček spočívá ze začátku v jednom jablku 
za den, občas sní nějaké to pečivo. Nabídky se jí jen hrnou, do té doby než začne vypadat jako vyžle. Dá výpověď 
z agentury a odletí zpět domů. Tam ale s hubnutím nekončí, jen změní styl. Začne jíst poměrně normálně, ale zato ve 
velkém polyká projímadla. Pochopitelně, že si toho její matka všimne, proto ji pošle do nemocnice. Nejdříve si myslí, že 
má tropickou nemoc, ale časem je diagnóza jasná - ANOREXIE. Maria nastupuje do nemocnice na delší pobyt, v jedení 
projímadel však nekončí. Její váha i pod dohledem sestřiček klesá, pořád jí to prochází. Ani přes výhrůžky, že dostane 
sondu, jíst nezačne. Nejdříve je přeložena na společný pokoj, pak na samotku, kde je střežena 24 hodin denně. Váha 
nestoupá, primář začíná mluvit o umělé výživě, ale tu Maria nesnese, požádá o revers. Doma se nic nemění, rozhodne se, 
že začne chodit do školy, přestěhuje se do ke svému příteli, aby to měla blíž. Vztah s přítelem jí však dlouho nevydrží, 
stěhuje se zpět. Váha pořád klesá. Vše skončí tím, že Maria usíná vedle své matky, na kterou je během nemoci velmi 
vázaná. Usíná, najednou vidí tunel, na konci světlo. Dojde jí, že pokud dneska usne, už se neprobudí. Maria je celou noc 
vzhůru. To je zlom všeho, uvědomí si, čím vším její tělo prošlo, ví, že to nebude lehká cesta, ale odráží se od úplného dna, 
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věřte, že to zvládla, protože dnes má dcerku. Nemoc jí však poznamenala na celý život. Spousta lidí si říká, proč prostě 
nezačnou jíst? Ale ono to nejde, právě proto napsala Maria tuto knížku, aby přiblížila nemoc tak, jak jí ona cítila. Otevřeně 
popisuje svoje pocity, hlasy, které měla 24 hodin denně v hlavě - jeden říká: ‚Začni jíst!‘, ale ten druhý: ‚Copak to všechno 
zahodíš? Nejez!‘. Neustále přemýšlela, hlavou se jí honily neuvěřitelné myšlenky, o kterých ale nikdo nevěděl, a nikdo by 
je nejspíš nepochopil.... 
     Pokud to někoho moje převyprávění zaujalo, knížku mám doma a ráda ji půjčím. J 

(Markéta Maďarčíková) 

 
LITERÁRNÍ TVORBA 

Ztracený Ferda 
 
     Bylo krásné zimní ráno, kam oko dohlédlo, tam stála sněhová hromada. Zima nás s babičkou vyhnala až ke dřevníku. 
     Babička zatopila a já jsem si uvědomila, že nikde nevidím pobíhat malého, černého, bláznivého psa Ferdu. Šla jsem se 
tedy zeptat dědečka, jestli ho neviděl. Odpověděl mi: „Neviděl jsem ho už od rána. Zkus ho přilákat na pískací kost.“ 
Uposlechla jsem jeho rady, ale pejsek se nevracel. 
     Začínám prohledávat každý koutek, každou skulinku, teď už mi pomáhá i babička, jež před chvílí vařila oběd. Křičíme, 
voláme, nic, po štěněti není ani vidu, ani slechu. U lesa také nevidíme malé stopy, a proto se vracíme do domu, je nám už 
velká zima. Na Ferdíka myslet ale nepřestávám. 
     Sedím u horkého čaje a uvědomuji si, že Ferda může právě ležet bezmocně na nedaleké silnici. Ne, to se mu nemohlo 
stát, ovšem, co kdyby? Pro klid v duši se běžím podívat na namrzlou vozovku. Není na ní, oddychuji si. Znovu pátrám v 
mysli, kde by mohl být, nemohu si vzpomenout na jeho oblíbená místa úkrytu. 
     V uhláku dochází dříví, pro nové musím dojít já, jelikož jsem jediná, kdo má prázdné ruce a nemá žádnou práci. 
Otvírám dveře dřevníku, co nevidím? Na hromádce polínek leží zmrzlý Ferda. Jsem tak šťastná, nechávám dříví dřívím a 
utíkám s Ferdíkem ke kamnům. I babička s dědečkem jsou moc rádi, že psíka opět vidí. Babička přišla na to, kdo Ferdu 
zavřel – byla jsem to já a ona. 

(Andrea Hnyková) 
 

 
SVĚT MOBILŮ 

Nokia 6500 slide 
 
     Tento mobil jsem si vybrala proto, že je to na dnešní dobu poměrně dobře vybavený a 
designově hezký telefon. Mobil, jak je už z názvu jasné, vyrábí firma Nokia a myslím si, 
že se jim velmi povedl. Ale od začátku tedy.  
     Má výsuvnou konstrukci a tedy možnost většího displeje, který je mimochodem 
skvělý – má 16 mil. barev a rozlišení 240×320 bodů. Klávesnice je velmi pohodlná a 
SMS se na ní píšou výborně. Fotoaparát má rozlišení 3,2 Mpix, automatický blesk, a 
videa si natočíte ve VGA rozlišení. Spojit se můžete přes bluetooth , EDGE či GPRS. K 

zábavě vám poslouží Mp3 přehrávač, integrované rádio, 6 předem 
nainstalovaných her a možnost si to vše uložit na paměťové karty typu 
microSD. Samozřejmě nechybí kalkulačka, opakovaný budík a menu si 
můžete přizpůsobit, jak je libo (přeházet si ikony jak potřebujete, možnost 
zobrazení ikon…) Tento mobil vydrží v pohotovostním režimu nabitý až  
310 hodin. Jeho rozměry jsou 96×46×14 mm. Jelikož je to opravdu dobře 
vybavený telefon, jeho váha je trochu horší - 125g, což není zrovna málo. A 
kolik za tuto „hračku“ zaplatíte? – 10 000 Kč, není to zrovna málo, ale 
v poměru k jeho funkcím je to úžasná cena. 
 
+ kvalitní fotoaparát 
+ skvělý displej 
+ zásoba her 

 
-vyšší hmotnost 
-špatně provedený zámek 

(Marie Grosmanová) 

 
SVĚT POČÍTAČŮ  

 
HITMAN: BLOOD MONEY 
 
     Dnešní recenzi jsem zasvětil žánru akční střílečky s názvem Hitman Blood Money. Hra vyšla někdy před rokem touto 
dobou pod taktovkou vývojářské skupiny – IO - Interactive. Jak již název napovídá, půjde zde o peníze, nájemného vraha a 
o krev. 
     Hitman určitě není titul řadící se do bezhlavých stříleček. Hitman je hrou, ve které představujete nájemného vraha pro 
tajnou agenturu, jež vám zadává úkoly a zasvěcuje vás do všelijakých misí. Ve hře jde především o tajnost a skrytost 
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vašeho hrdiny. V každé misi vám agentura naloží pekelnou várku úkolů a jde se na věc. Do mise si samozřejmě můžete 
koupit zbraně, vybavení a lékárničky. 
     Jelikož holohlavý a naprosto bezcitný pan 47 (hlavní hrdina) nepreferuje cestu za cílem s kyticí růží, připravte se na 
pořádnou várkou palných i ručních zbraní. Mezi mé oblíbené palné zbraně patří např. pistole silverballer a mezi ručními 
zbraněmi to je struna z piána (již teď mohu říct, že se na ni hrát nebude) anebo injekce. Takové koblihy nadopované 
nějakým jedem z injekce nejsou žádný med, to mi věřte. 
     Tak to máme zbraně, vybavení a vyrážíme. Většinou plníme úkoly typu: “Zajisti, ať ten s tím fajnovým knírem zemře“. 
Ale objeví se i takové, kde máte někomu tajně sebrat kufr s diamanty. Trasu si můžete probít několika cestami.Ta první 
spočívá v tom, že nepotřebujete k úspěšnému splnění mise palnou zbraň a snažíte se, aby do věčných lovišť odešel jen cíl, 
který má být odstraněn. A ta druhá obnáší koupit si co nejvíc zbraní a cestu si jednoduše prostřílet. Já osobně preferuji 
cestu č. 1. Čím tišeji akci zvládnete, tím míň svědků vás spatří a dostanete více peněz. A když zvolíte cestu č. 2, tak 
dostanete špatně zaplaceno, a ještě vyplníte titulní stránky všech novin na světě. Peníze, které vyděláte, můžete investovat 
např. do uplácení svědků, nebo do vylepšení zbraní. Ve hře se můžete jednoduše převléknout za svoji oběť, ale pozor ať na 
sebe neupoutáte pozornost svých nepřátel, protože to by se na vás spustila palba, která by vás jistě usmrtila. 
     SHRNUTÍ: 
     Hra je na velice slušné úrovni se skvělou grafikou a příjemným prostředím. Já bych ji doporučil spíš těm, co u her rádi 
přemýšlí. Dávám jí  94%.  

(Petr „SaTOR“ Haken) 
 
Blogy spolužáků 
 
Jelikož žijeme ve 21. století, lidé už si nepíšou knížku či deník, ale dělají si svoje vlastní blogy. Kdybyste se chtěli podívat, 
co zajímá některé žáky naší školy, představím vám jejich blogy.  
 
♦ http://nazipunk.blog.cz/  tento blog spravuje žačka 8.třídy Lucká Hážová, najdete tam snad všechno, například různé 
obrázky, slavné osobnosti, ankety, bleskovky, corfullky... 
♦ http://www.mojesrdicka.wgz.cz/  tento blog patří Míše Jerychové, je zaměřený především na koně, jejich druhy, vzhled 
a chování, Míša zřizuje ještě jeden blog http://www.staj-blesk.estranky.cz/  - tento blog je také o koních, ale v jiném 
provedení - je to virtuální stáj, kde se o ně staráte, stačí se jen zaregistrovat  
♦ http://films-and-games.blog.cz/  tak tento blog patří mému spolužákovi Pepovi Forbelskému, zde si můžete stáhnout 
filmy, alba a různé další programy  
♦ http://evka95.blog.cz/  Evka Forbelská má na svém blogu opravdu všechno, od nějakých obrázků a animací, přes hrady a 
zámky v ČR, až po zpěváky, kapely, herce...  
♦ http://pititka.blog.cz/  bloček Simči Hoření je taky taková všehochuť, obrázky, bleskovy, collorky, citáty...  
♦ http://www.luuucikkk.blog.cz/  blog Lucky Krausové obsahuje od každého něco, opět obrázky, collorizace, slavné 
osobnosti, nějaké ty referátky o hradech a zámcích a spousty dalšího 
♦ http://blog-lordi.ic.cz/  tento je asi ze všech nejprofesionálnější, jelikož ho vytváří mistr v oboru na naší škole Danek 
Pršala,celý je o metalové skupině Lordi  
♦ http://lolitas1.blog.cz/  blog Zuzky Vodnárkové obsahuje také tak trochu od každého něco.... 

(Markéta Maďarčíková) 

INTERVIEW 
 
Jaromír Neřold – elektrikář 
 
1. Proč jste si vybral své povolání? 
Připadalo mi zajímavé pracovat jako elektrikář. 
 
2. Co máte na své práci rád ?Co vás na ní těší? 
Mám ji rád, protože je za mnou vidět spousta funkčních zařízení. 
 
3. Jaké předpoklady, podmínky musíte splňovat? 
Musím být zdravý, fyzicky zdatný, musím mít vysoce odborné znalosti atd. (např. každé tři roky odborné zkoušky 
způsobilosti). 
 
4. Jaké vlastnosti vyžaduje vaše práce? 
Soustředěnost, trpělivost, pozornost, zručnost, velkou opatrnost. 
 
5. V čem je náročná, co je na ní obtížné? 
Náročná je na odborné znalosti a obtížná je v tom, že se stále vyvíjejí nové věci. 
 
6. Zažil jste v práci nějakou veselou historku (příhodu)? 
Zažil jsem mnoho veselých historek, ale momentálně si žádnou nevybavuji. 
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Irena Hoření – švadlena 
 
1. Proč jste si vybrala své povolání? 
Protože jsem to měla v místě bydliště a jsem vyučená švadlena. 
 
2. Co máte na své práci ráda? Co vás na ní baví? 
Baví mě šít. Těší mě, že si odpracuji svých 8 hodin a jdu domů. 
 
3. Jaké předpoklady, podmínky musíte splňovat? 
Snažit se ušít určitý počet kusů za hodinu. 
 
4. Jaké vlastnosti vyžaduje vaše práce? 
Je náročnější!  
 
5. V čem je náročná, co je na ní obtížné? 
Sedět 8 hodin na vysoké židli, šít mnoho velkých a těžkých matrací. 
 
6. Zažila jste v práci nějakou veselou historku (příhodu)? 
Zažila jsem. Jednou jsem s kamarádkou oblékala vaky u dvou spojených stolů, opřela jsem se o ně, ony se rozjely a já 
spadla na zem. S kamarádkou jsme se začaly smát tak hlasitě, že přiběhl mistr, co se stalo, ale u toho byste museli být, nedá 
se to popsat slovy. 
 
Andrea Mašková – Obchodní akademie Hořice v Podkrkonoší 
 
1. Jakou sis zvolila školu, proč? 
Obchodní akademii v Hořicích v Podkrkonoší, protože jsem měla sen sedět v kanceláři. 
 
2. Jak jsi tam spokojená, jak se ti tam líbí? 
Jakž takž. Klidně bych ji změnila na učiliště. 
 
3. V čem se liší výuka za ZŠ a SŠ? 
Na SŠ se požaduje po žácích více učení a přípravy na hodinu, více úkolů. Nikoho moc neomlouvají, pokud nejsi připraven 
na daný předmět. 
 
4. Jakých schopností, znalostí nejvíc využíváš? 
Spíš raději píšu písemně písemky, než-li ústní zkoušení. 
 
5. Jak se Ti líbí na internátě? Jak se tam žije? 
Musí se dodržovat daná pravidla, za porušení může být postih – např. napomenutí ředitele. 
 
6. Můžeš naše čtenáře pobavit nějakou veselou historkou? 
Stříkali jsme hasicím přístrojem v šatně – já se ovšem neúčastnila. 
 
7. Jaké máš plány do budoucna? 
Dodělat školu, najít si práci, založit rodinu a být prostě happy. J 
 

(Simona Hoření, Karolína Neřoldová, Petr Kupkár) 

 
Vánoce 
 
     Blíží se čas Vánoc. Říká se, že je to svátek spíše dětí. Ty se již těší, co jim „Ježíšek“ nadělí pod stromeček. Zatímco 
rodiče s tím mají většinou potíže, starosti a neustále na ně dopadá spěch. Ale i přesto jsou to pro většinu lidí nejkrásnější 
svátky v roce. Chtěla bych vás seznámit s nějakými tradicemi, které se Vánoc týkají. 
 
Advent 
     Původ tohoto období čtyř nedělí před Štědrým dnem (železná, bronzová, stříbrná a 
zlatá) je v křesťanství (advent je pro křesťany počátkem církevního roku, měl by probíhat 
ve znamení ticha, půstu, modliteb a rozjímání), dnes však pro mnoho lidí představuje spíše 
zábavu s tradičními zvyky, jako je Barbora či mikulášská obchůzka.  
 
Adventní kalendář 
     Je to spíš hračka nebo dárek pro děti. Obsahuje laskominy (bonbóny, čokolády …), 
které se od 1. prosince každodenně ujídají až do Štědrého dne. 
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Adventní věnec 
     Je zvykem ozdobit si jím dveře, nebo jej položit na stůl. Správný adventní věnec je ovšem doplněn svíčkami. První 
neděli se zapálí jedna a nechá se chvilku hořet. Druhou neděli se zapalují dvě, potom tři, až nakonec hoří všechny čtyři 
svíčky najednou. Svíčky jsou symbolem světla, které vítězí nad temnotou. 
 
Sv. Barbora 
     Tento svátek se slaví na počest mučednice Barbory, které uťal hlavu mečem její vlastní otec. Sv. Barbora se proto stala 
ochránkyní všech, kteří měli co do činění se střelným prachem a střelnými zbraněmi. Je patronkou mnoha řemesel, 
namátkou uveďme např. hornictví, hutnictví, tesařství atd.  
     Ženy maskované za Barborky už dnes obvykle nechodí, ale děti si většinou věší punčochu a ráno v ní najdou nadílku. 
K tomuto svátku také patří třešňová či višňová větvička (barborka), která by v interiéru měla vykvést na Štědrý den. Už jen 
když rozkvete, pro dívku to znamená štěstí, lásku nebo vdavky. Ukryla-li si dívka jeden kvítek za šněrovačku, mohla 
přivábit chlapce, kterého si vybrala. Také se počítalo, kolikátý den po sv. Barboře se květy rozvinou. Podle toho pak byl 
tolikátý měsíc příštího roku nejšťastnější. 
 
Mikuláš 
     V předvečer svátku sv. Mikuláše chodí snad v každém městě i vesnici skupinky v maskách představujících Mikuláše, 
čerta a anděla. Odměňují hodné děti a trestají zlobivé. Činí tak jako připomínku dobrých skutků, které vykonal Mikuláš 
žijící ve 3. a 4. století, pozdější biskup v Myře.  
 
Lucie 
     Lucie byla mladá křesťanka, žila ve 3. století v sicilských Syrakusách. Byla zavražděna při pronásledování křesťanů.      
Na její svátek se často konaly slavnosti, doprovázené průvody nebo procesím se zapálenými světly. Je patronkou světla 
(latin. lux) a mnohých profesí – sedláků, sklářů, tkalců, nožířů, písařů, notářů či vrátných a ochránkyní proti očním 
nemocem. U nás ji nejvíce uctívali krejčí, švadleny a kočí. „Lucie noci upije a dne nepřidá.“ Tato pranostika souvisí s tím, 
že do 16. století podle juliánského kalendáře připadal její svátek na den slunovratu. 
 
Vánoce 

     Se Štědrým dnem je spojeno mnoho tradic a zvyků. Říká se, že na 
Štědrý den by se měl až do večeře držet půst, abychom viděli zlaté 
prasátko. Dále se zpívají koledy a věští se všemožným způsobem. Např. 
v rozkrojeném jablku se hledá znamení života, střevíc hozený za hlavu 
ukáže, zda půjde dívka z domu, po vodě se pouští lodičky z ořechových 
skořápek s malými svíčkami, dále se věští z kousků roztaveného olova, 
tuhnoucího ve vodě. Vánočními chody jsou vánoční kapr, kuba, hubník, 
vánoční cukroví (perníčky …)… Nadílka pod ozdobený stromeček je 

projevem přátelství, lásky a úcty. Dalšími symboly jsou betlémy (vyznačují narození Krista) a 
jmelí. To podle tradice přináší štěstí hlavně tomu, kdo je dostane jako dárek. Oblíbeným 
obyčejem je, že ženu stojící pod jmelím může beztrestně políbit kterýkoliv muž. Na Štědrý den navazuje Boží hod vánoční 
(25. 12.) a svátek sv. Štěpána (26. 12.). Celé vánoční období uzavírá svátek Tří králů (6. 1.). 
 

Přeji Vám šťastné a veselé Vánoce! 
(Nikola Poláková) 

 
Po období adventního půstu přichází vánoční hodování, které je ovšem nutno zavčasu přichystat. Přinášíme několik 
osvědčených receptů, kdybyste třeba chtěli překvapit rodiče neočekávanou pomocí s přípravou vánočního cukroví…  
 
Linecké cukroví 
Suroviny pro přípravu: 30 dkg hladké mouky, 10 dkg cukru, 12 dkg tuku Ceres, trochu vody, vanilkový cukr 
 
Postup přípravy jídla: Zpracujeme všechny přísady, těsto necháme v chladnu uležet. Potom rozválíme, vykrajujeme 
kolečka nebo jiné tvary a pečeme.Upečené tvary slepujeme jakýmkoli džemem. Necháme uležet. Tento základní recept 
můžeme různě obměňovat (kolečka spojit falešnou ořechovou nádivkou, navrch dát rumovou či kávovou polevu, ozdobit 
sojovým oříškem nebo rozinkovou apod.) 
 
Vanilkové rohlíčky 
Suroviny pro přípravu:10 dkg margarínu, 5 dkg cukru, 15 dkg hladké mouky, vanilkový cukr 
 
Postup přípravy jídla: Zpracujeme všechny přísady, těsto necháme v chladnu odpočívat. Rohlíčky pečeme pomalu  
v troubě. Ještě horké obalujeme v cukru moučce s vanilovým cukrem. 
 
Kokosové rohlíčky 
Suroviny pro přípravu: 600 g pohankové mouky, 250 g tuku, 200 g cukru, 2 vejce, 250 g kokosu, mléko, rum 
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Postup přípravy jídla: Těsto zpracováváme na vále. Tvarujeme rohlíčky. Tvary pečeme na vymazaném plechu. Po upečení 
cukrujeme. 
 
Pracinky 
Suroviny pro přípravu: 22 dkg hladké mouky,12 dkg cukru, 18 dkg másla, 1 vejce,1 menší lžíce kakaa, 6-8 dkg 
strouhaných oříšků, hřebíček, skořice, citrónová kůra  
 
Postup přípravy jídla: Zpracujeme všechny přísady, a když máme těsto, naplníme jím formičky a pečeme. Když máme 
upečeno, ve formičkách cukrujeme. 
 
Ořechy 
Suroviny pro přípravu: 30 dkg hladké mouky, 20 dkg tuku, 15 dkg cukru, 11 dkg mletých ořechů  
 
NÁDIVKA: 2 žloutky, 12 dkg cukru, 25 dkg másla, 2 polévkové lžíce rumu  
 
Postup přípravy jídla: Přísady propracujeme v těsto, necháme 1 hodinu odpočinout. Plníme formičky a pečeme ve středně 
vyhřáté troubě do růžova, po vychladnutí slepujeme nádivkou. 
 
                              Dobrou chuť!!!!!!!!!!! 

 (Eva Forbelská) 
 

 
SPORT  

5. nejoblíbenějších fotbalistů Zš a Mš Roztoky     
  
1. Čech 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. C.Ronaldo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Rosický 
 
 

 
 
 

 
(Petr Kupkár) 
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MOTO, CYKLO 
Porsche 911 
     Porsche 911 je sportovní vůz bez chybičky. Carrera tak představuje jedno z nejdokonalejších 911 v dějinách automobilů 
značky Porsche. 
 
     Jeden z nejslavnějších sportovních automobilů poválečné éry, Porsche 911, pokračoval v koncepci vzadu uloženého, 
plochého, vzduchem chlazeného motoru s protilehlými válci, který měl i jeho 
předchůdce, typ 356. Toto nekonvenční, ale výkonné technické řešení, skloubené 
s originálním aerodynamickou karosérií, propůjčilo automobilu zvláštní osobitost. 
V kombinaci s nepochybně zvučným jménem Porsche není divu, že nekonečně 
zdokonalovaný typ 911 zůstává dodnes hlavní oporou nabídkové řady této 
stuttgartské automobilky. 
 
     Karosérie je dílem syna Ferryho Porsche, Butsziho, a její linie zůstaly prakticky 
až do dnešního dne nezměněny. Narozdíl od typu 356 se u dvoulitrového 
šestiválce o výkonu 97 kW, který navrhl konstruktér série vozů Porsche Ferdinand 
Piech, používalo místo rozvodu OHV po jednom řetězem poháněném vačkovém hřídeli na řadu válců v uspořádání OHC. 
Zavěšení kol využívalo zkrutné tyče patentované firmou Porsche, vpředu bylo lichoběžníkové s podélnými zkrutnými 
tyčemi a teleskopickými tlumiči, vzadu s příčnými zkrutnými tyčemi a modifikovanými suvnými rameny. 

 (Josef Mečíř) 

 
PRO POBAVENÍ 

♦ Upřímnost nade vše 
    Sedí manželský pár v restauraci. Ženě ukápne polévka na halenku a povídá: ''Podívej, Pepo, já vypadám jako prase!'' 
    Manžel na to: ''No vidíš, nejen, že vypadáš jako prase, ale ještě sis pokydala halenku!'' 
 
♦ Anička na kole 
     Anička dostane od tatínka nové kolo. Jede první kolečko okolo baráku a křičí: ''Tati, bez držení!'' 
     Jede druhé kolo a zase křičí: ''Tati, bez šlapání!''  
     Jede třetí kolo a křičí: ''Tati, bež žubů!'' 
 
♦ Nová učitelka 
   Nová paní učitelka přijde do třídy: ''Teď se mi pěkně představíte. Třeba ty, chlapče, jak se jmenuješ?'' 
   ''Já jsem Prokop Buben.'' 
   ''To mě nezajímá chlapečku, ptám se, jak se jmenuješ??!!!!'' 
 
♦ Vandrák 
    Žena se baví se sousedkou: "Dnešní den jsem začala velkoryse. Dala jsem jednomu vandrákovi stovku." 
    "Stovku? To je dost. Co tomu řekl tvůj manžel?" 
    "Oh, ten to schválil. Řekl: Děkuju." 

 (Lucie Krausová) 
 
♦ Práce, která není vidět 
     Otec se vrací z práce a vidí, jak jeho děti sedí v pyžamech před domem a hrají si v blátě s prázdnými krabičkami od 
pizzy a číny, které jsou rozházené po celé zahradě. Vrátka na ulici jsou otevřená dokořán, zrovna tak dveře od auta, uvnitř 
leží pes čerstvě vyválený v blátě a nikde ani stopa po druhém psu.  
     Muž vešel do domu a uviděl ještě větší nepořádek. Lampa převrácená a běhoun skrčený u zdi. Uprostřed pokoje hlasitě 
hrála televize a jídelna byla zaházena hračkami a různými díly šatníku. V kuchyni to nevypadalo lépe. Ve dřezu stála 
hromada nádobí, rádio hrálo na plné kolo, zbytky snídaně rozházené po stole, navrchu na prostírkách leží kočka, lednice 
otevřená, psí žrádlo na podlaze, rozbitá sklenička pod stolem a u zadních dveří uplácaná hromádka písku. 
     Muž rychle vyběhl schody, stoupal na další hračky, šlapal po oblečení. Ale nehleděl na to, jen hledal svou manželku. 
Bál se, že je nemocná, nebo se jí něco vážného stalo. Viděl, jak dveřmi koupelny prosakuje voda. Nakoukl tam a uviděl 
mokré ručníky na podlaze, rozlité mýdlo v hromadě špinavého prádla a mezi vším další rozházené hračky. Kilometry 
toaletního papíru se vinuly mezi tím vším a zrcadlo a stěny byly pomalované zubní pastou. Rychle se otočil a spěchal do 
ložnice, kde našel svou manželku, ležící v posteli a čtoucí knihu.  
     Podívala se na něj, usmála se a zeptala se ho, jak se měl celý den. 
     Podíval se na ni nedůvěřivě a zeptal se: "Co se tu dnes stalo?"  
     Usmála se znovu a odpověděla: "Pamatuješ se, drahý, že každý den, když se vracíš z práce, ptáš se mně: 'Co jsi, sakra, 
dělala dnes celý den?'"    
     "Ano," odpověděl muž nejistě. 
     "Tak dnes ...........dnes jsem nedělala nic !!!!!!“ 

(Převzato z emailu) 
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HÁDANKY, KŘÍŽOVKY 

Řešení z minulého čísla: 
 
Obětavý emu: Nejí, nepije a nekálí. 
Sudoku: 

  
  1,6,4,7,5,8,3,2,9 

                3,2,9,4,1,6,8,7,5 
                7,8,5,3,2,9,1,6,4 
   6,1,7,2,4,3,5,9,8 
   9,3,2,5,8,1,7,4,6 
   4,5,8,6,9,7,2,3,1 
   2,9,6,8,7,5,4,1,3 
   8,4,3,1,6,2,9,5,7 
   5,7,1,9,3,4,6,8,2 
 

 
LIDOVÉ RECEPTY 

 
Na závěr jsme Vám tentokrát připravili několik 
praktických rad, které by Vám mohly pomoci překonat 
chladné zimní počasí a s ním přicházející nemoci a nachlazení. 
 
PRO ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ: 
 
ČAJOVÁ SMĚS PROTI DĚTSKÉMU 
KAŠLI 
Udělejte ji ze stejných dílů květu 
divizny, slézu, prvosenky a lupínků 
růže. Čaj ochutíme medem a 
pomerančovou šťávou, vlažný dáváme 
dětem po lžičce v průběhu celého dne, 
aby stále působil v průduškách. 
 
KOŽNÍ NEMOCI A RÁNY: 
 
BODNUTÍ HMYZEM 
Na postižené místo přiložíme 
rozmačkaný lístek šalvěje nebo 
jitrocele. Pomáhá také přiložit čerstvý 
plátek cibule, čerstvý kousek řezu aloe 
nebo místo vpichu potřít octem. 
 
BYLINKY PRO NAŠE OČI: 
 
OBKLAD NA JEČNÉ ZRNO 
Jeden ve slupce uvařený horký brambor 
rozmáčkneme vidličkou, přidáme 1 
žloutek a s horkým mlékem 
rozmícháme na kaši. Dáme na kousek 
plátna, přehneme a přiložíme na 
zavřené oko. Necháme působit 15 až 20 
minut třikrát denně. 
 
BOLESTI UŠÍ,NOSU A KRKU: 
 
HUČENÍ V UŠÍCH 
Jednu kapku čerstvé šťávy z 
vlaštovičníku zředíme 3 kapkami vody 
a několikrát denně kapeme do ucha. 
 
Přeji mnoho úspěchů v léčení. 

(Jana Mečířová) 
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