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Milí žáci! 
 
     Držíte v rukou již 2. číslo našeho školního časopisu LABYRINT. V tomto čísle se můžete 
těšit na několik rozhovorů - s paní ředitelkou, s další členkou skupiny 5angels, s paní uč. J. 
Polákovou. Jistě vás zaujme i vypravování sedmáků z lyžařského výcviku. Samozřejmě 
pokračují stálé rubriky jako Vtipy a křížovky, Trendy s Vendy či Jak přežít víkend s rodiči. 
    Vánoce jsou za námi, dárky jste si už dávno rozbalili, možná jste si zalyžovali či 
zabobovali. A už je tu nový rok. My vám do něj přejeme hodně zdraví, stěstí, spoustu 
jedniček a doufáme, že i v novém roce budete číst náš školní časopis a také do něj přispívat. 
Za každý příspěvěk vám děkujeme. 
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1. Školní akce - Vánoční jarmark 
 
    Dne 12.12. 2012 se na naší škole 
uskutečnil jako již tradičně Vánoční 
jarmark. 
    Zvonky zvonily a hlasy sboru zpívajíce 
koledy se s příjemně naladěnou vánoční 
atmosférou nesly celou školou. Nově 
zahájil náš Vánoční jarmark koledami 
školní sbor pod vedením pana učitele 
Jiřího Doubka. Holé perníčky dostaly svou 
podobu, ovoce se změnilo v pěkné svícny, 
které určitě potěšily každou maminku. 
Lidé, kteří přicházeli, obdivovali stěny 
plné obrázků, ať již našich nejmenších, ale 
velmi šikovných prvňáčků, anebo 
zkušenějších deváťáků. Obcházeli stánky, 
kde si mohli zakoupit nejrůznější výrobky 
našich žáků za symbolickou cenu.  
    Pro všechny příchozí bylo 
v basketbalové klubovně připraveno 
občerstvení (různé druhy cukroví, čaj, káva 
aj.). V průběhu celého jarmarku vystupoval 
každou půlhodinu dramatický kroužek pod 
vedením paní učitelky Ivany Pallové. 
    Díky prodeji všech výrobků naše škola 
získala peníze, které jsou určené pro 
našeho kamaráda z Indie, kterého škola 

adoptovala, a také na chov ocelota 
stromového v pražské zoo. 
    Na závěr bych chtěla za spolužáky 
poděkovat všem učitelům, kteří nám 
umožnili jarmark uskutečnit a po celou 
dobu byli naší oporou. Děkujeme i Lesům 
České republiky za materiál a dále také 
rodičům, kteří se do akce zapojili tím, že 
napekli cukroví nebo i jinak přispěli. 
Děkujeme paní ředitelce Haně 
Procházkové, která se stále snaží 
vylepšovat fungování  naší školy, abychom 
se tu cítili dobře a spokojeně.  

 

                                                                                                        (Kristýna Šnajdrová 8.B) 

          Lyžařský kurz sedmých tříd 
    „Bezva!“ říkala jsem si cestou na hory, 
když jsme konečně před školou nasedli 
všichni do autobusů. „Fajn, to bude určitě 
zábava. Nohy budu mít samou modřinu!“ 
    Autobus asi po dvouhodinové cestě 
zastavil ve Strážném před hotelem Vltava. 
„Možná jsem přece jen měla zůstat doma, 
alespoň bych tady nemusela mrznout!“ 
promítala jsem si dokola hlavou. 
    S kamarádkami jsme dostaly 
čtyřlůžkový pokoj, ale když jsme do něj 
vešly, nebyly jsme vůbec nadšené. „Je to tu 
hrozně malý,“ bručela jsem si a kamošky 
jen přikývly. Začaly jsme si zabírat postele 
a vybalovat. Před dvanáctou hodinou šla 
horní chata, tudíž my holky, na oběd. Moc 
dobré to nebylo, ale časem jsme si všichni 
zvykli. Po obědě jsme měli polední klid, 
potom byl odchod na svah, kde jsme byli  

rozřazeni do družstev. Bohužel to bylo bez 
vleku, a tudíž po každém sjetí jsme museli 
pěkně šlapat nahoru. „Uf, já už nemůžu,“ 
hekala jsem stále dokola. Brzy se začlo 
stmívat a my jsme se vrátili do chaty na 
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večeři.  
    Každý večer jsme se vždy sešli 
v klubovně, kde jsme zhotnotili celý den, a 
řekli si, co nás čeká dál. Večer byl většinou 
zakončený diskotékou. Večerka byla vždy 
v deset, ale obvzláště první den jsme 
dlouho nemohli usnout. 
    Budíček byl v sedm hodin, ale nikdo 
nebyl vstáváním nadšený. Všichni jsme 
si první den vyzkoušeli jízdu na běžkách. 
Řeknu vám, že to nebyla zprvu žádná 
legrace. Ale musím uznat, že poté, co 
jsme se s běžkami skamarádili, byli jsme 
nadšeni úžasným výhledem na krásně  
zasněžené Krkonoše. Odpoledne jsem si 
konečně vyzkoušela sjezdovku. Byla 
sice krátká, ale jezdilo se na ní dobře. 
Akorát jsme museli dlouho čekat na 
vleku. 
    Dny ubíhaly v podobném duchu, jen 
třetí den jsme měli půl dne volno. 
„Super!“ jásala jsem „konečně si můžu 
odpočinout!“  
    Zatímco úterý bylo odpočinkové, ve 
středu jsme byli celý den na běžkách. 
Ještě štěstí, že jsme se vraceli na oběd. 
    Ve čtvrtek jsme celý den strávili na 
sjezdovce Bubákov. Nahoru jsme vždy 
vyjížděli lanovkou. Moc jsem si to užila. 
A nejdůležitější bylo, že jsem poprvé 
v životě sjela červenou sjezdovku! Den 
jsme tam zakončili posezením v bufetu a 

spokojeně jsme odjeli zpět na naši chatu.  
    Poslední den jsme závodili. Sice jsem se 
neumístila na předních příčkách, ale na 
horách jsem si to moc užila a popravdě se 
mi nechtělo pryč. 

                                                                                          
(Petra Jelínková 7.B)  
 

2. Školní aktuality ve zkratce 
Florbal – dívky 8.-9.ročníků 
Dne 11.12. proběhl na OA Vlašim florbalový 
turnaj 8. a 9. tříd. Naše družstvo dívek 
vybojovalo první místo a Magda Slavíková z 9.C 
byla vyhlášena nejlepší střelkyní. Celému 
mužstvu gratulujeme. 
Vánoce na 1. stupni – projektový den 
Dne 19.12. se naši spolužáci na 1. stupni neučili, 
ale místo toho vyráběli zajímavé věci s vánoční 
tématikou, například barevnou hvězdu, přání 
s motivem stromečku nebo pracovali s voskem. 
Také si povídali o historii Vánoc nebo o tom, jak 
slaví Vánoce v Anglii. 
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Trio MČA 
Jako každý rok obešli 5.12. všechny třídy 
„tradiční“ Mikuláš, čert a anděl a rozdali dětem 
sladkosti. 
Čertí bál 
V družině paní vychovatelky připravily 
tradiční čertí bál, který je vždy plný her a 
zábavy.
Vánoce pro opuštěné pejsky 
Paní učitelka Vrkoslavová a její letošní 6.C 
zorganizovali sbírku krmení a pamlsků pro 
opuštěné pejsky, o které se starají v útulku 
v Maršovicích. Sebralo se víc jak 200kg krmení 
a dobrot. Všem děkujeme a přejeme, aby pejsků, 
kteří musejí žít v útulku, bylo co nejméně. 

 
Vánoční přání z celého světa 
Letos se naši spolužáci zapojili do akce, kdy 
si děti po celém světě vyměňují vánoční 
přání. K vidění jsou buď na nástěnkách na 
chodbách školy nebo na školním webu. 
Slabikářová slavnost 
Dne 15. a 16.11. zorganizovaly 5.ročníky 
spolu s paní knihovnicí Pitelkovou 
slabikářovou slavnost pro prvňáčky. Co to 
obnáší? Páťáci rozdali slabikáře svým 
mladším spolužákům, společně jim něco 
přečetli nebo si třeba ukázali různé druhy 
slabikářů. 

 (Michal Štancl 7.B) 
 

3. Soutěž DDM - Jak se nedočkat dospělosti 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Autoři – Dominika Bártová 9.C, Michaela Kovářová 9.C, Pavlína 
Klabíková 8.C) 
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4. Rozhovor s paní ředitelkou 
 

1. Čím jste chtěla být, když jste byla dítě? 
Nejvíce se mi líbila práce s dětmi a také jsem se zajímala o přírodu. Nakonec zvítězila 
práce s dětmi a logicky jsem se stala učitelkou. Dodnes toho nelituji, protože mě tato 
práce stále baví. 

2. Jakou jste vystudovala vysokou školu? 
Jsem absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

3. Jak jste se dostala do této školy? 
S naší školou jsem spolupracovala v rámci diplomové práce na pedagogické fakultě. 
Ve škole se mi líbilo a po dokončení studia jsem využila možnosti nastoupit právě zde. 

4. Jak jste se dostala k funkci ředitelky školy? 
Jako zástupkyně ředitele školy jsem se zúčastnila řádného konkurzu na místo ředitele, 
který se mi podařilo vyhrát. 

5. Kolik let jste na této škole a jak dlouho jste ředitelkou? 
Na škole pracuji od roku1984, tedy již 28 let, a ředitelkou jsem 10 let (od roku 2002). 

6. Jakou zpěvačku máte nejraději? 
Mezi moje nejoblíbenější patří Marta Kubišová, Hana Hegerová nebo Petra Janů. 

7. Jaký názor máte na naše žáky? 
Vzhledem k tomu, že jsem se vždy zajímala o práci s dětmi, snažím se o vstřícný 
postoj k žákům, chci pochopit jejich problémy a pomoci jim. Díky tomuto přístupu 
hledám ke každému cestu, protože na každé škole se vyskytnou problémy, a je na nás 
všech, jak se nám je podaří vyřešit. 

8. Co plánujete do budoucna na naší škole? 
Na prvním místě se snažím hledat možnosti a 
prostředky, pomocí kterých se podaří udržet 
stávající úroveň a aktivity naší školy.  
Do budoucnosti připravujeme projekty na 
modernizaci venkovního sportoviště  a obnovu 
zeleně v areálu školy, chystá se také rekonstrukce 
hlavního vstupu do školy.  

9. Budou Vánoce, máte nějaké tradice? Pokud 
ano, jaké? 
Na Vánoce se doma těšíme, snad nejkrásnější je 
setkání celé rodiny v klidné atmosféře. Velmi 
příjemná je návštěva tradičních vánočních trhů, 
zdobení vánočního stromku, štědrovečerní večeře. 
Někdy dojde dokonce na pouštění lodiček ze 
skořápek ořechů nebo lití olova do vody. 

10. Co byste vzkázala dětem? 
Byla bych moc ráda, kdybychom dokázali 
pokračovat ve vzájemné spolupráci. Jen tak se 
nám podaří splnit to, kvůli čemu děti do školy 
chodí a tento čas smysluplně využít. Zní to jako 
otřepaná fráze, ale platí to v moderním světě stále 
víc – co se v mládí naučíš, ve stáru jako když najdeš.  

(Dominika Rumlová, Lucie Vyoralová 8.B) 
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5. Andělský rozhovor s… 
Michaelou Exlovou 
,,Andílci s ďáblem v těle“ - takhle spousta fanoušků nazývá dívčí skupinu 5angels. Skupinu 
tvoří Nikola Mertlová (13), Michaela Exlová (15),  Tereza Haklová (13), Angelina Shestak 
(12) a Vendy Vošmiková (15) ( více informací na www.5angels.cz)  
Už od první chvíle, kdy se holky dozvěděly, že budou hrát v novém muzikálu F. Renče a M. 
Davida, se nemohly dočkat okamžiku, kdy se konečně po dlouhých letech slibování a úsilí  
postaví na divadelní prkna a budou moct hrát po boku českých osobností s velkým jménem! 
Jaké to je? Co tréma? Nebyl režisér moc přísný? Nejen o muzikálu jsem si popovídala s další 
členkou skupiny Míšou Exlovou!  
Míša má ze sebou, ale určitě i před sebou mnoho úspěchů! V roce 2008 zvítězila na MS Miss 
Aerobic a stala se také první českou Miss aerobic ! :-) 
 
Klára: ,,Ahoj Míšo, takže jak už jsem zmínila, budeš hrát v novém muzikálu pro teenagery, 
jaký máš pocit?“ 
Míša: ,,Ahoj, abych byla přesná, vlastně už hrajeme, máme za sebou mnoho zkoušek, 
veřejných generálek a hlavně vytouženou premiéru! :-) Pocit mám skvělý, divadlo je úžasné 
v tom, že se na vás dívají živí lidé a každá chyba je vidět! Oproti filmu je divadlo hodně 
náročné, ale ten úspěch za to stojí :-)“ 
Klára:  ,,Aha, to máš pravdu! Takže premiéru jste úspěšně zvládli, ale co tréma? Byla?“ 
Míša: ,,Tréma byla ohromná! (Smích) Ještě větší než před normálním koncertem! 
Ale překvapivě tréma spadla už po první písničce :-)“ 
Klára:  „A co zkoušky, byl režisér přísný?“ 
Míša: „No, všichni nás strašili, jak je Filip přísný, ale ne, byl super a myslím, že odvedl 
skvělou práci ;)“ 
Klára: „Do vašeho muzikálu byl také vyhlášen konkurz, o co přesněji šlo?“ 
Míša: „Ano, to byl. Vybírali jsme alternace, které za nás budou hrát, když budeme mít koncert 
nebo některá z nás onemocní  nebo prostě nebude moct hrát!“ 
Klára: „Aha, a kdo tedy všechno ze známých osobností ve vašem muzikálu hraje?“ 
Míša: „Takže :-D Pepa Vojtek, Bohouš Josef, Linda Finková, Sabina Laurinová, Ondra 
Havel, Zdenda Pikula, Filip Antonio a další..:-)“ 
Klára:  „Páni, jsou to vážně velká jména a co 5angels? Máte vůbec čas na koncerty?“ 
Míša: „Jo, samozřejmě že jo, máme spoooooustu koncertů, je to ale hodně náročný!“ 
Klára: „Jak to?“ 
Míša: „Máme třeba dopoledne dva koncerty a pak ještě odpoledne dvě představení. 
Proto s holkama občas chodíme do fitka, abychom  trénovaly fyzičku.“ (smích) 
Klára: „Ty jo, celkem záhul, klobouk dolů! A co kluci?“ 
Míša : „Ehm, kamarádi! (smích, smích, smích..) Né, teď vážně. Pár objevů tam bude.“ (zase 
smích) 
Klára: „Jasný :D. A co škola, jak to zvládáš?“ 
Míša: „Musím to zvládat!  Nic jiného mi nezbývá! Mám ale jednu výhodu, nemusím se učit 
na příjmačky na střední!“ 
Klára: „Cože? Jak to?“ 
Míša: „Studuju na osmiletém gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem, kde také bydlím. Takže 
střední školu mám jistou ;)“ 
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Klára: „Aha, tak to je fajn ;). A ještě poslední otázka! Co fejk profily na facebooku, twitteru, 
ask.fm a tak? Jak jsi na tom?“ 
Míša: „No, je pravda, že spousta fanoušků po nás chce naše facebookové profily, ale my jim 
je dát nesmíme! Ty jediná ho víš, ale je pravda, že pár tvých kamarádů v přátelích mám! Ale 
co, pravidla jsou od toho, aby se 
porušovala ;D. A twitter profil mám 
veřejný, odkaz nejen na můj twitter najdete 
na www.5angels.cz ;) a profil ask.fm mám 
taky věřejný. Jmenuji se tam: Michell Exlů, 
mám tam také vlastní poradnu ;).“ 
Klára: „Dobře, to je asi všechno! Takže 
16.12. v divadle na muzikálu :-). Budu se 
těšit.“ 
Míša: „Jasný :D. I já se těším, děkuju za 
rozhovor a měj se hezky ;).“ 
Klára: „I já děkuju. Ahoj.“  
 
(Klára Malátová Zdroje: Rozhovor s Míšou, od 
Míši)                   Redakci časopisu Labyrint s ♥ 
Míša 
 
 
 

6. Recyklohraní 
Na naší škole již 3 roky funguje pod vedením 
paní učitelky Mgr. Jany Polákové program 
RECYKLOHRANÍ. Děti se do tohoto projektu 
zapojují např. sběrem baterií, mobilů, televizí 
atd. Za tyto věci dostáváme body,  které 
můžeme utratit za různé odměny. Položili jsme  
paní učitelce Polákové několik otázek ohledně 
programu RECYKLOHRANÍ. 
1. Jak dlouho zde funguje program 
recyklohraní? 
Program zde funguje od září roku 2009. 
2. Co dostáváme za splněné úkoly? 
Body, které je pak možno utratit za odměny (v 
roce 2011 tři fotbálky). 
3. Co jsou to za úkoly? 
Různé úkoly o zpracování elektroodpadu. 
4. Zapojují se děti hodně? 
Ano zapojují. Třeba v hodinách přírodopisu, výchovy k občanství a ke zdraví, prvouky. 
Některé děti nosí opakovaně elektroodpad někteří nikoli. 
5. Kolik se zatím vybralo baterií? 
Okolo 200 Kg. 
6. Má program Recyklohraní vlastní stránky? 
Ano, má - www.recyklohrani.cz. 
Děkuji paní učitelce Janě Polákové za odpovědi. 
 
( David Veselý, Pavel Pivoňka 6.B, obrázek Michaela Kovářová 9.C)  
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7. Korfbal – pravidla moderních sportů 
Dnes jsem vybral málo známý sport, ale občas hraný v naší tělocvičně, s názvem korfbal. 
Korfbal je míčová kolektivní hra, ve které spolu nastupují společně muži i ženy. Hraje se na hřišti o 
rozměrech 40 x 20 m  rozděleném na 2 poloviny. Účelem hry je prohodit míč košem, který stojí na 
tyčovém stojanu uvnitř každé z hracích polovin a je vysoký 3,5 m bez odrazové desky. Hrací doba je  
2 x 30 minut. 

Pravidla: 
Jedná se o míčový, košový, týmový, smíšený a komplexní sport s více než stoletou tradicí. S míčem 

může hráč udělat jen dva kroky, dribbling není povolen. Nesmí se střílet, pokud je obránce na 

vzdálenost paže. Je zakázáno brát soupeři míč z ruky, musí být chycen, když je ve vzduchu. Je 

zakázáno hrát nohama, běhat s míčem a faulovat. Muž smí bránit pouze muže, žena ženu. 

             Ve zkratce 

 žádné běhání s míčem 

 žádné driblování 

 fyzický kontakt hráčů musí být kontrolovaný a nesmí vést k získání výhody 

 hráči mohou bránit pouze soupeře stejného pohlaví 

 střelba v "bráněné pozici" vede ke ztrátě míče 

O co jde??? 

Korfbal je míčový sport, hraný rukama na 

obdélníkovém hřišti. 

Dva soupeřící týmy, každý tvořený 4 muži a 4 

ženami, se snaží skórovat vstřelením míče do 

soupeřova koše (holandsky korf). 

Hlavními charakteristikami hry jsou 

všestrannost, týmová hra, omezený fyzický 

kontakt hráčů a rovnost mužů a žen ve hře. 

Tým osmi lidí se před hrou rozdělí na dvě  

 

 

 

poloviny, v každé jsou dvě ženy a dva muži. 

Obdélníkové hrací pole je rozděleno středovou 

čárou na dva stejné čtverce. V obou čtvercích 

stojí koš v jedné třetině vzdálenosti od zadní 

čáry k čáře půlící. 

Jedna polovina týmu plní na začátku hry 

obrannou roli. Po každých dvou vstřelených 

koších si hráči role vymění. 

 
 
(Filip Hůla 7.B) 
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8. Kynologie - Psi slavných 
Nejen českým, ale i zahraničním celebritám dělá často společnost čtyřnohý kamarád. 

Snad každý druhý herec, každá druhá herečka má doma pejska. Většina celebrit se totiž řídí 
větou: ,,Nejlepší přítel člověka je pes.“ 

Jiřina Jirásková a Amálka:  

Strávila s ní poslední chvíle života. Když zemřela, Amálka vyla v jejím 
bytě na Vinohradech. Fenečka francouzského buldočka byla její přítelkyní 
až do smrti. Jiřina měla ještě před Amálkou několik francouzských 
buldočků. Amálku si rozmazlovala,  jak jen mohla. Chodila s ní i do psích 
ochodů obléknout nové psí trendy. Ještě před svou smrtí zařídila Amálce 

domov u své kamarádky, aby Amálka 
nemusela do útulku. 

Karel Gott a Stella: 
Dokonce i český slavík Karel Gott má doma 
čtyřnohého přítele. Svým dvěma dcerám 
pořídil fenku zlatého retrívra Stellu.  Ke koupi fenky Karlovi pomohla 
zpěvačka Dara Rollins, která Gottům svěřila své dva Jack Rasli na hlídání. 
Karla nejspíš psí společnost okouzlila, a tak si musel pořídit svého pejska.  
 
Diana Kobzanová a Mia:  
I moderátorka z rádia Frekvence 1 má doma 
svého psího kamaráda. Doma má okouzlující 
plemeno bulteriéra, které se i mně osobně 
hooodně líbí :)   
 Proč jste si vybrala právě tuto rasu? 

Protože mi vyhovuje povahou a nelíbí se mi moc malí pejsci jako třeba 
čivava. Chtěla jsem psa, který by mě donutil něco dělat. 
Berete pejska všude s sebou? 
Do práce, když je to potřeba. Ale spíše ji nechávám doma, protože 
moderuji spoustu akcí, kde se mnou nemůže být.  
Spí s vámi váš pejsek v posteli? A co na to váš přítel? 
Když postel druhý den budu převlékat tak jo, jinak se mnou v posteli Mia 
nespí, jelikož přítel není Pražák, tak se mnou tak často není. 
K. Malátová (Zdroje: www.google.com/obrazky, 
www.blesk.cz/hobby)  

 
9. Recenze na muzikál - Andílci za školou 
 
Hrají: 5angels, Josef Vojtek, Ondřej Havel, Filip Antonio, 
Sabina Laurinová a další… 
 
O čem muzikál je:  
Končí prázdniny a kamarádky Míša, Angelina, 
Vendy a Tereza nastupují do deváté třídy. 
Během léta založily hudební skupinu, ale 
zkoušení zatím moc nedaly. Během zkoušek 
vlastně spíš probíraly partičku spolužáků, kteří 
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mají rapové trio: Tomyho, Dejva a hlavně 
Šimona, o němž sní snad všechny holky ze 
školy. První školní den se ve třídě objeví nová 
spolužačka Nikola. Ředitelka Kadavá jí před 
poněkud zdivočelými deváťáky neudělá zrovna 
dobrou reklamu, když ji představí jako 
vzorňačku, jedničkářku, vítězku matematické 
olympiády, výbornou zpěvačku… Holky 
zbystří. A kluci samozřejmě taky, protože 
Nikola je nejen chytrá, ale ke všemu dobře 
vypadá. Jediná vada na její dokonalosti je 
snad jen její desetiletý brácha Filip, kterého 
musí všude vodit s sebou.  Filip rozhodně není 
žádný andílek a dokáže svoji sestru přivést do 
pořádně prekérních situací. 

 
Holky na novou spolužačku žárlí a snaží se ji 
všelijak znemožnit, kluci si ji testují. Součástí 
testu je i to, že Šimon Nikole prozradí, že plave 

v matematice. Nikola ho začne ochotně 
doučovat a o dvojici  se po škole šíří klepy. Ty 
částečně roznáší i drzý Filip, který se 
smyšlenými historkami o sestře a Šimonovi 
snaží zaimponovat starším holkám. 
Chystá se školní akademie, kde mají mít 
deváťáci svoji show. Vystoupení má pod 
taktovkou učitel Chramosta, popletený vedoucí 
školního sboru, který si libuje v nemoderní 
lidové hudbě a nutí svoje svěřence zpívat z not 
lidové slovenské písně. Větší autoritu má u 
deváťáků zeměpisář Vojtěch, který kdysi zpíval 
v rockové kapele. Ten nabídne ředitelce 
Kadavé, že s deváťáky secvičí show on. 
Zároveň se také pokusí třídu, kde to po 
Nikolině příchodu  vře, stmelit.  
Ředitelka se hned po první zkoušce zděsí: 
bývalý rocker Vojtěch secvičuje s deváťáky 
podle jejího názoru „pro mládež nevhodnou 
show“.  Kadavá povolá sbormistra Chramostu, 
ať otěže  vystoupení vezme do svých rukou.  
Tím ovšem proti sobě deváťáky poštve a na 
škole vypuká otevřená válka. Zeměpisář 
Vojtěch věří, že konflikt přece jen přinese něco 
dobrého: snad deváťáci  začnou konečně 
táhnout za jeden provaz a všem ukáží, že 
nemají talent jen na pomlouvání, žárlení a 
řevnivosti… 

Prodej vstupenek: 
 Pokladna divadla Brodway, Na příkopě 31, Praha 1, 
Tel.: +420 225 113 331 
Více na www.andilcizaskolou-muzikal.cz 
Můj vlastní názor:  
Mně se muzikál moc líbí.  Viděla jsem ho nespočetněkrát  a musím 
říct, že na to, že měli herci jen měsíc na nazkoušení, se jim to 
opravdu povedlo. Klobouk dolů . 
Protože se s herci znám osobně, přidávám foto s Ondrou Havlem. 
K.Malátová (Zdroje: andilcizaskolou-muzikal.cz, foto vlastní, 
archiv 5angels) 
 
 
 

10. Recenze na knížky 
 
Ráda bych vás přivítala v další nové rubrice. 
Na této stránce vám budu psát o zajímavých knížkách,které jsem četla. 
Jako první jsem si pro vás  připravila knížku: 
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Svět podle Snoopyho 
Je to komixová knížka, která vypráví o malém bíglovi 

jménem SNOOPY. 
Snoopy má mnoho přátel. V této knížce vystupuje tým 
amerického fotbalu Peanuts.Tým tvoří: Charlie  Brown 
(pro Snoopyho je to jen “ten kluk s kulatou hlavou, co mě 
krmí“), Linus - nejlepší kamarád Charlieho, umí přesně 
pojmenovat téměř každou situaci, Lusy-z Lusy by měl 
strach asi každý i její stvořitel Charles Schulz, 
Shroeder-je věčně skloněný nad dětským piánem a 
sochou Mozarta. A jednou z posledních je “Malá  

Zrzečka“ - životní láska Charlieho Browna….. 
A mnoho dalších skvělých postav! 

Doporučuji si tuhle knížku přečíst. 
                                                                                            (Bára Kollárová 7.B) 

11. Jak přežít víkend s rodiči 
Jelikož nám už dávno napadl sníh, 
mohli bychom jít ven a toho sněhu si 
trochu užít.Takže pokud rádi lyžujete 
a nechce se vám jezdit daleko od  
domova, můžete zkusit lyžařské areály 
poblíž Benešova,  například ski areál 
Monínec a ski areál Chotouň.  
    A nebo se jenom válejte u telky 
s brambůrkami!
Ski areál Monínec 

Lyžařské středisko uprostřed Čech v 
oblasti zvané Česká Sibiř je vybaveno 
nejmodernější horskou technologií. 
Monínec můžeme navštívit i v létě.A 
pokud se budete chtít ubytovat, je tu 
i nový hotel.  

Region: Střední Čechy, Obec: Sedlec-
Prčice 
Typ aktivity: Adrenalin, 
Cykloturistika, Zimní sporty                       
Kategorie: Adrenalinová centra, Kola a 
koloběžky, Běžecké stopy, Lyžařské 
areály, Půjčovny vybavení, Snowkiting, 
Školy a kurzy 
Web: www.moninec.cz  

 
Ski areál Chotouň 
V areálu jsou k dispozici tři vleky. Dva 
paralelní vleky typu Poma s 
teleskopickými unašeči (délka 300 a 
280 m, převýšení 50 m) a malý dětský 
vlek (délka 120 m). 
 
 

Web: 
www.vleky 
chotoun.cz 
(Nikola 
Barotošová 
8.B)  
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  12. Super hračka 
 

Australan Christopher Malloy si doma 
v garáži sestrojil fascinující motorku. Není 
to jen tak ledajaká motorka, je poháněna 
dvěma vrtulemi a tím pádem létá.  
 
Tahle motorka by mohla splnit nejen sny 
adrenalinových milovníků, ale taky by 
zlepšila hustotu dopravy na silnicích. Sice 
motorky nezabírají tolik místa, ale přece 
jen by se neproháněly rychle po silnici, 
nýbrž až 3kilometry ve vzduchu. Je 
fascinující, že těchto 110 kilogramů těžká 
motorka může snadno létat takhle vysoko. 

   Jenže takováhle hračka něco stojí. Spořili 
byste si asi dlouho, protože dát 1,2 milionu 
korun. To by bylo skoro na luxusní auto. 
A pokud byste si ji vůbec koupili, chtělo 
by to přece jen  nějakou pilotní praxi, a tak 
si zatím o této superhračce můžeme nechat 

jenom  zdát.

                (Richard Síbrt 8.C) 

             
13. Trendy s Vendy 
 
 Opět je tu vaše Vendy a poví vám, jak se 
připravit na zimu nebo co si přát pod 
stromeček  . Slunce pomalu, ale jistě 
ztrácí svou sílu a příroda se již připravuje 
na příchod mrazivých zimních večerů. 
Nejvyšší čas přichystat na zimní sezónu i 
váš šatník. 
Do módy se opět vrací gotika, ale to asi 
není nic pro nás, co máme za povinnost 
školní docházku. Tajemná černo-černá 
nálada naprosto ovládla přehlídková mola, 
poctu této královně barev vzdali snad 

všichni světoví návrháři. Černá zdaleka 
není jen symbolem smutku a 
pošmournosti, dramatická uhlová barva 
reprezentuje také čistou, eleganci a 
maximální svůdnost. 
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 Ovšem nic se nezkazí módou z 50. let 
upravenou do roku 2012. Takže taková 
džínová bundička jen tak do chladných 
učeben by byla 
ideální .  
Ale ani mix různých barev nezůstává 
pozadu. 

Stále se nosí „Buřtové“ bundy, ale 
k zahození není ani delší kabátek. Také 
kožené bundy s kožíškem jsou letos      
v módě, výborně zahřejí .. 

                                                                                                                 
  (http://www.omlazeni.cz 
http://www.google.cz ) 

(Eliška Bartošová, Karolína Houzarová 
8.B) 
                                                             

                                                                                                       

14.Vtipy,křížovka 

 
                                                               

Co má společného peněženka a 
cibule? 
Když ji otevřete – pláčete.         
 
Víte, proč má smrtka kosu? 
Protože nemá peníze na kombajn. 
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Víte, co je maximální vrchol obezity? 
Když spadnete ze všech čtyř rohů postele najednou. 

 
Víte, co se stane, když zkřížíte světlušku se stonožkou? 
Lampionový průvod. 
    
    Tři blondýnky zůstanou samy na ostrově. Neví, co si počít, a tak tam tak sedí a sedí. V 
tom se jim zjeví víla a říká, že každé splní jedno přání. Tak první blondýnka říká, že by 
chtěla být chytřejší, aby se odtamtud nějak dostala. Rázem jí ztmavnou vlasy, je z ní 
brunetka a ta neváhá, vrhne 
se do vody a z ostrova 
odplave. Druhá blondýnka si 
přeje být chytřejší, než ta 
první. Stane se z ní 
černovláska, ta najde pár 
ostrých škeblí a s jejich 
pomocí nařeže rákos a vyrobí 
si člun, na kterém odpluje. 
Třetí chce být ještě 
chytřejší, než druhá. 
Najednou se z ní stane muž a 
odejde po mostě. 

 
Myslíte, že se 4 sloni vejdou do 
1 auta ? 
Vejdou, protože jsou v autě 4 
sedačky. 
 
 ...A myslíte, že se tam vejdou 
4 velbloudi ? 
Nevejdou, protože tam už sedí 
sloni. 
  
Brunetka potká blondýnu a ptá 
se jí: "Čus bloncko, kam 
kráčíš?" 
"Na třešně přece." 
"Jak to, vždyť je zima?" 
Blondýna odpoví: "To nevadí, vzala jsem si rukavice."        (Bára Kollárová 7.B) 
 

 

15. Soutěž 
Ještě stále můžete posílat fotky vašich vánočních stromků, soutěž o 
nejhezčí vánoční stromek pokračuje do dalšího čísla, kde budou vyhlášeni 
vítězové!    (Adéla Kosíková 8.B) 
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