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Úvodník 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

dostává se Vám do rukou další číslo našeho škol-

ního časopisu Dvojka. Máme tu předvánoční čas. 

Čas očekávání, napětí a těšení se. Každý z nás se 

těší na něco jiného. Někdo na dárky, jiný na 

prázdniny a volno a někdo zase na mlsání. Co 

znamenají Vánoce pro Vás a jak si je užíváte? Pro 

mě je to čas strávený s mými dětmi, kdy se spolu 

díváme na pohádky, popíjíme čaj a jen tak lenoší-

me.  Užíváme si dárky, hrajeme hry nebo si čteme 

nové knížky. I ve škole jsou cítit Vánoce na kaž-

dém kroku. Na chodbách i ve třídách máme stro-

mečky a jinou sváteční výzdobu, ze školní ku-

chyňky se line vůně perníčků a slýcháme i zpěv 

koled.                      

 Za naši redakci Vám přeji krásné prožití vánoč-

ních svátků, splněná přání pod stromečkem a 

šťastné vykročení do roku 2017.  

 

Marie Tomsová 
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Život ve škole 

Náš vánoční jarmark 
Dne 1. prosince na naší škole pro-

běhl vánoční jarmark. V přízemí 

byly rozmístěny stánky s výrobky 

žáků druhého stupně, výtěžek šel 

do fondu, se kterým si každá třída 

naloží podle svého uvážení. Sou-

částí bylo i brilantní divadelní před-

stavení třídy 7.A, všem se moc líbi-

lo, a také tzv. workshopy, kde si ná-

vštěvníci mohli vyrobit svíčku 

z vosku nebo adventní věnec či 

ozdobit perníček. Také jsme si na schodech zazpívali pár tradičních koled. Myslím si, že se 

tento ročník, i přes všechny nedokonalosti, velmi podařil, snad to takhle půjde i příště.  
Markéta Brzobohatá 

Dílny 

Dne 1.12 . se konali vánoční dílny. Žáci si mohli vybrat ze šesti dílniček (ozdoba na stůl, 

ozdoba na stromeček, lucerna, ozdobený pomeranč, věnec a hvězda). Nikdo ale nevěděl, 

kdo jeho dílnu povede. Po 3. Vyučovací hodině se žáci odebrali do třídy, kde se daná dílna 

konala. S sebou si vzali pomůcky, které dostali předem sepsané na lístečku.  
Barbora Kropáčková 
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Život ve škole 

Vánoční přání Ježíškovi 
Dne 1. Prosince proběhl den otevřených dveří a Jarmark na 2. ZŠ . V tento 

den všichni prvňáci této školy napsali dopis Ježíškovi .Tato přáníčka uvázali 

mašličkou na balónky a poslali Ježíškovi do nebes. 
Jana Čichovská 

Během měsíce listopadu probíhal ve třídě 4.B projekt pod názvem RODIČE VÍTÁNI. 

Rodiče se mohli přijít podívat do vyučování, za odměnu pak svým dětem četli ze své 

oblíbené knížky. Cílem bylo motivovat děti ke čtení a prohloubit spolupráci rodiče x 

škola. Rodiče v naší třídě jsou však velmi kreativní a někteří si do hodin připravili hu-

dební vystoupení, či vlastivědné vyprávění...... 

RODIČE VÍTÁNI 
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Život ve škole 

TŘÍDA 4.B SEZÚČASTNILA TURNAJE VE  

VYBÍJENÉ 

Ve čtvrtek 8. 12. se v nové sportovní hale Zalužanská konal turnaj smíšených družstev 4. a 

5. tříd ve vybíjené. 

Naši školu reprezentovali chlapci a děvčata ze 4. B. Družstvo čtvrťáků sehrálo celkem  6 

zápasů systémem každý s každým. Časový limit pro jednotlivé zápasy byl 1x10 minut. V 

každém týmu hrálo 5 chlapců a 5 děvčat + kapitán. Vzájemná utkání s dětmi z jiných škol 

prověřila přípravu a naši borci  nezklamali. Přestože náš tým reprezentovali pouze žáci čtvr-

té třídy a utkali se i se staršími soupeři, vybojovali vynikající druhé místo. 

Nálada byla bojovná, avšak nešlo pouze o výsledky, ale i o to, aby si děti zahrály, zasporto-

valy, pochopily herní činnosti a především praktikovanou týmovou hru. 

Na závěr turnaje obdržela všechna zúčastněná družstva jako odměnu za předvedené výkony 

drobné sladkosti. Na další turnaj se už teď těšíme. 
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Život ve škole 

VAŘENÍ VE ŠKOLE 

  
V rámci celoroční soutěže, jejíž součástí jsou i prémiové dny, se vydala třída 

3.B do školní kuchyňky vařit. 

Každý si připravil recept na své oblíbené jídlo a uvařil nebo upekl ho pro spolužáky. Násle-

dovala společná  ochutnávka. 
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Život ve škole 

Třetí ročníky v Divadle Spejbla a Hurvínka 

Ve středu 16. listopadu 2016 jsme vyrazili do divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. Jely 

všechny třetí ročníky. Představení se jmenovalo Hurvínkovo Přání. Příběh byl o tom, jak 

si Hurvínek přál, aby byl velký. Potkal kouzelného dědečka, který mu přání splnil. Nako-

nec toho litoval, ale mánička ho zachránila. Představení bylo velmi hezké a všem se líbi-

lo. 
Kateřina Hrdá, 3.A 
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Literární okénko 

Na této a na následující stránce najdete práce žáků z hodin českého jazyka pana učitele Krupičky a pana učitele 

Skopce. 

Pokračování na následující straně... 
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Literární okénko 

Strašidelné prázdniny 

 
Nejlepší kamarádky Áňa a Táňa vyrazí na 

prázdniny k Ánině babičce a dědovi na statek. 

Holky se od souseda dozví, že do staré chaty 

na kopci se nastěhovala rodinka Pražáků 

s jejich dcerou Klárou, která je podle souseda 

divná. Holky zjistí, že před babičkou a dědeč-

kem na statku žila nějaká rodina s holčičkou, 

která se taky jmenovala Klára a ta v 10 letech 

zemřela. Holky se začínají bát. Za pár dní se 

s Klárou pokusí vyvolat ducha (té mrtvé Klá-

ry) jenže Táňa uteče, protože se lekla pavou-

ka. Áňa poběží rychle za ní. Klára za nimi 

z dálky volala: Duch se bude zlobit!!! 

A zbytek si přečtěte sami! 
Bára Kropáčková 



 11 

 

Literární okénko 

Čtenářské měsíce ve 3.A 
Na začátku školního roku jsme ve 3.A zahájili malý čtenářský projekt, který jsme pojme-

novali Čtenářské měsíce. Každý měsíc nám paní učitelka zvolí jednoho českého/

zahraničního spisovatele, o kterém si řekneme zajímavé informace, ukážeme si fotky z jeho 

života a můžeme od daného spisovatele číst i knížky, které napsal. Můžeme, nemusíme. 

S informacemi, které se o daném spisovateli dozvíme, dále pracujeme a společně vytváříme 

informační nástěnku. Je zajímavé dozvědět se, jak dané knížky, které tak rádi čteme, vlastně 

vznikaly. Pokud máme od daného spisovatele nějaké knížky doma, můžeme je přinést do 

školy, aby si je mohli prohlédnout nebo i přečíst ostatní spolužáci. 

 

Září patřilo velice oblíbené švédské spisovatelce Astrid Lindgre-

nové, jejíž nejslavnější pohádková postava je Pipi Dlouhá punčo-

cha. 

 

V říjnu jsme blíže poznali britského spisovatele Roalda Dahla, který je 

autorem velmi čtivých knih pro děti i dospělé.  

 

 

V listopadu jsme měli českého spisovatele Jiřího Ka-

houna, který je autorem známé knížky Příhody včelích medvídků. V roce 

2013 obdržel Zlatou stuhu za celoživotní přínos literatuře pro děti a mlá-

dež.  

 

 

Na prosinec nám paní učitelka vybrala také českého spi-

sovatele, a to Františka Nepila, který byl také autorem řady scénářů a 

televizních pohádek. Jeho knížku Já, Baryk také čteme společně ve ško-

le. A je to fajn.  

 

 

 

Paní učitelka Žaneta Koutová a žáci 3.A 
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Literární okénko 
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Představujeme třídu... 

Naše třída 6. B 
Naše třída je úplně nahoře v učebně výtvarné výchovy. Starosta třídy je Radek Štrobach a 

místostarosta Jáchym Brázda. Je nás 28 dětí z toho 14 kluků a 14 holek. Třídním učitelem je 

Luboš Skopec, kterého máme na český jazyk a jazykové děti na němčinu. Nejoblíbenější 

předmět je tělocvik. Na nejvíce předmětů máme pana učitele Josefa Zdobinského. Má nás 

na zeměpis, rodinnou a občanskou výchovu. Když jsme se ptali: „KDO SLAVÍ VÁNOCE“ 

100% dětí slaví a 0% ne, cca 90%  mají k večeři kapra a cca 10% mají řízek. 

TOŤ O 6.B VŠE. 
Marie Čubanová, Anežka Konečná a Žofka Sochová 



 14 

 

Rozhovor 

A je tu chvíle, na kterou již  určitě všichni netrpělivě čekali! Nedalo nám to ani moc 

času, abychom se rozhodli, koho vyzpovídáme, a tentokrát přišel na řadu pan učitel 

Krupička. 

Rozhovor s panem učitelem Krupičkou 

 
1. Proč jste se rozhodl přestoupit právě na tuto 

školu? 

Rozhodl jsem se bydlet v Boleslavi, kdysi jsem tu stu-

doval, znám tu spoustu lidí, a proto jsem se rád vrátil. 

2. Co si myslíte o zdejším kolektivu? 

S kolegy si rozumím, myslím si, že se mi tady bude i 

do budoucna líbit, protože mám rád bezprostřední a 

veselé lidi. 

3. Jsou nějaké předměty, které byste chtěl učit 

místo češtiny a dějepisu? 

Se svými předměty jsem spokojený, nejradši mám li-

teraturu, ale hodně mě láká hudební výchova, i když 

můj hudební vkus je značně odlišný.  

4. Co jste chtěl dělat předtím, než jste se rozhodl 

být učitelem? 

Vždycky jsem chtěl být učitelem, ale dlouhou dobu jsem chtěl působit také jako spisovatel a 

stále vedu kurzy tvůrčího psaní pro studenty i veřejnost.  

5. Chcete založit rodinu? 

Ano.  Doma mám ročního synovce a je s ním úžasná legrace.  

6. Jaký je váš oblíbený literární žánr? 

Určitě horror, dřív jsem o něm napsal pár článků.  

7. Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Ano, mám psa. Bernskou salašnickou fenku. 

8. Jaký máte názor na to, jak se vaří v naší školní jídelně? 

V jídelně se užije hodně zábavy.  

9. Máte nějakou oblíbenou třídu? 

Ano, mám, ale neprozradím, oni vědí. 

10. Jaký máte názor na LGBT komunitu? 

Jsou to lidi jako všichni ostatní, mám mezi nimi hodně přátel.  

 

Opět děkuji panu učiteli za jeho čas a dobrou náladu, byl to příjemný rozhovor.  
Markéta Brzobohatá 
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Jazykové okénko 

Na této a na další stránce se můžete podívat na práce z hodin španělského jazyka od paní učitelky Pavly Fantové, a 

také na práce hodin z  jazyka od paní učitelky Julie Gottvaldové. 
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Jazykové okénko 
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Jazykové okénko 

 

 

Anglická osmisměrka: 

Připravila: Anežka Konečná 
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Jazykové okénko 

¡  VIVA  ESPAŇOL  ! 
 

Vezmi papír A6, napiš své jméno, třídu a vyber správné odpovědi.  

1. Španělská automobilka SEAT pojmenovává své modely podle: 

A. Jmen v kalendáři 

B. Příjmení známých osobností 

C. Jmen měst 

D. Nahodilého shluku písmen 

 

2. Španělský nápoj SANGRIA se vyrábí z: 

A. Červeného vína a ovoce 

B. Červeného vína a rumu 

C. Bílého vína, rumu a ovoce 

D. Krve býků poražených při koridě 

 

3. Roztékající se ka-

tedrála SAGRADA FA-

MILIA se nachází v: 

A. Madridu 

B. Granadě 

C. Mimo území Španělska 

D. Barceloně 

 

4. Dát si SIESTU znamená: 

A. Dát si pauzu po obědě 

B. Být na oslavě až do rána 

C. Opalovat se bez plavek 

D. Zůstat v práci přes víkend 

 

5. Španělské děti dostávají vánoční dárky: 

A. 24.12. 

B. 25.12. 

C. 6.1. 

D. Celý rok 

(Španělé neděkují) 
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Jazykové okénko 

7. Španělsko je : 

A. Republika 

B. B. Království 

C. C. Sultanát 

D. D. Císařství 

 

8. Světově známý španělský tanec se jmenuje: 

A. Flanenco 

B. Flamenco 

C. Flamengo 

D. Panenco 

 

9. Španělsky AHOJ se řekne: 

A. Halo 

B. Hola 

C. Búú 

D. Ciao 

 

10. Španělsky DÍK se řekne: 

A. Grasias 

B. Gracias 

C. Gracie 

 

Vyplněný papír slož a spěchej ho vhodit do krabičky na mém stole v kabinetě č. 413 kdy-

koliv o přestávce v úterý. 

   Máš velkou šanci, že připravená FANTA čeká právě na tebe! 

 Losování proběhne 22. 12. 2016 v 9,45h bez přítomnosti notáře. 

 

Dík za pozornost.  

                                                                                       Hasta pronto. Pavla Fantová 
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Sport 

ROZHOVOR SE STŘÍBRNÍMI MEDAILISTKAMI 

Z MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AEROBICU* 
 

Tentokrát redaktorka vašeho školního časopisu Julie Žitná vyzpovídala stříbrné medailistky 

z Mistrovství České republiky v aerobicu. Julie si povídala s Klárou Motlovou  a Petrou 

Vaňkovou z 5. B a Terezou Beranovou z 6. C. 

 

Jak dlouho aerobic děláte? No, aerobic 6 let, závodně pak 4 roky. 

Jaký je to pocit, skončit druhý z ČR? Úžasný, je to obrovská radost. 

Kde všude jste závodily? Do zahraničí jezdí až vyšší kategorie, ale byly jsme snad všude 

po ČR; například v Brně, ve Zlínu, v Lounech atd. 

Jak se jmenuje váš tým? M. W. gymnastická Škola Mladá Boleslav  

A trenérka? Martina Wadyová 

Chcete se aerobicu věnovat i v dospělosti? ANO (odpovídají všechny, pozn. red.) 

V jaké kategorii soutěžíte? Soutěžíme v kategorii 11 až 13  let, ale Kláře a Petře je teprve 

10. 

Co vás na aerobicu nejvíc baví? Učení se sestav  (opět odpovídají všechny, pozn. red.) 

Kolik máte doma medailí ? No, celkem 31 zlatých, 18 stříbrných a jednu zlatou z toho Mis-

trovství České republiky. (usměv)TAK GRATULUJI A DÍY ZA ČAS ☺  

Julie Žitná 

 

Ilustrační foto 
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RECEPTY 

 

Vánoční ovesné sušenky 
Seznam ingrediencí 

200 g jemně mletých ovesných vloček  

180 g strouhaného kokosu  

20 g kokosového oleje  

2 vejce 

5 vaječných bílků 

1 lžička vanilkového extraktu  

1 lžička perníkového koření  

1 lžička holandského kakaa 

V míse si smícháme vločky, kokos, roz-

puštěný kokosový olej, dvě vejce, vanil-

kový extrakt a holandské kakao. 

Do směsi opatrně přimícháme sníh z pěti 

bílků a perníkové koření. 

Z hotového těsta tvarujeme placičky, které pokládáme na plech vyložený pečícím papírem. 

Pečeme při 160 °C 20 minut. 

 

Bounty kuličky 
Seznam ingrediencí 

100 g mandlí  

100 g strouhaného kokosu  

40 g rýžového sirupu 

30 g kokosového oleje  

100 g hořké čokolády     

Postup přípravy 

1.Mandle namočíme přes noc. 

2.Poté je rozmixujeme mandle s koko-

sem, sirupem a olejem. Celou směs dá-

me do ledničky alespoň na 20 minut. 

3.Poté ze směsi tvarujeme kuličky a ty namáčíme v rozehřáté čokoládě. 

4.Kuličky pak skladujeme na chladném místě. 

Dobrou chuť! 
Zuzana Henychová 

Zábava 
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Zábava 

VÁNOČNÍ  VÁRKA VTIPŮ ☺ 

Povídají si tři chlapi. První říká: „Hele vidíte tu bílou Octavii? Tak tu jsem dostal 

k vánocům!“ Druhý povídá: „A vidíte tu černou Fabii? Tu jsem zas dostal já!“ Třetí se za-

myslí a říká: „A vidíte tu rudou limuzínu?“ 

„Óóóóóóóóóóóóóóch,“ žasnou chlapi. „No, tak v takové barvě jsem dostal svetr.“ 

 

„Paní učitelko, my máme každý, ale opravdu každý rok tu samou věc  pod stromečkem.“ 

„Prosím tě a co?“ 

„No, stojan“ 

 

Víte co udělá Pepíček, když mu maminka řekne, aby ve škole sekal latinu? Běhá po chodbě 

se sekyrou a volá: Latino, Latino, kde jsi!? 

 

Povídá kapr kapru: „Hele Pepo, věříš na život po Vánocích?“  

 

Nejvýhodnější recept na kapra: Kapra odšupiňte a prodejte.  

 

Víte, proč kostra nemůže na bange jumping? Nemá na to žaludek! 

 

„ Mamí, mamí, stromeček hoří !“ - „Neříká se hoří ale svítí.“ Za chvíli se ozve: „Mámí, ma-

mí záclony už taky svítí!“ 

 

Náš táta je šikovný. Když nám nesvítily žárovky na stromečku, tři hodiny je opravoval  a 

pak, když je strčil je zásuvky, žárovky nic. Ale začal nám svítit taťka. 

 

Víte, proč je jahoda větší než malina? Protože borůvka je modrá. 

Anežka Konečná, Bára Kropáčková, Julie Žitná 
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Zábava 

TIP: JAK SI UKRÁTIT ČEKÁNÍ NA VÁNOCE 
Máte doma adventní kalendář? Abych řekla pravdu, já mám 4. ☺ No co, prostě miluju ten 

pocit, když si vezmete čokoládu a ještě víte, že Vánoce jsou o kousek blíž. Ráda bych vám 

doporučila web WWW.DECKO.CZ/ADVENT (nebojte, nikomu nedělám reklamu), kde na-

jdete krásný adventní kalendář ve stylu „pohádkové vánoční nádraží“, kde se každým dnem 

otevře jedna vánoční hra nebo pohádka. Navíc zde najdete i přes 30 stále otevřených vánoč-

ních her, komiks o narození Ježíška, zpěvník, soutěže o krásné ceny, vánoční recepty, tipy, 

gramofon a vánoční televizi s video návody a recepty, pohádkami všeho druhu, písničkami, 

ukázkami tradic. Také tam jsou hry, ve kterých můžete poznávat Vánoce v jiných zemích či 

si vyzkoušet lidové zvyky. Nebo se přiučit kuchařskému umění. Doporučuji, je to moc hez-

ký a bezpečný web se super obsahem.☺ 

 

Vánoce jinak 
Austrálie: Vánoce mají v létě, tedy na ně jedí hlavně melouny, mají tam nad 30 °C a cpou se 

zmrzlinou, studenými saláty a dary moře, ovocnými koláči, těstovinami a pivem. Jelikož je 

naučili slavit křesťanské Vánoce Angličané, slaví je skoro stejně, dárky jim nosí Father 

Christmas (Otec Vánoc). 

 

Kdo naděluje dárky v jiných zemích? 
Česko a Slovensko: Ježíšek  

Lužice (Německo): Rumpodich (starší muž s pytlem), v některých oblastech naděluje Bo -

    že dźećo, na slepjansku Dźećetko a v dolnolužických Janšojcích Bog 

Německo a Rakousko: Weinachtsmann 

Amerika, Irsko a mnoho asijských zemí: Santa Claus    

Anglie, Austrálie a Afrika: Father Christmas (Otec Vánoc)  

Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko: Děda Mráz a jeho žena „Sněhurijéčka“ 

Finsko:  Joulupukki (něco jako Santa Claus) 

Švédsko: Vánoční kozel  

Francie, Španělsko: pod stromek i do bot nosí dárky Pere Noel 

Holandsko: Sinterklaas (už 5. prosince) 

Norsko: skřítek Misen  

Itálie: Babbo Natale 

Křesťané v Číně: Čche Lao-Žen  

Japonsko: Hoteišó  

Chorvatsko: Božinčnjak 

Bulharsko: děda Koleda 
Julie Žitná 
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na Chadimová, Žofka Sochová, Marie Čubanová, Anežka Konečná, Markéta Brzobohatá. Dozor: Ma-

rie Tomsová a Josef Zdobinský.  

PF 2017 

Veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku přeje redakce vaší Dvojky! 


