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ÚVODNÍK 

 

Milí čtenáři,  

dostává se Vám do rukou první číslo časopisu letošního  

školního roku. Témata tohoto čísla jsou velmi pestrá. Najdete 

zde příspěvky ze života školy, ale i tipy, jak trávit volný čas. 

Přečtete si povedené práce z hodin slohu. Pro milovníky četby 

zde máme upoutávky na knihy. Můžete se inspirovat našimi  

recepty nebo si procvičit znalosti německého a anglického jazy-

ka. Pevně doufám, že Vás toto číslo zaujme a budete se těšit na 

ta další. Stále platí, že přispívat může kdokoli i na dálku. Stačí 

přijít ve škole přímo za mnou nebo napsat na mail  

marie.tomsova@2zsmb.cz. Další možností je kontaktovat mě 

přes Microsoft Teams. Za každý nápad jsme rádi. Dvojka je Váš 

časopis, a proto hledáme nápadité redaktory. 

Marie Tomsová 

mailto:marie.tomsova@2zsmb.cz
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FESTIVAL KULTUR 2022 

 
je akce, na které se předvedly národy světa s jejich zástupci 

z mladoboleslavských menšin. Odehrával se v parku Výstaviště 

15. září od 10:00 do 16:00.  

Byla zde hudba, stánky a i podium, na kterém jsme mohli slyšet 

klasické lidovky z představených zemí. Byli zde přítomni  

Bulhaři, Mongolové, Maďaři, Slováci, Rumuni, Moldavani,  

Indové, Thajci, Vietnamci, Ukrajinci a jiní. Turci měli speciální 

stánek s čajem, kde představovali jejich kulturu. 

Všechny kultury měly předměty typické pro jejich zemi. U Café 

altánu jsme se mohli občerstvit. Jeden stánek dával dětem kvízy 

se spojováním vlajek a za správně vyplněný kvíz dostávaly  

odměny.  

 

Vojtěch Mlejnek, Jarmil Špaček, Štěpán Novák - 9.C 
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SOUTĚŽ ZA NAŠIMI STROMY 

 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV KE DNI STROMŮ 2022 

 

 
 

Pořadí Číslo druž-

stva 

Členové družstva Škola Počet bodů 

7. 9 

Žohová Tereza 

Betková Sabina 

Motyčák Václav 

2. ZŠ 

  

50 

 

15. 8 

Havelková Kateřina 

Špaček Jakub 

Kropáčková Magdaléna 

2. ZŠ 44 
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VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU 

 

1. MÍSTO 4. A - 600,3 KG 

2. MÍSTO 4. B - 497 KG 

3. MÍSTO 1. B – 371 KG 

4. MÍSTO 1. A – 364,1 KG 

5. MÍSTO 3. B – 346,7 KG 

6. MÍSTO 2. A – 260 KG 

7. MÍSTO 5. A – 258 KG 

8. MÍSTO 4. C – 251 KG 

9. MÍSTO 5. B – 240,5 KG 

10. MÍSTO 3. A – 219 KG 

11. MÍSTO 7. A – 200,4 

12. MÍSTO 6. A – 200 KG 

13. MÍSTO 9. C – 162,8 KG 

14. MÍSTO 6. B – 159,5 KG 

15. MÍSTO 9. A – 141 KG 

16. MÍSTO 7. C - 137,2 KG 

17. MÍSTO 2. B – 126,6 KG 

18. MÍSTO 9. B – 97 KG 

19. MÍSTO 8. A – 80,5 KG 

20. MÍSTO 8. C – 45 KG 
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DOPIS TROSEČNÍKA 
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LIMERIKY 

 

Byl jeden chlap z Bolky, 

v domě balil holky. 

Holky se mu vysmály, 

jak ho dobře pomátly. 

Ach ten chlap z Bolky. 

 

Vanesa Gáborová 7.A 

 

Moje teta z Olomouce 

našla červa v hrubé mouce. 

Bylo jí to líto,  

proto vzala síto. 

A červ našel útočiště v polohrubé mouce. 

 

Štěpánka Červenková, 7. A 
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LITERÁRNÍ OKÉNKO 

 

Jack London – Tulák po hvězdách 

Na tuhle knihu jsem narazila náhodou. Nevěděla jsem o ní, než 

jsem jí začala číst. Upřímně nejsem žádný velký čtenář, ale  

tahle kniha mě bavila od začátku do konce. Měla zajímavou 

myšlenku a propletený děj, což byla na druhou stranu docela  

nevýhoda. Musela jsem se k textu hodněkrát vracet a v ději se 

dalo lehce ztratit. Tento žánr patří mezi mé oblíbenější, plus  

kniha byla fakt super. 

Lucy Tarnoci, 9. A 
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ŠŤASTNÉ A HRŮZOSTRAŠNÉ 

-Antologie štědrovečerních hororů 

-Autor: Algernon Blackwood a Charlotte Riddellová, český  

překlad — Pavel Pecháček 

- Rok vydání: 2021 

-Žánr: Beletrie 

Stručný obsah knihy: 

6 příběhů, 6 různých situací. Knížka 

vypráví o času vánočním, kde není 

všechno tak hezké jak má být.  

Duchové, vrazi i jiní, naruší  

a znepříjemní vánoční pohodu. Každý 

příběh je jiný, ale přesto mají něco společného... 

Můj názor na knihu: Tento žánr knih mě zajímá ze všech  

nejvíc. Splnila všechna má očekávání, které jsem si představila, 

už když jsem knihu dostala. Nemá tolik stran, takže pro někoho, 

kdo nečte perfektní. Změnila bych na ní pouze jednu věc a to, že 

ze začátku každého příběhu mě tolik nebavila a občas jsem jí 

odložila a dočetla jindy. Avšak když už to začalo být zajímavé, 

nemohla jsem z ní spustit oči.  

Denisa Marková, 9. C 
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Aristoteles a Dante odhalují záhady vesmíru 

AUTOR: Benjamin Alire Sáenz 
 

Pokud čekáte příběh o přátelství dvou kluků, tak se velmi  

mýlíte. Jde o proces dospívání, hledání sebe sama a mnohem  

více. Kluk jménem Aristoteles potká kluka jménem Dante.  

Aristoteles je introvert, který nedokáže s nikým komunikovat. 

Nemá žádné přátele a tak chodí k městskému bazénu, i když  

neumí plavat. Právě jeden den u bazénu ho osloví Dante, který 

se zeptá jednoduchou otázkou:“ Můžu tě naučit plavat, jestli 

chceš?”. Aristoteles tápe ve světě dospívání, neví kdo je, nezná 

svého bratra, který je momentálně ve vězení a rodiče s ním  

o tom odmítají komunikovat. Na druhé straně Dante se s  

každým rychle spřátelí a je u všech velmi oblíbený. Jejich  

přátelství začalo ten den u bazénu a časem rostlo v něco víc. 

Celá kniha je napsaná z pohledu Aristotela. Kapitoly jsou různě 

dlouhé, někdy na jednu stránku, někdy na čtyři i na devět.  

Během příběhu se mi střídaly pocity, jakými byli strach, radost, 

smutek a překvapení. Nemohla jsem se od knihy odtrhnout. 

Chtěla jsem s nimi objevovat záhady vesmíru a zajímalo mě,  

na co dál ještě přijdou.  

V žánru Young Adult se jedná o unikát, je naprosto jiná než 

ostatní a myslím si, že zabaví všechny. Po dočtení knihy mohu 

úspěšně říct, že kniha splnila mě očekávání. 

Marie Abertová, 9. C 
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Virtuální realita, Martina Mátlová 

 

Kniha Virtuální realita je dílo od české autorky Martiny  

Mátlové. Byla vydaná poprvé v roce 2022 a doporučený věk je 

13+. Kniha patří do žánru román. 

Stručný obsah knihy: hlavní postava Zachariáš skončil po  

těžkém úrazu na vozíku ochrnutý. Kvůli tomu se vzdal všech 

svých snů jako na příklad cestování a lezení po skalách.  

Po dlouhé době si najde práci ve virtuální realitě, kde má  

možnost chodit. Zachariáš si začne aspoň trochu užívat život. 

Vše mu ale naruší smrt jeho kolegy, který pracoval jako utajený 

agent v Útvaru pro boj s virtuálním zločinem. Několikaletý  

výzkum se musí dokončit, a tak Zachariáš vezme místo za jeho 

kolegu. 

Nevěděla jsem co očekávat od této knihy, 

protože jich není moc na toto téma.  

Ale bavila mě a nemám nic proti.  

Doporučuji! 

 

Eliška Zapadlová, 9. A  
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MÓDNÍ ANKETA 

 
Naše třída 8. B se rozhodla uspořádat anketu a oslovila své  

spolužáky z ostatních tříd, jak se jim líbí outfity našich učitelů. 

Sledují učitelé módu? Mají cit pro sladění barev? Padnou do 

vkusu žáků? Žáci hlasovali a na prvních 5 místech se umístili  

tito učitelé: 

1. Nikola Kovačíková: padla do vkusu největšímu počtu žáků 

(sportovní  a moderní oblečení) 

2. Veronika Brejchová: umí zkombinovat barvy, vkus pro 

módní šatník 

3. Adam Schwaninger: stylové, moderní, vkusné oblečení,  

super boty a doplňky, které se hodí ke každému jeho outfitu 

4. Hana Macková: osobitý styl, sladěné doplňky, moderní styl, 

vždy dokonale nalíčená  

5. Simona Schwaningerová: oblečení a doplňky vždy sladí, ve 

všech barvách vyniká, nechá si záležet na výběru šatů a bot. 

 

V anketě se umístila i naše 

paní školnice Hana Týslová, 

která dokonale umí sladit své 

montérky s ostatním  

oblečením. 
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NĚMČINA 
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MESSAGE IN A BOTTLE 

 

What type of message can you put in a bottle? Why do you 

think people send messages in a bottle? 

Dear reader, 

I´m writing this letter because I want to share my story. I was 

born in 1838 in Maine, and I have two brothers, Charlie and 

Jim. I´m a bit jealous of them because theyŕe boys. Itś not easy 

to be a girl. People don´t take me seriously. But I can do  

everything my brothers can do and some things even better!  

I can build kites and sleds out of wood, and I´m interested in 

photography…………… 

Students from 8. B also  wrote a message in a bottle. They  

wanted to share their story. They don´t wait for an answer, but 

they want to share experiences. It was a great English lesson. 

8. B language group 
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GEOCACHING 

Geocaching je celosvětová hra, která k nám přišla z Ameriky. Hra 

využívá GPS souřadnice. Je to turistická a navigační hra, kterou 

není možno hrát bez přístupu k internetu. V této hře jde o nalezení 

místa se schránkou, která je ukryta v přírodě na daných GPS  

souřadnicích. Schránce se říká casche, v češtině keška.  

Geocaching je složený ze dvou anglických slov. Geo v angličtině 

znamená země a cache tajná skrýš. Člověk, který hledá kešky, si 

říká geocacher, u nás se též používá slangový výraz kačer.  

Označení pro lidi, kteří nevědí nic o geocachingu. A proto musíte 

být nenápadní při hledání, existuje 13 typů kešek, ale spoustu jich 

ani možná nenajdete, tak budeme mluvit o těch nejzákladnějších. 

To jsou tradička, ta leží přímo na zadaný souřadnicích. Je 10  

obtížností, do 2 to je ještě v pohodě a u těch dalších jsou občas  

potřebné i speciální vybavení, jako horolezecké, potápěčské  

a spoustu další. Potom je misterka, ta nemá souřadnice na netu, ale 

musíte vyluštit. Pak je multina, ta má větší obsah. Teď 

k obsahu, jsou základní velikosti mikro, ve které je 

jen lockbook. To je takový deník, kam zapíšete své jméno, čas  

a den. Potom malá, to je malá krabička, ve které je lockbook a par 

věcí. Vždy když něco najdete, tak musíte měnit věc za věc.  

Nepatří tam alkohol, cigarety, nože a takové věci. Potom střední, 

ta je prostě větší. Potom velká, ta je prostě velká.  

Jakub Špaček 
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RECEPT—SKOŘICOVÉ ROLKY 

Těsto: 

1 lžíce cukru 

1 balení sušeného droždí 

¼ hrnku mléka 

3 hrnky hladké mouky 

4 lžíce třtinového cukru 

¼ hrnku másla 

špetka soli 

Náplň: 

¼ hrnku třtinového cukru 

špetka soli 

skořice (od oka) 

1/3 hrnku másla 

Poleva: 

1 balení Philadelphie 

1/3 hrnku másla 

1 hrnek moučkového cukru 
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Postup:  

1. Dejte mléko na pár vteřin do mikrovlnné trouby- mělo by být 

teplé, ne horké. Rozmíchejte v něm cukr a přidejte droždí.  

Odstavte, a nechte vzejít kvásek. 

2. Mezitím smíchejte všechny suché ingredience, přidejte máslo 

a nakonec i kvásek. 

3. Pomocí rukou vypracujte těsto. 

4. Vymažte velkou misku máslem a vložte do ní těsto. Přikryjte 

utěrkou a nechte 1-2 kynout. 

5. Mezitím, co těsto kyne, si připravte náplň. Rozpusťte si máslo 

a přidejte k němu ostatní ingredience. 

6. Vykynuté těsto rozválejte do tvaru obdélníku, potřete náplní  

a z té širší strany rolujte. Rovnoměrně nakrájejte a naskládejte 

do pekáče vyloženého pečícím papírem, nebo vymazaného  

máslem. 

7. Rolky nechte ještě 5-10 

minut v pekáči a poté vložte 

do trouby. Pečte 15-30  

minut dozlatova. 

8. Ingredience na polevu 

pouze smíchejte a upečené 

rolky polevou potřete. 
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