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Valentýnský úvodník 

 Doufáme, že jste si užili poslední dny minulého roku a teď Vás vítáme 
v novém roce 2020, do kterého Vám dodatečně celá naše redakce přeje hodně 
štěstí, zdraví a úspěchů jak ve škole či ve sportu, tak v osobním životě.  

 V tomto čísle Vás             
čekají články o 14. únoru, dnu 
zamilovaných, který se nazývá 
Valentýn. Z valentýnského kvízu 
nebo valentýnské lovestory budete 
moci nasát nějakou tu romantiku.  
Dále se věnujeme projektu Edison a 
nechybí ani tradiční talent školy, 
ankety, filmová novinka nebo třeba 
stará dobrá módní policie. 

 Věříme, že se při čtení časopisu pobavíte a něco se i dozvíte. 
Verča a Naty, 9. B 

TOP 10 vystoupení na akademii 

 Připomene si ještě Vánoční akademii, která se uskutečnila dne 19. 12. 2019. 
Celkem bylo 20 vystoupení a my jsme obešly třídy s otázkou „Které vystoupení 
se vám nejvíce líbilo?“ Ze všech odpovědí jsme vybrali top 10 s největším 
počtem hlasů. 

1.  Titanic-Tereza Smejkalová -8. B 
2. Zdeněk Polreich-7.C 
3. Bumby ride-6.A 
4. Purpura-Matěj Techlovský-9.A 

Scénka v kině-8.B 
High school musical-9.C 

5. Spice Girls-8.D 
6. Mňam, mňam Bobík-7.B 
7. Šály-Natálie Hubáčková -8.D 
8. Vánoce na míru-9.B 
9. Robotí tanec-6.B, Taneční sázka-7.D 
10. Parkour-9.A, Československo nemá talent-7.C,Kravmaga-6.C 

Verča a Naty, 9. B 

Edison 2020 

 Od 3. 2. do 7. 2. na naší škole proběhl projekt Edison. Jedná se o pobyt 
zahraničních studentů z různých zemí v České republice. Cílem tohoto projektu 
je seznámit vybrané studenty a žáky škol navzájem s jejich kulturami, zvyky a 
tradicemi.  
 Do našeho města a školy se podívali dva chlapci a pět dívek. V pondělí 
1. hodinu se s našimi Edisony přivítali všichni žáci z 8. a 9. ročníků v auditoriu 
školy. Zde také proběhlo jednotlivé seznámení studentů s jejich patrony, 
kterými se stali vybraní žáci devátých ročníků. Dále následovala prohlídka školy 
a nakonec 3. a 4. hodinu prohlídka města pod vedením paní učitelky 
Kroulíkové. Tam měli naši patroni možnost si se všemi Edisony popovídat.     
Od úterý do pátku pak studenti chodili do jednotlivých tříd se zajímavými 
přednáškami o své zemi. Ve čtvrtek se v hale konala akce Global village, kde     
u stánků svých zemí žáci mohli ochutnat typická jídla apod.  
 V pátek jsme se s našimi Edisony rozloučili. 
 
 

Na naší škole jste mohli potkat tyto studenty:  
 
 

Karrar (26 let) z Íráku, koníčky: vaření, cestování a sport 
Akhil (27 let) z Indie, jeho koníčky: tenis, přátelé a jóga 
Milica (20 let) ze Srbska, její koníčky: volejbal, čtení a cestování 
Alissya (20 let) z Indonésie, její koníčky: hudba, přátelé, knihy a vaření 
Nurzada (21 let) z Kyrgyzstánu, její koníčky: cvičení, knihy a přátelé 
Yasmine (22 let) ze Španělska, její koníčky: tenis, přátelé, knihy a cestování 
Christie (21 let) z Indonésie, její koníčky: sporty a přátelé 
 

Soutěž o ceny!!! aneb Svátek zamilovaných jinak a jindy…  
 
 

Studentka Yasmine ze Španělska, která v rámci projektu Edison vyprávěla         
o životě ve své vlasti, se zmínila o tom, jak se slaví svátek zamilovaných              
v Katalánsku. Chlapec dá své dívce růži a dívka svému chlapci zase věnuje 
knihu. Ale není to na Valentýna. Víte, kdy se tento svátek slaví?  
Odpověď na tuto otázku odevzdejte v kabinetu ČJ - pí uč. Pavlíčkové a třeba 
právě vy budete vylosováni a odměněni knihou. 
 
 

Pokud jste tedy již otrávení z Valentýnů, prvních májů a podobných 
záležitostí, zkuste katalánskou cestu - dámy, darujte svému milému nějakou 
pěknou knihu, a pánové, vy darujte svým slečnám pěknou rudou růži.  

Verča a Naty, 9. B 



Vaše škola je úžasná 

Jak už tu bylo psáno a jak jste mohli zaregistrovat, minulý týden na naší škole 
probíhal projekt Edison. Myslím si, že všechny z nás jejich přítomnost dost 
potěšila. A jak se na naši školu dívá jedna z účastnic tohoto projektu - Christie 
z Indonésie? 
 
Jsi poprvé v České republice? 
Tohle je moje první návštěva ČR. 
Jaká města jsi navštívila?  
Navštívila jsem jenom Prahu a Nymburk. 
Co říkáš na Prahu? 
Praha je velmi krásná, je tam hodně hezkých budov. 
Česká republika je moje oblíbená země. 
Co si myslíš o Nymburce? 
Nymburk je také velmi krásný, ale počasí tu bylo horší než 
v Praze, bylo hodně větrno. Lidé jsou tu velmi laskaví. 
Je naše škola podle Tvých představ? 
Vaše škola je lepší, než jsem si představovala. Velmi se mi 
tu líbilo. Myslím si, že Vaše škola je nejlepší, jakou jsem 
navštívila. 
Měla jsi ráda studenty a učitele naší školy? 
Měla jsem ráda všechny studenty, učitele a pracovníky, protože jsou všichni strašně 
hodní, laskaví a krásní. 
V čem je jiná naše škola a škola u vás? 
Je to velmi jiné, v kultuře, školním programu, osnovách. 
Chutnalo ti jídlo ve školní jídelně? 
Ano, velmi mi chutnalo. Bylo výborné a kuchař byl velmi milý. 
Užila sis týden v naší škole? 
Ano, moc jsem se tu bavila. 
Jsi ráda, že ses zúčastnila tohoto projektu? 
Jsem moc ráda a vděčná, že mohu být v tomto projektu. 
Umíš říct něco česky? 
Ano, umím: dobré ráno, ahoj, děkuji, jste hezký a jsi nádherná. 
Chtěla by ses vrátit někdy do Česka? 
Samozřejmě, opravdu moc bych se sem chtěla někdy znovu podívat. 
Je něco, co bys chtěla říct naší škole? 
Děkuji moc, že jste se o nás starali, za Vaši přívětivost. Cítili jsme se tu velice dobře. 
Omlouváme se, jestli jsme udělali nějakou chybu nebo Vás třeba obtěžovali.  
Vaše škola je opravdu úžasná. 

Verča a Naty, 9. B 

Zkuste vařit jako Edison 
 

Při akci Global village, která probíhala v rámci 
projektu Edison, jsme měli možnost ochutnat 
typická jídla zemí, ze kterých pochází naši hosté. 
Na četná přání byly na webovkách naší školy 
přeloženy recepty. Vše je upraveno k přípravě        
ze surovin dostupných v Čechách. S kořením raději 
šetřete, asijská jídla jsou HOT. Náš tip na oběd: 

 Kyrgizstán – Nurzada: Plov 

 
 

500g rýže  
400g mrkve 
2 cibule 
400g masa /vepřové nebo kuřecí/ 
olej, sůl 

 

Rozehřát olej na pánvičce, orestovat cibuli, přidat nakrájené maso na kousky a 
dusit. Poté přidat nakrájenou mrkev a dusit. Osolit. Přilít 2x tolik vody co rýže, 
přisypat ji do pánve. Nemíchat, jen stále dolívat vodu, dokud rýže nezměkne. 
 

Karrar – Irák: Arabská polévka z červené čočky 

 

1 větší cibule 
2 lžíce olivového oleje 
2 stroužky česneku 
2 mrkve 
1 rajče 
1 brambora  
+- žampióny 
1 lžička kmínu 
1 lžička kurkumy 
2 hrnky červené čočky 
1,5l kuřecího vývaru /masox/ 
sůl, chilli, pepř 
1 citrón 

 

Orestovat cibulku na oleji, pak česnek, koření a minutu restovat. Přidat čočku a 
zeleninu. Zalít vývarem. Vařit 15 – 20 minut. Rozmixovat, osolit, opepřit. 
Ozdobit zelenou petrželkou a kousky citrónu. 

 

Dobrou chuť! 



Kdo je Zdeňka Janečková? 

 
Paní Janečková je naše školní sekretářka. Pomáhá 
nám, když nemáme klíče od šatny, když nám není 
dobře, zavolá rodičům…  Je to velmi milá paní, 
která na všechny otázky odpovídala s úsměvem. 

 
Datum narození: 7. 12. 
Znamení: střelec 

Zájmy: sport 
Oblíbená barva: modrá 

 
Jak dlouho pracujete na naší škole? 
Už třetím rokem. 
Jaké povolání jste dělala před tímhle? 
Dělala jsem nákupčí do centrálního skladu společnosti SPAR. 
Čím jste chtěla být jako malá? 
Chtěla jsem být kadeřnicí. 
Na jaké škole jste studovala? 
Oděvní průmyslová. 
Jaký byl Váš oblíbený předmět ve škole? 
Tak to byl asi tělocvik.  
Jak vycházíte s kolegy? 
Já si myslím, že dobře. 
Máte děti?  
Mám dvě, dceru Lucii a syna Vojtěcha. 
Kde bydlíte? 
V rodinném domě tady v Nymburce. 
Máte domácího mazlíčka? 
Nemám, protože jsem alergik. 
Jaký sport máte ráda? 
Ráda si zahraju badminton a jinak chodím na jógu. 
Jaký je váš oblíbený televizní pořad? 
Moc se na televizi nedívám, někdy se kouknu na televizní noviny na jedničce. 
Jaké je vaše oblíbené jídlo? 
Žemlovka s jablky.  
Kdybyste mohla změnit vaše povolání na cokoliv, co by to bylo? 
Nezměnila bych ho, líbí se mi tu. 

Naty, 8. B 

Talent školy 

Na naší škole je mnoho žáků, kteří se věnují různým sportům.  
Pro toto číslo časopisu jsme vybrali tanečnici Terku Kloučkovou z 8. D. 
 
Jaký děláš sport? 

Chodím na disco dance.  

Proč zrovna disco? 

Ani nevím, ale ze všech stylů tance mě baví nejvíc. 

Jak dlouho tancuješ? 

Už dlouho.  9 let myslím.. 

Jak ses k tomuto sportu dostala? 

K tancování mě přivedla mamka. 

Jak často máš tréninky? 

Tréninky mám 2x  týdně, a když trénujeme soutěžní sestavu, tak 3x týdně. 

Kde tancuješ? Chtěla bys někdy přestoupit a tancovat za jiný tým? 

V Easy dance 2000. Nepřemýšlela jsem o tom a ani bych nechtěla. 

Tvůj největší sen v tancování? 

Vyhrát  MČR. 

Na jaké jezdíte soutěže? 

Czech dance masters, které se konají po celé republice. 

Pokazila jsi někdy něco na soutěži?  

Ano, když jsem začínala tancovat, tak se mi to na soutěžích párkrát nepovedlo. 

Ale teď už se mi to nestává. 

Jaká byla tvoje nejúspěšnější sezóna? 

Asi tato sezóna. A dalo by se říct, že i v roce 2015 se 

nám dařilo. 

Kolik máš doma medailí? 

Mám 9 medailí. 

Chtěla bys být trenérkou? 

Jestli bude příležitost, tak klidně. 

Co tě na tancování nejvíc baví? 

Baví mě na tom všechno. Soutěže, tréninky, i když bývají někdy hodně 
náročné.  

Nikol, 8. D 



Učitelé a jejich jarní prázdniny.. 

Zajímá Vás, kam se chystá Vaše oblíbená paní učitelka 
nebo pan učitel? 
 

pí uč. Mrázková  Budu s dětmi trénovat krasobruslení. 

pí uč. Mezlíková  Pojedeme lyžovat do Jizerských hor. 

pí uč. Černá  Budu hlídat svoji vnučku. 

pí uč. Veselá  Pojedu s rodinou lyžovat do Alp. 

pí uč. Chmelíčková  Pojedu na relaxační víkend a potom lyžovat. 

pí uč. Bartošová  S přáteli pojedeme na Slovensko. 

pí uč. Farníková  Určitě pojedeme do Nizozemí a na hory, když 

bude sníh. 

pí uč. Kroulíková  Budu oslavovat 80. narozeniny svojí maminky. 

pí uč. Venerová  Jedeme na hory. 

pí uč. Obadalová  Budu doma, chodit na procházky a jezdit do 

bazénu. 

pí uč. Bydžovská  Pojedeme na hory do Jeseníků. 

pí uč. Mýtová  Pojedeme s paní učitelkou Šukovou do lázní 

v Maďarsku. 

pí uč. Pavlíčková  Budu lyžovat u Poniklé, pokud bude sníh… 

Pí uč. Kořínková  Pojedeme na hory. 

p. uč. Lokša Budu relaxovat v Adršpachu (bez elektroniky) a 

budu myslet na 8. A. 

p. uč. Šimon  Budu jezdit s kočárkem. 

p. uč. Petřík  Budu se věnovat svoji dceři Terezce. 

p. uč. Kokojan  Budu relaxovat a těšit se na další týden ve škole. 

p. uč. Král  Budu se připravovat do školy a opravovat testy. 

p. uč. Schreyer  Na jeden den pojedeme s rodinou do Prahy na 

únikovou hru a do muzea optických klamů. 

Určitě bych chtěl jet jeden den lyžovat. Zbytek 

prázdnin strávím odpočinkem. 

 
Kája, 8. A 

Módní policie  

V dnešní době se hodně řeší styl oblékání a nové trendy 
oblečení. Proto jsme oslovili paní učitelku Magdalénu 
Obadalovou, která s námi pohovořila o svém vztahu k módě. 

Máte svůj vlastní styl oblékání? 
Nemám žádný vyhraněný styl. Oblékám se podle příležitostí. 
 
V kolika letech jste začala řešit outfity? 
Od dětských let. 
 
Máte nějaký oblíbený obchod? 
Orsay. 
 
Jaký typ oblečení nosíte nejraději? 
Nejradši mám džíny, bílé tričko a bílé tenisky a v létě šaty. 
 
Jaké oblečení byste na sebe nikdy nevzala? 
Ponožky v lodičkách. 
 
Jaká je vaše oblíbená barva? 
Mám ráda bílou, černou a růžovou. 
 
Máte nějakou oblíbenou značku bot? 
Vagabond. 
 
Nosíte ráda módní doplňky? 
Střídám náušnice, kombinuji to s oblečením. 
 
Nosíte jeden a ten samý účes nebo je měníte? 
Účesy střídám. 
 
Zhotovíte si někdy nějaký módní kousek sama? 
Dříve náhrdelníky, ale teď na to nemám čas. 
 
Zavedla byste na naší škole uniformy? 
Ne, uniformy bych nezavedla, ale pravidla ohledně oblékání ano. 

Naty a Niky, 8. D 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=http://www.detskeomalovanky.cz/688/maly-lyzar/&psig=AOvVaw1sgehaHak6zGLzdjdIjMVu&ust=1581595186407000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCvpaz7y-cCFQAAAAAdAAAAABAF


Svatební seriál 
Určitě všichni znáte paní učitelku Mezlíkovou 

a pana učitele Mezlíka. Pan učitel učí na        

1. stupni a je zároveň zástupcem ředitele a 

paní učitelka učí na 2. stupni. Věděli jste, že 

mají pozemek na Měsíci? Myslím, že ne a 

kvůli tomu jsme si pro Vás připravily tento 

článek plný zajímavosti.  

Kde a kdy jste se seznámili?  
Poznali jsme se v roce 1998 na letním táboře, ale to jsme byli jen kamarádi a 
spolupracovníci. Jiskra přeskočila až mnohem později. 
Jak dlouho jste spolu byli, než jste se vzali? 
Brali jsme se po sedmi letech vztahu. Říká se, že je to kritická doba – buď se 
partneři vezmou, nebo rozejdou, u nás to byla ta první možnost. 
Jak a kdy vás požádal manžel o ruku? 
Při večeři v hotelu v Kašperských Horách na Šumavě. Trochu jsem to pokazila, 
protože jsem se nic netušíc u jídla s nadsázkou zmínila, že mi k dokonalé večeři 
chybí jen žádost o ruku. Načež tehdy můj budoucí manžel odpověděl, že mi nic 
chybět nemusí … a vytáhl prsten. 
Jaké bylo vaše datum svatby a proč? 
26. 7. 2008, chtěli jsme se brát uprostřed prázdnin, aby byl čas na přípravu i na 
následnou svatební cestu. 
Kde byl váš obřad a hostina? 
Obřad byl v parku na zámku Loučeň, oběd s rodinou v restauraci v Nymburce a 
večerní párty pro kamarády ve skautské klubovně kus od Kolína. 
Kde jste byli na svatební cestě a jak dlouho? 
Týden hned po svatbě jsme strávili v Egyptě, ve městě Taba. Kromě moře jsme 
stihli i cestování – podívali jsme se do Izraele i do Jordánska. 
Jaký svatební dar vás potěšil nejvíc? 
Díky svatebním darům jsme si mohli dopřát svatební cestu, což byl největší 
dárek. Ale asi nejzajímavější dárek byl pozemek na Měsíci. 
Kolik let jste spolu? Máte spolu děti?  
Manželé jsme 11 let a máme dvě děti –Jůlinku a Jendu. 
Máte nějaký tip na šťastné manželství? 
Moc se nevídat . 
Slavíte Valentýna? 
Obvykle ne, ale letos jsem již s předstihem dostala koště. 

 Karolína, 8. A  

Soutěž! Soutěž! Soutěž! 

Poznáte klasickou českou báseň v jejím anglickém 
překladu? Řešení /název básně a autora/ odevzdávejte 
v kabinetě AJ č. 208. Úspěšní řešitelé obdrží cenu. 

 
The Noonday Witch 

By the bench there stood an infant, 

Screaming, screaming, loud and wild, 

„Can´t you just be quiet an instant? 

Hush, you nasty gypsy-child!“ 

P. Kroulíková 

 

Valentýn  

 14. února… na tento den každoročně 
připadá svátek sv. Valentýna. Je to svátek 
lásky a náklonnosti mezi partnery. V tento 
den se dávají valentýnky ve tvaru srdce, 
květiny a další různé maličkosti. Mezi zvyky 
patří například zamykání zámečků lásky.  
 Tento den je známý díky knězi Valentýnovi. Claudius ll., který byl 
vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili, nebo aby se jen 
zasnubovali, protože se bál, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do 
boje. Kněz Valentýn, který byl proti vládci, tajně oddával mladé páry. Byl 
zatčen a později popraven 14. února.  
 Svátek se slaví od 20. století, do té doby málokdo věděl o svatém 
Valentýnovi. Za nejstarší Valentýnské přání je považován dopis ke dni sv. 
Valentýna z roku 1477, který psala Margery Brewsová svému snoubenci Johnu 
Pastonovi. Nyní je uchována v Britské knihovně.   
 Do Česka dorazil až po Sametové revoluci. V této době ho slaví spíše 
mladí lidé, kteří si budují svůj vztah. 

Lucie, 8. D 
         
                                 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.celebrationsltd.com/spread-the-love-this-valentines-day-celebrationslove/&psig=AOvVaw1cJ8hYssj4u77Ve11vmQY-&ust=1581595000111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDdktP6y-cCFQAAAAAdAAAAABAE


Děti vám to řeknou  

Sedm záludných otázek, sedm odpovědí.  Tentokrát odpovídali Marek Řezáč 
z 1. B, Filip Davídek ze 3. B a Johana Prokešová z 5. B… 
 
1. Co to znamená egoistický? (moderní označení pro sobecký)  
Ve stresu. (Marek)  
Namyšlený. (Filip) 
Sobec, a že je nejlepší. (Johana) 

 
 

2. Co se dělá v chemii? (zkoumá přírodní vědy)  
Když se ti to nepovede, tak to bouchne. (Marek) 
Nějaký pokusy. (Filip)  
Pokusy. (Johana) 

 
 

3. Co je to papyrus? (první egyptský papír)  
Tvrdý papír. (Marek) 
Nějaký obchod. (Filip)  
Takový papír. (Johana) 

 
 

4. Co to znamená mít zlomené srdce? (zklamání) 
To má v sobě strom. (Marek) 
Že se někdo má rad a něco se stane. (Filip) 
Že máš někoho rád a on si vezme někoho jiného. 
(Johana)  

 
 

5. Co to znamená kapalina? (skupenství látek) 
Může se to pít. (Marek) 
Tekutina. (Filip) 
Že je něco tekutý. (Johana) 

 
 

6.  Co to znamená, když je někdo sytý? (najedený)  
Že je někdo plešatý. (Marek) 
Že je někdo tlustý. (Filip) 
Že je to hustý. (Johana) 

 
 

7. Co to znamená iluze (klam)  
Že něco tancuje. (Marek)  
Když něco nemáš, tak to všude vidíš. (Filip) 
Že se mi něco zdá. (Johana) 
 

Zuzka, 8. D 

Tipni si… 
 
 

Vybrali jsme žáky, kteří se snažili odhadnout správné 
odpovědi na otázky o učitelích. Jestli to zvládli, se dozvíte 
v tomto článku. 
 

1. Jaký sport dělala paní učitelka Červinková, když byla na ZŠ? 

(gymnastika) 

2. Jaká byla vysněná práce pana učitele Lokši, když byl malý? 
               (lesník) 

3. Měla paní učitelka Mrázková nějaký oblíbený předmět? 
               (hudební výchova) 

4. Jaká je nejoblíbenější barva pana učitele Krále? 
(zelená) 

5. Má paní učitelka Chmelíčková nějaké záliby mimo školu? 
               (venčení psa) 

6. Jakou má paní učitelka Pavlíčková fobii? 
(z hmyzu) 

7. Jaké je nejoblíbenější jídlo paní učitelky Mezlíkové?  
(svíčková od babičky) 

8. Kolik má paní učitelka Farníková předmětů? 
(Př, ČSP, Vv) 

9. Jaké má pan učitel Petřík domácí mazlíčky? 
               (psa Pepinu) 
 
Adéla Pinkasová 8. B    Vojtěch Bouška 7. A 
    
1. volejbal    1. gymnastika 

2. učitel    2. astronaut 

3. tělocvik    3. čeština  

4. červená    4. černá  

5. nemá    5. procházka 

6. z pavouků    6. z pavouků  

7. špagety    7. špagety.. s lososem 

8. vv, pvp, čj    8. př, vv, pvp 

9. psa     9. psa, který se jmenuje Pepina 

  
Esťa a Naty, 7. A  



Nebe-peklo  
 
 

Dne 23. ledna jsme s  Klubem malého diváka 
navštívili Divadlo v  Dlouhé a zhlédli divadelní 
hru Nebe-peklo.  
 
 

 Máma obyčejného kluka byla DJka 
jménem Eva. Pořád jezdila po koncertech a její 
syn Tadeáš se o ni hrozně bál. Pořád říkal, aby se 
jí nic nestalo, že nechce být s tetou doma sám. 
Jenže jednoho dne se maminka nevrátila domů. 
Měla autonehodu. K Tadeášovi do pokoje přišla 
teta a vysvětlovala, co se mamince stalo. 
 Eva se najednou objevila v úplně jiném světě. Přišli za ní 3 andělé a 
snažili se Evu dostat do nebe. Jenže to se jim nepovedlo. Eva chtěla mluvit 
s Bohem, jestli jí nemůže dát druhou šanci na život. To se Evě nepodařilo a Bůh 
ji poslal do pekla.  
 V pekle potkala milého čerta Vosmůlku. Vysvětlila mu svůj plán, jak se 
dostat z pekla ven a Vosmůlka jí ukázal mapu celého pekla. Eva ho přemluvila, 
že půjde na svět s ní. Mezitím se Tadeáš schoval do skříně a nevylezl ven. Když 
byla Eva s čertem na cestě, Lucifer se to dozvěděl a šel za bohem, že potřebuje 
posily. Bůh poslal jednoho z andělů a ten mu pomohl s hledáním.  
 Eva s Vosmůlkou narazili na jeho matku. Snažili se co nejrychleji 
zmizet, protože pořád vykrmovala svoje děti. Po dlouhé době se jim povedlo 
utéct a šli dál. 
 Když byli u cíle, Vosmůlka ještě Evě nabídnul, jestli nechce vidět svého 
otce. Eva řekla, že na 100% ano! Nikdy v životě ho neviděla, takže byla trošku 
nepřipravená. Byl otočený zády, a když se otočil, tak neměl půlku těla. Eva i 
přesto byla ráda, že ho vidí. Otec se omluvil, společně si zahráli na kytaru a Eva 
s Vosmůlkou museli jít dál.  
 Došli k cíli a tam se setkali s Luciferem a jeho posilami. Eva s čertem šli 
rychle nahoru (ven z pekla) a všichni ostatní také. Přišli do divadelní hry a 
hrozně se omlouvali. Zavolali Boha a Eva se zeptala, ale už opatrně, jestli 
nemůže jít znova na svět. Bůh jí řekl, že nemůže porušit své sliby, ale že si Eva 
bude moct občas volat s Tadeášem. Eva mu hned volala a ten jí řekl, že je to 
super a že už musí jít, protože si to moc užíval s tetou a s jejím přítelem. 
Vosmůlka šel do nebe též a to byl KONEC!  
 Divadlo se nám všem moc líbilo. Hodně se lišilo od ostatních 
představení, na kterých jsme byli, proto nás všechny tak zaujalo.  

Nela, 7. A 

Valentýnský příběh 

Příběh o dvou naprosto cizích teenagerech, 
kteří se čistou náhodou potkají na výletě na 
horách, se odehrává pár dní před 14. únorem. 
 

 Jednoho dne se mladá, hnědovlasá, dívka s roztomilými pihami na 
nose jménem Kája a její blonďatá nejlepší kamarádka vysoké postavy Majda 
rozhodly, že na jarní prázdniny pojedou na hory. Chtěly jet někam do Čech, 
proto si zařídily ubytování v Krkonoších a jely. Přijely do malé útulné chatky, 
která byla pěkně vybavená. 
  Hned první večer, kdy tam dorazily, Káju zaujal hnědovlasý vysoký 
kluk, který si uklízel lyže do lyžárny. Hned řekla Majdě, že se jí líbí a že by se 
mohli seznámit. Toho večera se na sebe u večeře jen tak dívali, ale nevěděli, co 
je čeká.  
 Druhý den šly kamarádky na procházku do vedlejší chaty. Nikde toho 
hezkého kluka neviděly, tak se rozhodly, že další den půjdou dopoledne 
lyžovat. Majdě se přes noc udělalo zle, tak lyžovat nešla a Kája vyrazila sama. 
Odpoledne bylo Majdě lépe. Řekla si, že kamarádku nenechá jezdit samotnou 
a připojila se k ní. 
  Když jely lanovkou nahoru, Kája zahlédla kluka z chalupy na sjezdovce. 
Jak se vyplašila, když ho viděla, upustila omylem hůlku. Cestou dolů se pro ni 
s Majdou zastavily. Když se pro ni ohýbala, uklouzla Káje lyže a skutálela se 
dolů.  
 Majda  volala o pomoc. Najednou u nich zastavil „ten“ kluk z chaty. 
Pomohl Káje vstát a odvezl ji zpátky na chatu. V jídelně seděli až do večera a 
celou tu dobu si povídali. Kluk, o kterém celou dobu Kája snila, se jmenoval 
Martin… 
 Všichni tři a jeden kamarád, se kterým tam Martin byl, se skamarádili a 
po zbytek týdne spolu chodili lyžovat. Holky se dozvěděly, že Martin s Lukášem 
jsou také z Prahy a že se po prázdninách budou moct vídat dál.  
 O měsíc později začala Kája s Martinem chodit. 

Kája 8. A, Nadi 8. B 
 
A jeden valentýnský: 
 

Dívka: „Víš, co je 14. února?“ 
Chlapec: „Samozřejmě.“  
Dívka: „Vážně?“ 
Chlapec: „Ano, začíná Liga mistrů.“ 



Filmová novinka 
Judy  
 

Skutečný příběh legendy z Hollywoodu. 
Premiéra: 13. 2. 2020 
Žánry: drama, romantický, muzikál, životopisný 
Režie: Rupert Goold 
Scénář: Tom Edge Peter Quilter 
Herci: Renée Zellweqer, Rufus Sewell, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Michael 
Gambon,… 
Obsah: Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již 
od útlého věku stává miláčkem celé Ameriky. Její talent si podmaňuje miliony 
diváků na celém světě. Její kariéra je doslova splněným snem. Ale všechno má 
svou cenu. Úspěch a sláva si vybírají vysokou daň. Její život provází osamělost, 
jejím démonem je alkohol a závislost na lécích. V zimě roku 1968 přijíždí Judy 
do Londýna, aby vystoupila na turné beznadějně vyprodaných koncertů. 
Docházejí jí peníze a její manželství se hroutí. Od počátku jejího celosvětového 
úspěchu v muzikálu Čaroděj ze země Oz uplynulo 30 let. Neodolatelným 
smyslem pro humor a vřelostí okouzluje všechny kolem, ať už se setkává s 
hudebníky, fanoušky či přáteli. Její sny o romantické lásce se zhmotňují, když 
potkává Mickeyho Deanse. Ale pod maskou šťastné hvězdy se skrývá křehká 
žena. Poté, co v záři reflektorů strávila tvrdou prací uplynulých 40 let, je 
vyčerpaná. Vracejí se jí vzpomínky na ztracené dětství a ze všeho nejvíc touží 
být doma se svými dětmi. Najde v sobě sílu pokračovat? 
 
Frčíme  
Nová rodinná pohádka od Disney. 
premiéra: 5. 3. 2020 
žánry: animovaný, fantasy, komedie, rodinný 
režie: Dan Scanlon 
scénář: Dan Scanlon 
herci: Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer, Julia Louis-Dreyfus,… 
obsah: Příběh nás zavede na předměstí fantastického světa obývaného elfy, 
trolly a skřítky, kde jednorožci prohledávají odpadky jako vačice. Kouzlo bylo 
skutečné, ale bylo zapomenuto a nahrazeno moderní technologií. V tomto 
světě žijí dva náctiletí bratři, jejichž otec zemřel tak brzy, že si ho již 
nepamatují. Vydají se tedy do tohoto fantasy světa, aby s ním strávili poslední 
magický den. 

Kája 8. A, Nadi 8. B 

Knižní novinka 

Případ alchymistovy dcery 
 

Autor: Theodora Goss 
Vydání: 31. 1. 2020 
Počet stran: 344 stran 
Obsah: Mary Jekyllová se po smrti rodičů, osamělá a 
bez peněz začne zajímat o záhadnou minulost svého 
otce. Objeví stopu, která naznačuje, že Edward Hyde, 
otcův někdejší přítel a vrah, je možná stále nablízku. 
Na informace vedoucí k jeho dopadení je vypsána odměna… Odměna, jež by 
vyřešila všechny její tísnivé finanční potíže. Pátrání ji dovede k Hydeově dceři 
Dianě, divokému dítěti, zanechanému na výchovu u jeptišek. S pomocí 
Sherlocka Holmese a doktora Watsona se Mary dál snaží najít tajemného 
Hydea, a zakrátko se spřátelí s dalšími ženami, které jsou poznamenané 
děsivými experimenty svých stvořitelů – s Beatricí Rappacciniovou, Catherine 
Moreauovou a Justinou Frankensteinovou. Když spolu odhalí tajnou 
společnost nemorálních vědců posedlých touhou po moci, hrůzy jejich 
minulosti se vracejí v plné síle. A nyní je na nestvůrách, aby zvítězily nad 
nestvůrnými… 
Okouzlující a duchaplný příběh o nepředstavitelné síle přátelství vynesl 
autorce nejen zaslouženou přízeň mnoha čtenářů, ale také cenu Locus pro 
nejlepší románový debut a nominace na prestižní žánrová ocenění Nebula a 
World Fantasy Award. 
 
 

 

Výročí 200 let… 

Česká spisovatelka Božena Němcová se 
narodila 4. 2. 1820 ve Vídni. Její 
nejvýznamnější díla byla Divá Bára, 
Babička nebo V zámku a podzámčí.  
Božena Němcová žila v Nymburce od července roku 1948 do února roku 1850. 
Společně se svou rodinou pobývala v předměstském domku čp. 243                   
u Boleslavské ulice. Nebyla tu však spokojena. Odpuzovalo ji maloměšťáctví. 
Nymburské okolí bylo rovněž zdrojem motivů a příběhů pro povídku Divá Bára. 
Od roku 1920 stojí před domem, ve kterém bydlela, pomník spisovatelky, který 
nechal zbudovat ženský čtenářský spolek Lada. 

Kačka, 7. A 



Valentýnské vyrábění - srdíčko 

Dne 14. února je Valentýn, a proto jsme si pro Vás 
připravili výrobek ve tvaru srdce, který se výborně hodí 
jako dekorace nebo jako dárek pro Vaše nejbližší. 

Potřebujete:  
Sepranou pleteninu nebo filc 
Drát 
Kleště a nůžky 
Stuhu 
 
 

Návod: 
1. Pleteninu (filc) nastříháme na čtverečky. 
2. Uštípneme si dva stejně dlouhé drátky. 
3. Nejprve navlékneme skupinku čtverečků 
na oba dráty zároveň.  
4. Konce drátů ohneme a „zakončíme“.  
Tím jsme si vytvořili střed srdce. 
5. Nyní navlékáme každý drát samostatně. 
Navlékáme tak dlouho, až dosáhneme 
požadované velikosti srdce. 
6. Opět spojíme oba konce drátu a společně na ně navlékneme několik málo 
posledních čtverečků. Máme špičku. 
7. Dráty obtočením ukončíme a nadbytečnou část uštípneme. Zavěsíme na 
stuhu a je hotovo! 

Sárka, 7. A 

Top 10  
 

Na světě je tolik míst, kam byste se mohli podívat, ale na tato místa byste chtěli 
nejvíce: 
1. Na hory 
2. K moři 
3. K Dankovi na chatu 
4. Do New Yorku 
5. Do Francie  
6. Do Itálie  
7. Do Krkonoš 
8. K babičce 
9. Do Španělska 
10. Do Černobylu  

Kája, 8. D                                                                                                                                 

Valentýnský kvíz 
 

1. Na jaký všední den v letošním roce vychází Valentýn? 
a) sobota 
b) úterý 
c) pátek 

 

2. Jak se značí zlato?  
a) Ag 
b) Cu 
c) Au 

 

3. Co znamená v překladu slovo amor? 
a) štěstí 
b) láska 
c) zdraví 

 

4. Jaký orgán je spojen s láskou? 
a) srdce 
b) oko 
c) rty 

 

5. Kdy se slaví Valentýn?  
a) 23. května 
b) 14. února 
c) 8. března 

 

6. Kdo je hlavní postavou Ledového království? 
a) Petr a Pavel 
b) Anna a Elsa 
c) Natálie a Elsa 

 

7. Které město je považováno za město lásky? 
a) Paříž 
b) Praha 
c) Londýn 

 

8. Jaká je typická barva lásky? 
a) růžová 
b) oranžová 
c) červená 

 

9. Kolik přání se pošle na Valentýna? 10. Jaká květina se nejčastěji dává? 
a) 1 miliarda     a) lilie 
b) 2 miliony     b) růže 
c) 2 miliardy    c) kopretina 

(1c,2c,3b,4a,5b,6b,7a,8c,9a,10b) 

Eliška, 8. B 


