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Slyšíte to? Vánoce už nám klepou na 

dveře, jen jim už jít otevřít. Možná nám 

do té doby ještě i trošku zasněží.  

Vánoce jsou svátek plný radosti a 

rodinného štěstí. Už teď se těším na to, 

až budeme sedět všichni společně u 

štědrovečerního stolu a pak se vrhneme 

na rozbalování dárků. Avšak příprava 

na Vánoce není žádná legrace, zahrnuje 

spousta povinností - tedy hlavně pro ty 

starší. Myslím tím třeba balení dárků, 

pečení cukroví a i jiné celkové  

přípravy. Ale přesto je na tom všem 

přece jen něco krásného.  

Když už si tohle vánoční vydání 

Dušanových zápisků čtete, připomeňme 

si tedy pár akcí, které již na naší škole 

proběhly docela nedávno. Přečtete si 

například, jak probíhala Mikulášská 

nadílka, Vánoční jarmark a spoustu 

jiných článků, které si pro vás naši re-

daktoři připravili.  

 

Tak, teď už mi nezbývá nic jiného 

než vám jen popřát krásný zbytek ad-

ventu a hlavně VESELÉ VÁNOCE!   
                                                                                         

Gaju  

 ♫ ♪ „Vánoce, Vánoce přicházejí“             
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… paní zástupkyní  

Zuzanou Stejskalovou 

 

Proč jste se rozhodla pro povolání 

učitelky? 

Už od mala jsem si hrála na paní uči-

telku a hraju si tak dodnes.  

 

Jaké jsou vaše mimoškolní aktivity 

a koníčky? 

Vzhledem k tomu, že mám dvě děti, 

nezbývá mi na koníčky moc času. Mou 

celoživotní láskou je tanec, kterému 

jsem se v dětství a v mládí věnovala, 

dále ráda kreslím, tvořím. Ráda cestuji a 

poznávám nové země, kulturu. Většinu 

času ale trávím s dcerou a synem a ti 

jsou momentálně mým největším koníč-

kem. 

 

Máte ráda 7. třídu? 

Tak jako každou jinou  Sedmá třída 

je kritická, z dětí se stávají dospívající a 

někdy to je náročnější.  

 

Jak jste si zvykla na školu po mateř-

ské dovolené? 

Ty dva roky utekly tak rychle, že mám 

pocit, že jsem ani neodešla.  

 

Jaké země jste navštívila? 

Jak už jsem říkala, cestuji ráda, a když 

mohu, ráda někam vyjedu. Navštívila 

jsem všechny naše sousední státy, Dán-

sko, Lucembursko, Velkou Británii, Lo-

tyšsko, Španělsko, Itálii, Švýcarsko, 

Náš rozhovor s … 

Bulharsko, Turecko, Island a tyto 

prázdniny i Monako.  

Z afrických států JAR, Zambii a 

Zimbabwe, Tunis. Mým snem jsou 

USA a Austrálie. 

 

Slyšeli jsme, že máte nějakou pří-

hodu z Afriky.  Povíte nám o ní? 

Nešlo o moc příjemný zážitek ze 

Zambie. Při převoze autem z letiště na 

hotel mě a mého manžela v buši pře-

padli tři Afričané se samopalem a noži, 

vytáhli nás z auta a vzali nám všechny 

věci, včetně pasu, peněz, cenností, 

foťáků... Naštěstí se objevila místní 

hlídka, došlo k přestřelce a my jsme 

nakonec přišli jen o věci. Díky tomu 

nemám žádné fotky z této jinak krásné 

země, kde jsme každé ráno snídali u 

řeky, do které chodili pít sloni a žirafy, 

a ani z překrásných vodopádů.  

 

Děkujeme za rozhovor! 
Dadi a Klaudi 
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Když 

Honza přine-

sl poprvé 

balónek do 

školy, tak to 

bylo vynikají-

cí. Byl velký 

asi jako země-

koule, prostě super. 
NaMe 

Ilustrace: Summer  

Události a komentáře 

Jedna vtipná  

příhodička z 6.A… 

 

Myslíte, že je potřeba do vyučova-

cích hodin balónek? V 6.A náš spo-

lužák přinesl do ško-

ly obří balónek. 

Byl to Honza 

Švesták.  

 

Zrovna ten den Honza nafouk-

nul ten obří balónek a  když ho nafou-

kl, tak šel na chodbu si s ním pinkat.  

Najednou se ozvalo: Bum! Prásk! 

Byla to velká rána, protože balónek 

praskl. 

 O 2 dny později přinesl Honza do 

školy opět balónek. Balónek nafoukl, 

ale musel ho chránit před spolužáky, 

protože byli jako supi a chtěli mu baló-

nek prasknout.  

 

Potom přišel pan učitel Chvostek a 

měl chvilku času na to balónek vy-

fotit… A stihli jsme to jen tak tak! Za 

chvíli se totiž opět ozvalo bum!  

 

Prásk! A bylo po legraci. 
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A je to tu zas, přišel  

k nám Mikuláš! 

 

Ve čtvrtek 6. prosince naši školu opět 

navštívil Mikuláš. Nepřišel sám, vzal si 

s sebou i své pomocníky, anděly a čerty, 

bez kterých by to přece nešlo. Společně 

navštívili třídy druhého stupně, obě 

školky a pro první stupeň si připravili 

kratší taneční vystoupení. Myslím si, že 

si dali velkou práci něco pro vás nacvi-

čit, takže doufám, že se vám vystoupení 

líbilo. A hlavně, jistě si dovedete před-

stavit: než se čerti a andělé dohodnou…

to muselo být asi na dlouho .  

Jak jistě víte, s čerty nejsou žerty a 

často taky něco popletou. Dokonce se 

čerti spletli tak, že místo dětí si chtěli do 

pekla odnést paní učitelky, andělé jim 

však včas stačili vysvětlit, že je to úplně 

jinak. Učitelé přeci nezlobí! 

Doslechla jsem se, že tento rok neby-

lo moc zlobivých dětí a jestli nějaké 

Události a komentáře 

byly, tak se díky čertím výhrůžkám 

určitě většina polepšila. Letos museli 

být čerti výjimečně hodní, jelikož si 

některé děti stěžovaly na ty pekelníky 

z minulého roku, ale pár pomatlaných 

učebnic černou barvou a šťouchnutí 

koštětem ještě nikoho nezabilo, nebo 

snad jo? 

No, já si myslím, že to k tomu prostě 

patří a že ty starší děti se prostě postra-

šit musí, aby si uvědomily, co by je 

mohlo čekat, kdyby dál pokračovaly ve 

svých pekelných činech. Čerti si zkrátka 

letos trochu zazlobili a andělé konali 

dobré skutky, a tak to přece má být, že 

jo! 
Bažka 
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Ve světě sportu 

Chlapci hráli dohromady 8 zápasů 

z toho jich  vyhráli 7 a umístili se na 

krásném 1. místě!  Gratulujeme.  

 

Následně se dostali do okresního ko-

la, kde sice skončili na 5. místě, ale to 

vůbec nevadí. 

Přejeme, ať se klukům daří dále!  
 

Ady 
Ilustrace: Black Wolf 

Každý v životě alespoň jednou kopl 

do míče, no a tomuto sportu se říká  

 

FOTBAL! 

 

Starší žáci 8.— 9. tříd se zúčastnili 

21. 11. turnaje okrskového kola ve Sta-

ré Vsi nad Ondřejnicí. 

 

Zúčastnily se školy z Hukvald, Fry-

čovic a Brušperka, no a samozřejmě 

naši reprezentanti. 

Nejtěžší zápas, který Stará Ves hrála, 

byl proti ZŠ Brušperk a ZŠ Fryčovice. 

Turnaje se zúčastnili žáci 8. a 9. roč-

níku Tonda Pelíšek, Petr Dvorský, 

Adam Coritar, Vilém Hýl,  Richard 

Chvostek, Tomáš Kantor, Jakub Šebes-

ta, Matěj Hranický a Martin Mácha. 

Přivítali jsme advent  

jarmarkem 

 

Určitě všichni víte, že ve školní jídel-

ně se letos, 

přesněji 3. 12., 

konal vánoční 

jarmark. Při-

pravili jsme 

věnce, svíčky, 

keramické 

výrobky a 

mnoho dalšího. 

Přišlo hodně 

lidí, včetně 

bývalého pana 

ředitele. Atmosféru jsme si všichni moc 

užili. Mohli jste zakoupit nějaký krásný 

výrobek, či si dát něco na zub a užít si 

vánoční atmosféru. 
 

Klaudi ♥ 
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Básníme o Vánocích 

 

Ve 4.B měli žáci napsat ze slov, která 

jim nadiktovala paní učitelka, vánoční 

básničky. Nejvíce se nám líbila básnič-

ka od Marka, Michala a Adama.  

 

Ve škole se učíme, 

samé jedničky nosíme. 

Už je zima, už je mráz, 

oblečení teplé zas. 

 

Za chvilku jsou Vánoce, 

kapra lovíme v potoce, 

vyzdobíme cukroví, 

už to bude hotový! 

 

Uděláme jeden krok 

a už bude nový rok. 

Těšíme se na jaro, 

koupíme si nové fáro. 

 
Marek, Michal, Adam, 4.B  

Jak se slaví Vánoce  

u redaktorky Pigy 

 
V roce 2017 jsme byli v Praze na 

Vánoce. Bylo to super, dostala jsem 

hodně dárků, ale nejvíc jich dostala 

moje sestřenice Izabelka. Byly to její 

první Vánoce, které si uvědomovala, 

proto dostala nejvíc dárků. A já jsem 

dala nějaké dárky ostatním, abych je 

potěšila. Nebojte, nebyly to vyrobené 

dárky, ale byly to koupené dárky. Kupo-

vala jsem nějaké s mamkou a nějaké 

s mojí sestrou Amálkou. A doufám, že 

tyto vánoce si všichni užijete s rodinou 

a že nikdo z vás nezůstane sám. A Vese-

lé Vánoce vám všem! 
Pigy 

 

 

VÁNOCE V CIZINĚ 

 

Víte, jak se slaví Vánoce v cizině? Jak 

se slaví v Anglii? Jak v Německu? 

V Itálii? V Litvě? V Řecku? V Austrálii? 

Ne? Tak vám to tady prozradím. 

 

Anglie 

Tradiční Vánoce v Anglii se točí okolo 

větévky trnky, jež možná byla prababič-

kou dnešního vánočního stromku a také 

tzv. wassailingu. Jedná se nejen o svátek 

farmářů, který se slaví v rodinném kru-

hu. Jedí se horké koláče, popíjí se cider. 

Poté se jde do sadu a koláč namočený 

v cideru se pokládá mezi větve a zbyt-

kem nápoje se stromy postříkají.  

Muži střílejí z pušek do stromů a při-

tom se tluče na hrnce a pánve a zpívá se 

píseň wassailingu. Tímto prapodivným 

rituálem se odhánějí zlí duchové ze sadu 

a povzbuzují se ti dobří, jež zaručí boha-

tou úrodu v příštím roce. 

Speciální vánoční rubrika 
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Austrálie 

Vánoce se slaví obdobně jako 

v Anglii. Jen s tím rozdílem, že 

v tomto období děti v Austrálii mají 

letní prázdniny. Tradiční večeře se 

podává stejně jako v Argentině 

v zahradách, terasách nebo i na pláži. 

Vánoční menu se skládá z mořských 

plodů, krocana, kachny, kuřete, těsto-

vin, salátů a místo cukroví se podává 

zmrzlina. 

 

Německo 

Nejvíce se podobají našim. Jen ty 

dekorace bývají mnohem honosnější 

a Ježíšek se u nich jmenuje 

Chriskind a na severu Ně-

mecka Weihnachtsmann. 

Na štědrovečerní večeři se 

podává pečená štika, can-

dát na roštu nebo plněný 

kapr. Mezi oblíbené štěd-

rovečerní masité pokrmy 

patří i tzv. konšelská mísa, 

která obsahuje mix vepřo-

vé pečeně, kachny, husy, 

krůty, uzeného masa a 

smetanové klobásy. Na 

závěr večeře se servíruje jablečný 

závin a ovocný salát s likérem. Ne-

chybí ani vánoční štola a marcipáno-

vé cukroví. 

 

Itálie 

Štědrý večer v Itálii se slaví schůz-

kou s přáteli a rodinou. Dárky se zde 

totiž dostávají podobně jako v USA 

až první svátek vánoční ráno. Štědro-

večerní večeře se i zde liší podle re-

gionů, tradic i chutí. Podává se krocan, 

ryby a v poslední době i těstoviny. Zají-

mavé je, že v Itálii nepečou cukroví. 

 

Litva 

S přípravami Vánoc v Litvě začínají 22. 

prosince v den slunovratu. Na svátečním 

stole nesmí chybět prasečí hlava vařená 

spolu s rozmělněným ječmenem. Podává 

se i vařený hrách s fazolemi a velkým 

množstvím klobás. Na kolečka nakrájené 

klobásy mají symbolizovat slunce. Dnes 

se v Litvě na Vánoce pečou zázvorové 

sušenky, v míse naleznete mandarinky a 

pomeranče a zdobí se stromeček. 

Řecko 

Vánoce v Řecku začínají 40 dní předem 

a v tomto období se podává christopsomo 

neboli boží chléb. Vánoce v Řecku jsou 

druhým největším pravoslavným svátkem. 

Na Štědrý den chodí řecké děti od domu 

k domu, přejí vše dobré a zpívají vánoční 

píseň zvanou Kalanda. Za to dostávají 

cukroví nebo sušené ovoce. 
 

HoBo 
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Jak si redaktoři  

představují Vánoce? 

 

V redakci jsem se zeptal 2 lidí, jak si 

představují Vánoce.  

 

Jako prvního člověka jsem si vybral 

Veroniku Mikolajkovou, která je na 

naší škole speciální pedagožkou a je od 

letoška součástí Dušanových zápisků. 

Taky učí logopedii. 

 

Co si přejete pod stromeček? 

U mě je to vždy těžké, nejvíc mě vždy 

potěší nějaký zážitek — třeba výlet ne-

bo lístky do divadla. Také ráda čtu de-

tektivky, proto si každý rok přeji něja-

kou pěkně napínavou knihu. 

 

Jak slavíte Vánoce? 

Myslím, že Vánoce slavím jako větši-

na z vás. Ráno posnídám vánočku a pak 

celý den až do večeře nejím velké jídlo. 

Na večeři máme hrachovou polévku a 

rybu s bramborovým salátem. Po večeři 

vytáhneme cukroví a mlsáme u rozbalo-

vání dárků. Úplně večer pak jdeme na 

půlnoční mši do Plesné, z které pochá-

zím. Většinou chodíme pozdě spát. 

 

Co si myslíte o Vánocích?  

Jsou to krásné svátky, většina má vol-

no a má čas potkat se s rodinou a přáteli, 

a to je na tom to nejlepší. 

 

Co pečete na Vánoce? 

Máme jen pár druhů cukroví, ale vždy 

se tam najdou perníčky, vanilkové 

rohlíčky a linecké cukroví. 

Co děláte všechno před Vánoci? 

Vymýšlím a sháním dárky, peču cuk-

roví. Také máme adventní věnec, takže 

si zapalujeme svíčky podle toho, kolik 

adventních nedělí uplynulo. Jednou ne-

bo dvakrát si zajdeme na vánoční trhy, 

abychom se naladili na vánoční náladu, 

i když většinou hodně promrzneme. 

Možná Vás napadá, jestli hodně 

uklízím… ani ne  Řekla bych, že má-

me běžný uklízecí provoz, na víc není 

moc čas a ani chuť.  

 

Jako dalšího tady máme Olivera Otá-

hala. Oliver chodí do 5. A a je nový 

redaktor Dušanových zápisků. 

 

Co si přeješ pod stromeček? 

Hru, a knihu. 

 

Jak slavíš Vánoce? 

Jako každý normální člověk. 

 

Co si myslíš o Vánocích? 

Že je zvláštní, že dostáváme dárky my a 

ne Ježíš. 

 

Co míváš na večeři. 

Řízek s bramborovou kaší, MŇAM! 

 

Co pečeš na Vánoce s rodinou? 

No dovol?!  Nejsem kanibal  Ne, fó-

rek, peču cukroví, jako třeba perník. 

 

Co děláš před Vánoci? 

Těším se jak prase, protože uvidím zlaté 

prase. 

 

Děkuji redaktorům za rozhovor! 
Adm 

Speciální vánoční rubrika 
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Jak se slavily Vánoce  

před 200 lety? 

Vánoce si mnoho lidi přestavuje tak, 

že dostanou drahou elektroniku a nebo 

si myslí, že dostanou jiné úžasné dárky 

za mnoho desítek tisíc. Ale před 

200 lety nic takového nebylo a já vám 

teď prozradím, jak se slavily Vánoce 

před takovou spoustou let. 

Hospodyně už časně zrána vařily 

štědrovečerní večeři (no, musím říct 

můj názor, ty hospodyně musely snad 

usnout u té večeře, ne?). Typická veče-

ře byla čočka,  hrách a rybí polévka. 

Rodina celý den nejedla (já bych 

umřel!!), aby viděla zlaté prasátko 

(taková kravina!?).  

Když hospodyně uvařila jídlo, tak se 

věnovala dětem, zatímco muž zdobil 

stromeček (to děti nezdobily strome-

ček?). Když se  na obloze rozsvítila 

první hvězda, rodina usedla ke stolu 

(no konečně!), stůl byl slavnostně pro-

střen.  

Tradicí -  jednou z nejznámějších - 

byly skořápky. Určitě to znáte: uvnitř 

je svíčka a pouštějí se na vodu. Když 

svíčka zhasne, prohráli jste. Komu vy-

drží 

nejdéle, 

vyhrál. 

 

Tak co, 

které Vá-

noce jsou 

lepší? Na-

še nebo ty 

před 200 

lety? 
Mtj 

 
Ilustrace: 

Domis, 5.A 

Odpočítávání adventu 

Adventní doba je v plném proudu a já 

jsem si pro vás připravila takový 

„dáreček“. Můžete ho mít třeba pro ro-

diče. Dá se udělat v různých provede-

ních, ale já se zaměřím na ten advent, 

protože Vánoce už klepou na dveře.  

 

Materiály: prázdná vymytá sklenice 

od medu a její víčko, stužka, dva tvrdé 

papíry – každý z papírů bude mít jinou 

barvu (je jedno jaké barvy si vyberete), 

nůžky, silné tekuté lepidlo nebo tavnou 

pistoli, ubrousek s vánočním vzorem 

nebo barvy na sklo (podle toho, jak 

chcete zdobit) 

 

1. Připravte si tvrdé papíry, otočte je na 

šířku a nastříhejte z každého papíru 

12 proužků o šířce cca 1,5 cm. 

2. Na 12 proužků první barvy napište 

práce, které uděláte, např. „ vysaju 

čtyři pokoje v domě,“ a na dalších 

12 napište naopak to, co chcete, aby 

udělali ostatní pro vás. 

3. Srolujte proužky do spirály a na 

chvíli je odložte stranou. 

4. Vezměte si sklenici od medu, nastří-

hejte ubrousek na proužky tak, aby 

byl vidět vzor (např. když máte 

ubrousek s hlavou medvídka, vy-

střihněte vodorovný proužek tak, 

aby byla vidět), a pak přilepte do-

prostřed (můžete zdobit i barvami na 

sklo). 

5. Nabarvěte nebo nějak ozdobte víčko 

a uvažte mašličku kolem hrdla. 

6. Dejte na dno sklenice drobnost 

(třeba pro mamku doporučuji nára-

mek nebo náušnice) a zasypejte spi-

rálkami, které jste si připravili. 
                                                                                                                    

Black Wolf 
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Speciální vánoční rubrika 

Tipy na vánoční dárky 

 

Připravily jsme si pro vás tipy na 

vánoční dárky, abyste  nemuseli moc  

přemýšlet. 

 

Malé děti: dřevěný vláček, kluzák na 

sníh, svítící autodráha, dětský stan, 

svítící medvídek 

Dívky: výroba parfému, výroba mý-

del, lapač snů, polštář, dekorační pásky. 

Dámy: kouzelné svíčky, magnetické 

natáčky, automatický dávkovač mýdla, 

háček na kabelku 

Chlapci: projektor noční oblohy, 

stolní fotbal, labyrint na koruny. 

Páni: držák na telefon, náramek pře-

žití, hřeben na vousy. 

 

Doufáme, že jsme vám pomohly a 

veselé vánoce. 
Lady Wifi a NaMe 

 
                                             

SANTA VS. JEŽÍŠ - 

KDO VYHRAJE?  

 

Moderátor: „Vítám vás u naší nové 

reality show KDO JE LEPŠÍ?  Uvádí-

me naše hosty… Santa Claus až ze se-

verního pólu!  

Santa: „Hou hou hou, dobrý den.“  

Moderátor: „A Ježíš až z Betléma!“ 

Ježíš: „Dobrý den přeji, můj synu.“  

Moderátor: „S…synu?!  

Ježíš: „Copak?“  

Moderátor: „A.. ale nic.“   

Santa: „Proč každému říkáte synu? 

A víte co? Ani nechci vědět proč.“  

Ježíš: „A co to vaše hou hou hou? To 

nedává smysl už vůbec“  

Santa: „Ty jeden hříšníku!“ 

Ježíš: „Já a hříšník?!“ 

Moderátor: „Klid, klid, tak začneme 

panem Clausem.“ 

Ježíš zamumlá: „Jasně, ty vejtaho, 

jen kvůli tomu že dáváš dárky, taky 

dávám dárky.“ 

 Santa: „Co prosím?!“ 

Moderátor: „Klid, prosím KLID!“ 

Moderátor: „Ehm, pane Santo, jak 

to stíháte za JEDEN den obletět země-

kouli? A kde dáváte dárky?“ 

Santa: „No, hlavně v Americe. A 

víte, to moji sobové mi pomáhají.“ 

Ježíš: „Jo, jasný, určitě jste je něčím 

nadopoval, proč asi mají červený nos? 

Haha!“ 

Santa: „Náhodou to má dobrý dů-

vod.“ 

Ježíš: „No povídej!“ 

Santa: „A dost! Pojď ochutnat sílu 

pólu!“ 

Ježíš: „Nech toho!“ 

Moderátor: „Dost! Jak mám říct, 

kdo je lepší, když se pořád hádáte?“ 

Santa: „Jestli budeš volit pro mě, 

dám ti extra dárek!“ 

Ježíš: „Zařídím, abys měl jedničky!“ 

Moderátor: „Ach jo, to mi v rozho-

dování nepomohlo.“ 

Ježíš: „Ehm… hihi!“  

Santa: „Ehm… hou, hou hou? Heh.“ 

Moderátor: „Tak necháme na čtená-

řích, ať si vyberou sami!“                                                                                                                                    
 Olík 
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druhé největší město Polska. Krakovské 

Staré město se spoustou památek i parků 

je zapsáno na se-

znamu světového 

dědictví UNES-

CO.  

Vánoční trhy 

se konají hlav-

ně na náměstí 

Starého měs-

ta. A stojí 

za to! 
 

HoBo 
 
 

Ilustrace: 
Black Wolf 

… na vánoční trhy  

do Krakova 

 

Vánoční trhy se konají například ve 

Vídni, Drážďanech, Praze, Olomouci, 

v Ostravě a v dalších českých a zahra-

ničních městech, ale já jsem si vybral 

vánoční trhy v Krakově. Krakov se 

nachází v Polsku a každoročně se v 

něm konají nádherné vánoční trhy.  

Do krásného Krakova se pojede 

zhruba 2 hodiny. A teď něco o městě. 

Krakov leží na řece Visle, v nejužším 

místě tzv. Krakovské brány, která 

spojuje Sandoměřskou kotlinu 

s kotlinou Osvětimskou. Krakov je 

Ahoj, máme tady další číslo naší nové rubriky a s tím i 

nového zpěváka. Tentokrát vám představíme anglického 

zpěváka jménem 

 

Ed Sheeran 

 

Edward Christopher Sheeran, narozen 17. února 1991, je 

anglický zpěvák, rapper, textař. Byl vychován v katolické 

rodině. Od čtyř let zpíval v místním kostelním sboru, ve 

velmi mladém věku se naučil hrát na kytaru. 

S nahráváním svých skladeb začal v roce 2005. 

Dne 20. ledna 2018 oznámil své zasnoubení se svou 

přítelkyní Cherry Seaborn.  6. a 7. července bude mít koncert v Praze! Mezi jeho 

slavné písničky patří např. Perfect, Shape of you, Photograp atd.  Svou výškou vás 

sice moc nepřekvapí, ale i se svými 173 centimetry dokáže vydávat velké songy, 

které se většinou dostanou na 1. místo trendů. 
Klaudi a Dadi  

Vánoční Sbal se... 

Zpěváci 
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Anime 

Videohra Kingdom Rush 

 

Toto je naše první recenze pro ty, 

kteří mají rádi videohry. 

Jedná se o videohru Tower Defense. 

Kolem cest stavíš věže a po cestách 

chodí nepřátelé a ty je musíš zastavit a 

zabít, aby ti neprošli určenou částí ma-

py. 

Hra má určený počet levelů a má i 

bonusové levely, ty jsou trochu těžké. 

Pro boj máš 4 druhy věží, třeba rytíře, 

lukostřelce, kouzelníky 

a pyrotechniky. Projdeš 

třemi fázemi, lesy, 

zimou a peklem.  

Když budeš v nouzi, 

můžeš použít mete-

ority nebo dosta-

neš na pomoc dva 

sedláky.  

Když hraješ na mobilním zařízení, tak 

je to trochu jednodušší, protože tam 

dostáváš za výhru diamanty a za dia-

manty si můžeš koupit různé věci, které 

Recenze na videohry 

Ahoj, vítám vás znovu u mojí nové 

rubriky Anime, a protože minulý člá-

nek byl spíše pro starší, tak jsem se 

tentokrát rozhodla napsat něco pro 

mladší čtenáře. Tématem jsou, pampa-

rará: 

 

Pokémoni!  

 

I já, jakožto milovník anime každým 

coulem, jsem se dívala jako malá na 

pokémony a tak nějak mi to i zů-

stalo. Ano, já vím, určitě si říkáte, 

že jsem dětinská. Ale pokémoni 

jsou prostě pokémoni.  

Pokémoni byli, jsou a určitě 

ještě budou dost populární. Po-

kémoni byli ještě docela nedáv-

no tak populární, že vznikla i docela 

oblíbená hra Pokémon go. Pokémoni 

mají i svoje sběratelské kartičky. Ale 

tím pokémomanie ještě nekončí, poké-

moni mají svoje trička, čepky, hračky, 

figurky a mohla bych pokračovat dál a 

dál, protože věcí s pokémony je opravdu 

mnoho, nejvíc zase asi v Japonsku. Asi 

nejznámější pokémon je Pikachu. Ti, co 

pokémony sledují úplně od začátků, tak 

vědí, že jsou tři základní pokémoni. Jsou 

to bulbasaur, charmander a squirtle.  

Tak doufám, že jste z toho něco po-

chopili a přeji hezké Vánoce. 
 

Vaše Dadi  
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Všeználek 

V LITERATUŘE JSME  

PSALI NESMYSLY! 

 

V hodině literární výchovy nám zadal 

pan učitel Chvostek napsat nonsensovou 

poezii. Nonsensová znamená, že děj 

básně nemusí dávat úplně smysl, a proto 

se nám líbí a jsou vtipné.  
 

Kohout 

Mám doma kohoutka, 

kokrhá nám u okna. 

Po dvorku nám chodí bos, 

má studený nos. 

 

Dokola nám honí slípky, 

kokokiki cukrbliky. 

Slípky se mu vysmály, 

že je strašně pomalý. 

 

Kohout se pak rozbrečel, 

běžel rychle po řece. 
Natálie, 6.A 

Na lovu 

Na tom poli podél skal 

zelený mužík zatleskal. 

 

Proč byl ten mužík zelený?  

Ráno šel lovit jeleny. 

 

Chytil však jenom opici, 

chlastal jak čtyři zedníci. 
Honza, 6.A 

 

Podzim 

Podzim už je zase tady,  

listí plní všechny sady. 

Po obloze plují mraky,  

děti pouští v parku draky.  

 

Chodíme víc na procházky,  

vítr čechrá naše vlásky.  

Je tu podzim, přátelé,  

barvy všude veselé! 
 

Kuba, 6.A 

ti usnadní hru. Je určena pro mobilní a 

počítačová zaří-

zení. 

 

BOSS 

Boss je postava, 

která se objevuje 

na konci určité 

části hry.  

Je proti tobě a 

má více životů, 

než obvyklý ne-

přítel. 

První boss je Juggernaut, který má 

místo ruky dělo a hází proti tobě nepřá-

tele. 

Druhý boss se jmenuje JT (Yeti). 

Finální boss příběhu je Vez´nan a když 

ho zabiješ a myslíš si, že jsi vyhrál 

finální příběh, tak se místo jeho mrtvo-

ly objeví velký ďábel, který má více 

životů. 

Hru vytvořilo Ironhide Game Studio 

v roce 2011. 
Adm & Mtj 

Ilustrace: Olík 
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Všeználek 

UMÍME VYPRÁVĚT 

PODLE OBRÁZKŮ 

 
Přinášíme vám příběhy z hodin slohu 

z naší šesté třídy. Psali jsme je podle 

obrázkové osnovy, některé jsou sran-

dovní a některé jsou napínavé jako ma-

lé ponožky.  

Vybrali jsme příběh Jack a Špek a 

Strašidelný mixér. Doufáme, že se u 

příběhů pobavíte a třeba je i povykládá-

te doma! 
 

HoBo 

 

Strašidelný mixér 

s Evženem a Babulkou! 

 

 Byla velká zima. Jednou se u 

Evžena doma porouchal mixér a začal 

sám od sebe mixovat. Evžena 

s Babulkou to vyděsilo a vyskočili 

z okna a zabořili se do sněhu.  

Nemohli se dostat ven, a tak začali na 

sebe volat: „Haf, haf, kde jsi?“ zavolali 

oba. „Jsem tady pod tebou,“ volal Ev-

žen. „Já tě slyším,“ řekla Bambulka. 

„Musíme se vyhrabat ven!“  

A tak začali hrabat. Hrabali a hrabali 

jako krtci a octili se uvnitř sněhuláka: 

„Konečně jsme venku!“ zavolala Bam-

bulka. Vyskočili ze sněhulákových očí 

a tak vylekali tři chlapce, kteří sněhulá-

ka stavěli.  

Chlapci utekli pryč a Evžen 

s Bambulku se vrátili domů a měli  

spolu 11 štěňátek. A k tomu zavolal Ev-

žen s Bambulkou: „Haf, haf.“ 

 

Konec příběhu! 
 

Barča a Agáta, 6.A 

 

Jack a Špek 

 

Byli jedou dva pejsci, jeden se jmeno-

val Jack a druhý Špek. 

Jack byl velmi smutný, protože byl 

řetězem přivázaný k boudě, Špek Jacka 

litoval a šel něco najít, s čím by svému 

kamarádovi pomohl. 

Hned jak se otočil, zbystřil vozík se 

čtyřmi kolečky a dostal nápad: 

„Hmmmmmm, dostrčím ho k Jackově 

boudě.“ Jack byl šťastný a u toho křičel 

jupí a zároveň do toho štěkal: „Jupíííí, 

haf, haf, jupíííí!“ 

Špek přiběhl k boudě a řekl Jackovi: 

„Chyť boudu do tlamy z jedné strany a 

já ji chytnu z druhé!“ 

Společně boudu naložili na vozík, 

zkontrolovali kolečka a vyjeli. 

Večer přišel majitel a zjistil, že pejsci 

jsou pryč, bouda za čtyři tisíce také a 

k tomu i vozík. 

Zařval na celé město: „Neeeeeeeee!“ 

A pejsci si běhali po celém světě a byli 

pořád spolu. 

 

Konec! 
 

Honza a Honza, 6.A 
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Křížovka 

Summer, Abuk 
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Drby a brebty 

 Jaký je rozdíl mezi pražskou Spartou a Národ-

ním divadlem? 

 Národní divadlo vyhořelo pouze jednou. 

 

 Jak budí manželka fotbalistu Neymara? 

Vstávej, to simulování ti vůbec nepomůže! 

 

 Fotbal je zajímavý hlavně tím, že pár tisíc přísluš-

níků chudé vrstvy na tribunách řve na dvaadvacet 

milionářů: „Makej, pitomče!” 
Ady 

Co se brebtá ve škole… 

 

 Paní uklízečky jsou velmi veselé. 

Když pošpiníme zem, vždycky to 

po nás utřou, utírají po nás i stoly.   

Dušan komentuje: To se vám divím, 

že máte dobrou náladu, když uklízíte 

po takových čuňátkách   Ale děku-

jeme! 

 

 V kuchyni vaří báječné jídlo a pití, 

máme super kuchařky, které nám 

vaří, a my jsme velmi vděční, že 

tohle pro nás dělají.     

Dušan komentuje: Děkujeme! 

 

 Maxim z 7. A nás opouští a stěhuje 

se na Island.  

Dušan komentuje: Maxi, pozdravuj  

Islanďany a hlavně nám tam ne-

zmrzni! 

 

 Pan školník se velmi snaží a ráno 

zdraví všechny děti. Otvírá dětem 

dveře 1. 2. a 3. patra.  

 

Dušan  

komentuje: Dě-

kujeme, pane 

školníku, bez 

Vás bychom se 

nedostali do 

tříd a nemohli 

se učit! 

 
 

Pigy a Gaju 

Pár sportovních vtípků, když máme ty 

úspěšné fotbalisty… 


