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Vážení čtenáři,
ve svých rukou právě máte druhé číslo našeho časopisu. Na co se můžete těšit? Na sběr, na
rozhovor s redakční radou, na vaření a luštění. Doufáme, že se vám naše číslo bude líbit. Před
Vánoci se můžete těšit na další čtení.
Vaše redakce

Sběr
Ve dnech 20. - 22.10.2016 se u nás ve škole uskutečnil již tradiční sběr starého papíru. Žáci ze
všech tříd se na naplnění několika kontejnerů velmi intenzivně podíleli. Na rozdíl od loňska,
kde z jedné třídy přinesli všichni žáci alespoň dvě kila, tak letos nosili jen někteří žáci napříč
všemi třídami. I tak se vybralo skvělých 16 641kg.
V seznamu je uveden součet za celou třídu, pak nejlepší třídní sběrač a jeho počet kilogramů.

1.A

395,5 Hepová Vendula 110kg

3.B

684,7 Pokorná Nikol 173kg

1.B

668

3.C

411,3 Křížová Valentina 105kg

1.C

423,2 Novák František 78kg

4.A

1777 Kopečný Richard

1.D

303

4.B

601,4 Vašín Dominik 94kg

2.A

937,5 Tyšerová Markéta 324kg

4.C

951

2.B

602,9 Vachtfaitlová Adéla 104kg

5.A

1431 Anna Němcová 231kg

3.A

463,7 Veselá Laura 80kg

5.B

229,5 Pekara Richard 131kg

Chicheryukin Alexandr 420kg.

Lunga Dominik 103kg

Mlynaříková Barbora 180kg

6.A

1007 Chvojka Ondřej 238kg

7.C

579

Eliška Helebrantová 111kg

6.B

808,1 Buben Vojtěch 136kg

8.A

667

Daria Egorová 145kg

6.C

840,5 Šimon Potužník 172kg

9.A

973

Lukáš Červinka 380kg

7.A

258

9.B

957,2 Petra Fárková 215kg

7.B

671,2 Štěrbová Adéla 315kg

Hoffmann Pavel 85kg

Rozhovor s redakční radou
Průběh rozhovoru byl pro členy rady neobvyklý, protože si každý nejprve vymyslel vlastní
otázku, na kterou chtěl vědět odpověď od ostatních. A až po té každý odpovídal na celou sérii
otázek. Zde jsou odpovědi našich pravidelných členů: (VHD=veřejná hromadná doprava)
Bětka:
Moje záliby jsou: Malování, vyrábění, čtení, hraní basketbalu.
Kde jste byli na dovolené? Byli jsme v Řecku na ostrově Kos, na soustředění u babičky atd.
Jaký je váš oblíbený předmět? Mé oblíbené předměty jsou matematika a tělocvik.
Hrajete na nějaký nástroj? Ne
Co máte rádi na VHD? Na VHD nemám ráda nic.
Jak jste se těšili do školy? Do školy jsem se těšila na kamarády a na novou třídu. Takže jsem
se těšila.
Jak jste si užili prázdniny? Prázdniny jsem si moc užila.
Máte rádi nějaký sport? Mám ráda basketbal.
Emilka:
Moje záliby jsou: Malování, plavání, čtení a hraní tenisu.
Kde jste byli na dovolené? Na Slovensku, v Mikulově, u babičky a dědy v Hradci Králové.
Jaký je váš oblíbený předmět? Výtvarná výchova
Hrajete na nějaký nástroj? Ne, nehraji.
Co máte rádi na VHD? Nic.
Jak jste se těšili do školy? Ani ne.
Elen:
Moje záliby jsou: Moje záliby jsou ježdění na kole, vyrábění a malování.
Kde jste byli na dovolené? Byla jsem na Lipně a v Kořenově u Harrachova.
Jaký je váš oblíbený předmět? Asi výtvarná výchova.

Hrajete na nějaký nástroj? Ne, nehraji.
Co máte rádi na Veřejné hromadné dopravě? Já to neznám.
Jak jste se těšili do školy? Moc jsem se netěšila.
Jak jste si užili prázdniny? Moc jsem si je užila.
Máte rádi nějaký sport? Ano mám, plavání a tanec.
Klára:
Moje záliby jsou: Malování, ježdění na bruslích, na kole a vaření.
Kde jste byli na dovolené? Na dovolené jsme byli v Harrachově, na Slovensku, a pak v
Turnově.
Jaký je váš oblíbený předmět? Můj oblíbený předmět je fyzika.
Hrajete na nějaký nástroj? Ano, hrála jsem na housle.
Jak jste se těšili do školy? Do školy jsem se těšila na 50%.
Jak jste si užili prázdniny? Prázdniny jsem si moc užila.
Máte rádi nějaký sport? Ano, mám ráda tancování.
Vojta:
Moje záliby jsou: Moje záliba je všeobecně doprava.
Kde jste byli na dovolené? Byli jsme v Chorvatsku a také v českých kotlinách.
Jaký je váš oblíbený předmět? Žádný předmět není můj oblíbený.
Hrajete na nějaký nástroj? Nehraji, nemám hudební sluch.
Co máte rádi na VHD? Skoro všechno, jen některé kaštany nemám rád.
Jak jste se těšili do školy? Netěšil jsem se.
Jak jste si užili prázdniny? Dobře, každý týden jsem byl někde jinde.
Máte rádi nějaký sport? Nemám žádný oblíbený sport.

Luštění:
psací potřeby ukládáme do …(1.pád)

školní batoh nebo-li ...
na podzim pouštíme
Mariánské
17.10 má svátek
kokos roste na

Vojtovo vaření: Kuřecí Burito
Budeme potřebovat:

Papriku

Cibuli

Kuřecí maso

Grilovací koření

Sůl a pepř

Eidam

Tortillu

Olej

Postup přípravy:
1. Maso okořeníme grilovacím kořením, solí a pepřem.
2. Cibuli nasekáme na kroužky a papriku na kostičky.
3. V pánvi „Wok“ uděláme zeleninu na oleji a na jiné
pánvi maso bez oleje.
4. Hotové maso nakrájíme na malé kousky.
5. Nastrouháme eidam
6. Na tortillu dáme eidam, zeleninu a maso a zapečeme v
toustovači nebo na grilu
Dobrou chuť!

Pozvánka na příští číslo:
Těsně před Vánoci se těšte na další číslo!
Během vánočních besídek si v něm budete moc jak číst, tak i luštit 
A protože bude i na webu školy, budete moc luštit i během vánočních prázdnin doma.

