
 
 
 
 
 
    

anglicky storm = bouře    
   

Ptáte se proč 100rm? Je  to lehká 
odpovědět, protože časopis proletí celou školou jako 

blesk z čistého nebe :) 
 
 
 
 
 
Víte, kdo vymyslel lžíci? 
…… 
Chuck Norris, protože mu připadalo nudné bojovat s nožem. 
 
Dvě kamarádky si povídají, jedna je brunetka a druhá blondýnka. 
Brunetka říká: ,,To bylo včera hrozné, jak vypnuli ten proud, já jsem trčela dvě hodiny ve 
výtahu.´´ 
,,To nic nebylo.´´ odvětí blondýnka, ,,Já jsem trčela dvě hodiny na jezdících schodech.´´ 
 
Blondýnka stojí v supermarketu u pokladny a ptá se prodavačky: ,, A igelitka by nebyla?´´ 
Prodavačka odpoví: ,, A co takhle kouzelné slovíčko?´´ 
Blondýnka se hluboce zamyslí a pak řekne: ,,Čáry máry igelitka?!´´ 
 
"Nedáte si ještě kávu?" ptají se odsouzence před popravou. "Jo," souhlasí potencionální 
nebožtík, "ale bez kofejnu, já jinak neusnu." 
 
Dědeček chytí zlatou rybku a rybka mu povídá: "Pusť mě zpátky do vody. Splním Ti tři 
přání." Dědeček řekne: "To máš smůlu, já jsem totiž kouzelný dědeček!" 
 
 

 
 

- 1.9. nástup do školy. 
- 17.9. Dýňové pondělí. Sraz před školou byl v 19:00 a děti mohly donést 

svoje výtvory z dýně ke škole, kde se všechny  zapálily společně. Dýně 
krásně hořely a ozdobily školu.  

- 18.-20.9. byl sběr papíru, Tento rok se sbíralo na novou školní digitální 
videokameru. Děti na této školní akci celkem nasbíraly 12 517kg papíru. 
Minulý rok se nasbíralo 12 392kg. Rekord byl překonán. Sběr papíru 

bouřka 



vyhrála 5. třída s nasbíraným počtem papíru 2 774kg, 2. místo obsadila 7. 
třída a 3. místo 4. třída. Gratulujeme! 

- 27.9. Svatováclavský turnaj v basketbale pro žáky II. stupně. I přes 
nepřízně počasí se basket odehrál na basketbalovém hřišti u KD. Vítězové 
dostali ceny a nakonec si žáci zahráli i s učiteli. Učitelé nad žáky vyhráli 
30:22.  

 

  
 
- 18. 10. Veletrh vzdělávání v Hodoníně, VIII. a IX. t řída 
- 19. 10. Ukázka zápasu ve volném stylu, přízemí ZŠ, v 10:00 členové TJ 

  Slovan Hodonín a Hellas Brno 
- 25. – 26. 10. 2007 Podzimní prázdniny 
- 14. 11. Zájezd do divadla v Uherském Hradišti – Pýcha a předsudek 
- 22. 11. Schůzka s rodiči vycházejících žáků 
- 29. 11. Se konají třídní schůzky 

- Těšte se na: čertovské učení, vánoční dílničku a 
DISKOTÉKU! 

 

 
Prodej svačinek: 
- je umožněn zájemcům vždy ráno od 7:45 do 8:00h 
- nabízíme žákům nápoje, výrobky Racio, v rámci tzv. mléčného programu 

,,Školní mléko“ ochucené i neochucené mléko, jogurt a smetanový krém 
- každou středu nabízíme prodej pečiva na objednávku 
 

Ceník: 
mléko – 3,50 Kč (doporučujeme si mléko kupovat pro vaše zdravé kosti) 

jogurt, smetanový krém – 4,00 Kč 
pečivo na objednávku (pekárna Zdena) – 9,00 Kč 

Racio – od 3,50 do 7,50 Kč 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Nevada Tan - Neustart 
2. Marpo -Nech to běžet 
3. Sum 41- Walking Disaster  
4. Ewa Farna -Ticho 
5. Korn -Evolution 
6. Wanastowi Vjecy -Velkej první letní den 
7. Fall Out Boy -The Take Over, The Breaks Over 
8. Timbaland feat. Keri Hilson -The Way I Are 
9. 50 Cent feat. Justin Timberlake- Ayo Technology 
10. Chinaski  -Zadarmo 
11. Apocalyptica & Corey Taylor -I'm Not Jesus 
12. ScooterThe -Question Is What Is The Question 
13. Killerpilze -Liebmichhassmich 
14. Nicole Scherzinger -Whatever U Like 
15. One Night Band -Bells In My Head 
16. Paramore -Hallelujah 
17. The Airbags -On The Road 
18. Kanye West -Stronger 
19. The Chemical -Brothers Salmon Dance 
20. Rise Against -The Good Left Undone 
21. LaFee -Beweg dein Arsch 
22. Plain White T'S Hey There Delilah 
23. Aneta Langerová  -Podzim 
24. Foo Fighters -The Pretender 
25. Evanescence -Good Enoug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Beran (20.3. - 19.4.) 
Na konci října ovlivní znamení Berana Měsíc v úplňku (26.10.). Rozum převládne nad city, 
Buďte opatrní, abyste svým jednáním neublížili někomu, komu na vás skutečně záleží. V 
soudech se raději vyhněte příliš ostrým narážkám. Potřebujete vyvážit emoční stránku. Jděte 
do divadla.  
 
Býk (20.4.-20.5.) 
Potěšte své blízké plánováním výletů na říjnové víkendy. Budete "hlavou" výprav do přírody 
nebo i za poznáním. Nenechejte se otrávit žádným mráčkem, který vám zatemní cestu. V 
zaměstnání se může objevit zajímavý kolega. Otevře vám úplně nové obzory. 
 
Blíženci (21.5.-20.6.) 
Nesnažte se lámat důležitá rozhodnutí přes koleno. Pouštějte se do náročnějších věcí až tehdy, 
budete-li přesvědčeni o jejich správnosti. Pomoc a radu hledejte u přátel a svých nejbližších. 
Všímejte si bezprostřednosti malých dětí. Učte se od nich upřímnosti. 
 
Rak (21.6.-22.7.) 
Vyhýbejte se věcem, které by vás mohly hluboce citově zranit. Do seznamování se pouštějte 
jen velmi opatrně a nemalujte si předtím "vzdušné zámky". Stůjte nohama pevně na zemi. 
Místo přelétání od jedné věci ke druhé se snažte učit se trpělivosti a vytrvalosti. Pracovně si 
můžete polepšit. 
 
Lev (23.7.-22.8.) 
Osloví vás všechno spojené s romantikou, sny, uměním a něžností. Vaším patronem nebude v 
říjnu nikdo jiný než smyslná Venuše. S opačným pohlavím dokážete jednat snadněji než 
jindy. Potřebujete-li něco diplomaticky projednat - jednejte! Budete mít šťastnou ruku na 
nákupy. 
 
Panna (23.8.-22.9) 
Panny dokážou díky osobitému smyslu pro humor a schopnosti povznést se nad všední realitu 
překonat dlouhodobější problém. Napětí v partnerství nebo v zaměstnání konečně povolí. 
Nebojte se popustit uzdu své fantazii. 
 
Váhy (23.9.-22.10) 
Vedle průbojného a dominantního Slunce, ovlivní něžné znamení Vah také citlivý Měsíc, 
který na vás bude nejsilněji působit v novu (11.10.). Budete cítit silnou touhu po emocích, 
harmonickém vztahu a něze. Partnerství ovlivníte také svým rozumovým nadhledem.  
 
Štír (23.10.-21.11) 
Štíři, bude vás napadat spousta zajímavých a originálních myšlenek, které nebude příliš 
obtížné zrealizovat. Merkur ve vás posílí chuť cestovat a odkrývat nepoznané. Toužíte po 
skutečném dobrodružství. Nepouštějte se však do něj sami! 
 



Střelec(22.11.-21.12.) 
Nad znamením Střelce bdí Jupiter. Vaše "lovecká" povaha nabírá obrátky. Úlovkem mohou 
být nové boty, kabát nebo i auto (dle vaší peněženky). Svoji nakupovací vášeň kroťte! 
Nastražit pastičku můžete i na muže. Rád se do ní chytí. 
 
Kozoroh(22.12.-19.1.) 
Měsíc posiluje vaše znamení a dodá vám potřebnou sílu a vitalitu. V polovině října budete 
působit velmi optimisticky. Okruh vašich přátel se tím značně rozšíří. To, co ze sebe vydáte, 
se vám mnohonásobně vrátí. Čekejte dárek. 
 

 

    
 

Jsou pruhy rovné nebo křivé? 
 

 
 

 
 
 
 

 
                                   
 
 
 
 

 

 
Tři myši se setkaly,  

že si budou hrát, 

ale kočku spatřily 

a začaly zdrhat. 

Utíkaly přes pole, přes louky a les 

potom ale zjistily, 

že to byl pes.  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Policista předjede řidiče, který se  
podezřele motá po silnici, zastaví ho a  
okamžitě na něj udeří: ,,Vy jste pil,  
pane řidiči! Vystupte siz vozu!“ ,,Ale  
já nic nepil, opravdu,“ brání se řidič. ,,Bůh mi je svědkem …“ 
,,To se uvidí, … viz tajenka 

Nápověda: 11 písmen 
 

 
 

VYJMENOVANÁ SLOVA ... po B 
Být, bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, 
bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav 
 
Doplň: 
Ob-vací pokoj, mladý dob-tek na pastvě, první slab-kář, horská b-střina, liška B-
strouška, dob-tčí trh, kdyb-ch se vrátil, b-čík na koně, nově ob-dlený b-t, pít b-
linkový čaj, staré zvyky a ob-čeje, závodník vyb-há na trať, pob-val mezi přáteli, 
neob-čejný obraz, b-valo bláto, nab-zíme vám nový b-t, krupob-tí zničilo úrodu, 
b-tevní lodě se potopily, pojedeme na letní b-t, b-lý holub přisedl na b-dlo, 
hodiny odb-ly půlnoc, únor b-lý, blesk b-je do vysokých stromů, armáda dob-la 
město.  
 
 



                                                        
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Najednou Daniel uslyšel nějaké kroky. Bylo to velmi silné a stále se to 
přibližovalo blíž a blíž. Daniel začal utíkat, ale nevšiml si, že mu v běhu vypadl 
z kapsy mobil. Už byl u vstupních dveří, když se zavřely. Danielovi se zatajil dech. 
Někdo nebo něco zakřičelo a kroky utichly. 
Daniel je velmi statečný chlapec, ale tohoto strašidelného domu se vždy bál. Když 
utichly kroky, tak se Daniel šel podívat do skříně, kterou uviděl vedle sebe. 
Otevřel dvířka a uviděl menší krabici plnou fotek. Vzal si baterku, kterou našel 
ve skříni, aby viděl dobře na staré fotografie a sedl si na zaprášenou židli. Byl 
zvědavý a tak ji otevřel. Prohlídl si první fotku. Nic zvláštního na ní nebylo, až na 
druhou stranu. Bylo tam napsané datum narození a datum úmrtí pana Morse.  
 
Pokračování příště… 
 
 
 
 
 
 
 

         
         
         
         
         

1) DOMÁCÍ ZVÍŘE 
2)  PANÍ UČITELKA 
3)  SLOVY 100 
4)  PAN UČITEL PŘ, Z 
5)  PRODUKT VČEL 

 



 
 

 
 

Spoj čarou! 
 
 

 
                                                                                            
                                                                                                                                  

 

 

 
                                           
                                                                                                                     
 
 
 



 

 

 

 

 

Památkový ústav sbírá vykopávky, proto vyveď starého před dům a vyčkej na 
sběrný vůz, tuto SMS pošli dalším 5-ti ženám ať tam ten hlupák nestojí sám, můj 
muž už je obutý. 
 
Blahopřejeme! Vaše číslo bylo vylosováno a vyhráváte 1 hodinu volání ZDARMA. 
Po přečtení této SMS můžete volat hodinu z okna ZDARMA! Operátor. 
 
Viděl jsem tvou budoucnost! Vidím luxusní vilu, mercedes, bazén, krásnou 
manželku. Vidím také tebe, stojíš tam a čumíš na to všechno dírou v plotě. 
 
Ahoj! Prosím tě, až budeš mít čas, pošli mi tvou fotku. Kamarádka nevěří na UFO. 
 

 
 

 UN    
 

ZA  A  
       OVKA 
  
 

 

SOU 
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anglicky storm = bouře    

   
Ptáte se proč 100rm? Je  

to lehká odpovědět, protože časopis 
proletí celou školou jako blesk 

z čistého nebe :) 
 

 
 
 
 
 
 

„Tati, potřeboval bych nový hard-disk." 
“A kouzelné slovíčko?" 
“Sakra! Všechno je dneska zaheslovaný!“  
 
Děti ve školce: „Umí tvůj bratříček chodit?" 
“Neumí, ale nohy má!" 
“A má vlasy?" 
"Je úplně holohlavý!" 
"A má zuby?" 
"Ty vůbec nemá!" 
"Tak to vás v porodnici ošidili a dali místo miminka dědečka!"  
 
Při závěrečné zkoušce z chirurgie se profesor zeptal studenta: „Proč si chirurgové dávají při 
operaci na obličej roušku?“ „Aby je nikdo nepoznal v případě, že se operace nepodaří!“  
 
Američan a Rus si telefonují... 
A: Ivane, teď říkali v televizi, že tam u vás jsou děsný mrazy, přes minus 60°. 
R: To je blbina, nejvýš tak minus 20°. 
A: No ne, teď to říkali na CNN, prý přes minus 60°. 
R: Ale no tak možná někde třeba minus 25, ale to spíš výjimečně. 
A: No ale ty záběry byly děsný, ty omrzlý silnice, baráky... 
R: Jo ty myslíš venku??? No tak to jo...  
 
Pepíček se ve škole svěřuje paní učitelce, že jeho sestra má žloutenku. Paní učitelka ho radši 
pošle domů, aby náhodou nenakazil ostatní děti. Za pár dní ho potká na ulici a ptá se: „Jak se 
má sestřička, Pepíčku?" „Joó, to já nevím, paní učitelko. Než sem dojde dopis z Austrálie, tak 
to chvíli trvá..." 
 

bouřka 
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- 13.12.2007 Vánoční dílnička 
- 20.12.2007 Vánoční diskotéka 
- Listopad 2007 – červen 2008 ZŠ a MŠ Mikulčice vyhlašuje sbírku 

,,Přispějeme k obnově staroslovanského hradiště“ 
 
 
                                    

 
Prodej svačinek: 
- je umožněn zájemcům vždy ráno od 7:45 do 8:00 hod. 
- nabízíme žákům nápoje, výrobky Racio, v rámci tzv. mléčného programu 

,,Školní mléko“ ochucené i neochucené mléko, jogurt a smetanový krém 
- každou středu nabízíme prodej pečiva na objednávku 
 

Ceník: 
mléko – 3,50 Kč (doporučujeme si mléko kupovat pro vaše zdravé kosti) 

jogurt, smetanový krém – 4,00 Kč 
pečivo na objednávku (pekárna Zdena) – 9,00 Kč 

Racio – od 3,50 do 7,50 Kč 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levá, pravá, pára syčí,   
bažant běží po silnici 
a kočka má rotoped  
123 skoro 5. 
A ten pes skoro pes, 
do košíku vlez. 
A v tom koši ježek spí,  
pes se o něj pích. 
 
autor: Tereza Šimčíková,  
4. třída 
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1.         Tokio Hotel – An deiner seite ( Ich bin da)                              
2.         Linkin Park – Shadow of the day 
3.         Nightwish – Amaranth 
4.         Mandrage – Punck rock song 
5.         Avril Lavigne – Hot 
6.         Britney Spears – Gimme more 
7.         Cinema Bizarre – Lovesongs (  They kill me) 
8.         Enrique Iglesias – Tired of Being Sorry 
9.         Serj Tankian – Empty Walls 
10. Rihanna – Don´t stop the music 
11. Marpo – Nech to běžet 
12. Evanescence – Good Enough 
13. Vypsaná Fixa – Dezolát 
14. Idea Fatte feat. MojaReč – Strapo  Máme vás (remix) 
15. Bow Wave – Boreczech 
16. Aneta Langerová – Podzim 
17. Tata Bojs – Splasklé vzpomínky 
18. Foo Fighters – The Pretender 
19. Horkýže Slíže – Bernardýn 
20. The Last Goodnight – Pictures of you 
21. Angels &  Airwaves – Everething´s Magic 
22. Timbaland Presents One Republic- Apologize 
23. Sugababes – About you now 
24. UDG – Kurtizána 
25. Vanilla Sky – Umbrella 
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Když k Tobě jednou v noci přijde chlápek s bílými vousy, v červeném kabátě a strčí Tě do 
pytle, neboj se. To jsem jen napsala Ježíškovi, že Tě chci pod stromeček. 
 
Sníh se třpytí za oknem, přišel krásný Štědrý den. Dříve než se zešeří, budete mít večeři. Pod 
stromečkem pár svíček, půjdeš si pro balíček. Krásné Vánoce! 
 
Sněhové vločky k  zemi se snáší, mráz si s okny pohrává, chybí už jen pár stran v kalendáři, 
vánoční čas nastává. Překrásné Vánoce plné splněných přání a krásného Silvestra. 
 
V krbu oheň plápolá, jehličí krásně voní, vládne tu dobrá nálada, zvonky krásně zvoní. 

Najdu krámek za lesní tůní, koupím tam dárek s vánoční vůní. Otevři okno, na tiché volání, 
v balíčku objevíš vánoční vyznání. 

Lžičku hrdosti, hrníček radosti, kotlík úspěchu, jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a celý 
vesmír lásky. To vše Vám do nového roku přeje Rybka k večeři! 

Za oknem sype se sněhová nadílka, záclony provoní anýz a vanilka. Vánoční koledy zpívají 
andělé, už jsou tu Vánoce šťastné a veselé. 

Štěstí a něhu, lásku a radost ať  Tobě přinese vánoční sen, ať krásný je Tvůj Štědrý den. 
Kouzelné Vánoce všem. 

Půjčil jsem si milion, měl jsem dárků kamion, neplatil jsem splátky, vzali si ho zpátky, nezbil 
ani dáreček, vzali mi i domeček. Neplatil jsem daně, vzali mi i saně. Nevím už si rady, sob mi 
umřel hlady. V lese mám teď pelíšek, kašlu na vás! JEŽÍŠEK 

 

                                  

ANEB OČIMA NORKA!      
Jsem norek a narodil jsem se tuto zimu. Když jsem poprvé spatřil svět, byl jsem rád, že můžu 
vidět něco tak krásného. Chtěl jsem se podívat kolem sebe, ale nemohl jsem se pořádně hýbat. Potom 
jsem zjistil, že jsem se svojí maminkou zavřený v moc malé kleci. A maminka byla velice smutná, plakala. 
Já jsem se jí zeptal: „Maminko, proč pláčeš?“ A ona řekla: „Zabili mi tvého tatínka.“ Zeptal jsem se 
maminky: „Kdo ho zabil?“ „Lidé, zlí lidé, kteří nás zabíjejí, aby se ti bohatí lidé měli dobře a nosili náš 
kožich.“ V tu chvíli jsem se strašně vylekal a zeptal se: „Maminko? Ty mi taky umřeš?“ Maminka  jen 
upustila slzičku a řekla, že tu všichni umřeme. V tu chvíli jsem zaslechl, jak přichází ti lidé. Otevřeli klec od 
činčil a vytáhli jednu za ocas. Byla strašně vylekaná. Vzali ji, bouchli ji klackem, aby ji omráčili. Ale ona ještě 
žila! Pak ji p-o-m-a-l-u stahovali z kůže, aby se kožich neponičil. Nebudu popisovat, jak ta činčilka trpěla, ale 
bylo strašné si uvědomit, že tak bude trpět má maminka a všichni     
 

Lidé si neuvědomují, kolik zvířat denně zemře! 
Je jich mnoho ... prosím Vás, pomáhejte zvířatům!!!! 
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,,Pane vrchní, přineste mi kostku cukru!“ ,,Ale 
pane, vždyť jste si jich dal do kávy alespoň  
patnáct.“ ,,To ano, ale … viz tajenka (nápověda, 15 písmen) 
 
 
 
 

 
 
Čert 
Byl jeden Čert, 
uměl každý žert. 
Děti se ho nebojí, 
básniček se on bojí. 
 
Básniček se on bojí, 
hlava ho z nich vždy bolí, 
tak utíká do polí. 
Drahomír Dlabaja, 5. TŘÍDA 
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Orientujete se v záplav ě vánoč ních zvyk ů, tradic, oby čejů a pověr, nebo je pro 
vás tato oblast velkou neznámou? P řekročily vaše znalosti obligátní 
rozkrajování jablka, nebo vás váno ční poetika míjí? 

1. 
Pro začátek jednu lehkou: Pro č házejí na Ště drý den dívky pantoflem?  

  Aby věděly, jestli příští rok otěhotní.  

  Aby se dozvěděly, kde je jejich milý.  

  Aby se dozvěděly, jestli se příští rok vdají.  
 

2. 
Kdo vydrží dodržet po celý Št ědrý den p ůst, tomu se ve čer zjeví: 

  Ježíšek.  

  Zlaté prasátko.  

  Zlatá ovečka. 
 

3. 
Kam se p ři štědrove černí ve čeři dávají rybí šupiny, které mají zajistit dostatek 
peněz příští rok? 

  Pod talíř.  

  Pod stůl.  

  Pod ubrus.  
 

4. 
Kdo p ři štědrove černí ve čeři odejde od stolu, podle pov ěry: 

  Do roka zemře.  

  Bude mít příští rok štěstí.  

  Bude mít příští rok smůlu.  
 

5. 
Na Štědrý ve čer vám vaší budoucnost m ůže prozradit lití: 

  Olova.  

  Vosku.  

  Čokolády.  
 

 
 
 
6. 
Poušt ění lodi ček vám prozradí: 
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  Kdo bude mít štěstí.  

  Kdo se vdá a kdo zůstane svobodný.  

  Kdo se bude příští rok zdržovat doma a kdo půjde do světa.  
 
 

7. 
Tyto lodi čky se vyráb ějí z: 

  Papíru.  

  Vaječných skořápek.  

  Ořechových skořápek.  
 

8. 
Když se na Št ědrý ve čer rozsvítí, m ěl by si, podle pov ěry, každý prohlédnout 
svůj stín. Pro č? 

  Koho stín je nejdelší, ten bude mít štěstí.  

  Koho stín nemá hlavu, ten do roka zemře.  

  Koho stín je nejpokřivenější, ten bude mít příští rok smůlu. 
 

9. 
Může se, podle pov ěry, věšet na Št ědrý den prádlo? 

  Ne, jinak se někdo z rodiny do roka oběsí.  

  Ano, přináší to štěstí do rodiny.  

  Ne, jinak z rodiny odejdou peníze.  
 

10. 
Jak je to s psaním milostných dopis ů o Štědrém dnu? 

  Přináší to štěstí.  

  Přináší to smůlu.  

  Symbolizuje to nadcházející svatbu.  
 

11. 
Pro naše p ředky m ělo obzvláštní význam první sv ětlo, které se ve vsi nebo 
městě rozsvítilo. Co signalizovalo? 

  Kdo první rozsvítil, našel pod stromečkem nejvíc dárků.  

  Kdo první rozsvítil, přivolal požár.  

  Kdo první rozsvítil, zajistil si na další rok nejvíc štěstí.  
 

 
12. 
Dívka, která o Št ědrém dnu vytáhla z hranice polínko, tak činila proto: 

  Aby se dozvěděla, jaký bude její nastávající.  

  Aby se dozvěděla, jestli se vdá.  
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  Aby se dozvěděla, jestli jí příští rok vydrží krása.  
 

13. 
Dívky by m ěly o Št ědrém dnu zatř ást bezem, pokud se cht ějí dozv ědět, kde je 
jejich milý. Čím by ale, podle pov ěry, m ěli t řást chlapci? 

  Plotem.  

  Hruškou.  

  Hlohem.  
 

14. 
Proč  by m ěl hospodá ř zapíchnout na Št ědrý ve čer nůž do chleba? 

  Aby zjistil, jestli bude následující rok mokrý.  

  Aby si zajistil, že slepice dobře ponesou.  

  Aby se dozvěděl, jaká bude úroda.  
 

15. 
Svobodné dívky d řív klepaly stř evícem na kurník, aby se dozv ěděly, jestli se 
následující rok vdají. Když se ozvala slepice, znamenalo to, že dívka: 

  Bude slavit svatbu.  

  Zůstane svobodná.  

  Zůstane na ocet už navždy.  
 

 

 
 
 

 
Milí čtenáři, 

vyhlašujeme další soutěž o čokoládu Milku, kterou rozdáme opět 2x. 
Soutěž se vztahuje k testu ,,Znáte vánoční zvyky?“
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Beran (20. 3. - 19. 4.) 
Začátek prosince bude ještě trochu chaotický a tvá nálada rozkolísaná. Skoncuj se vším, co už 
ti nevyhovuje, abys mohla začít znovu a měla volné ruce. Neohlížej se na názory ostatních a 
spoléhej na svou intuici.Po 22. 12. se ukáže, jestli byla tvoje volba správná. Pokud ano, těš se, 
že zbytek roku bude jedna velká oslava. 
 
 
Býk (20. 4. - 20. 5.)  
Věrná láska může začátkem prosince nečekaně skončit a ty se nejspíš ihned vrhneš do nového 
vztahu s někým, kdo bude opravdu stát za to. Počítej ale s tím, že přijdeš o některé kamarády 
a budeš podrobena přísné kritice. Nevšímej si toho a buď klidně sobecká, jde přece nejvíc o 
tebe. 
 
 
Blíženci (21. 5. - 20. 6.)  
Na začátku náročného měsíce budeš chtít stihnout hodně věcí, ale buď nebude čas, nebo 
peníze. Nenech se tím stresovat, to důležité ti neuteče. O svátcích si dej pozor na rodinné 
dýchánky a moc tam neprovokuj. 
 
 
Rak (21. 6. - 22.7.)  
Bude to chvíli vypadat jako pohoda, ale pak začne mírně přituhovat. Některé akce budeš 
muset vypustit a rozhodnout se včas, co je důležité. Silvestra byste měli rozhodně slavit na 
horách. 
 
 
Lev (23. 7. - 22. 8.)  
Příliš mnoho vážnosti a zodpovědnosti nebude v tomto období na místě. Můžeš se odvázat a 
uvidíš, že to všichni s nadšením uvítají. Pokud zůstaneš na Vánoce doma, čeká tě dost 
povinností. Pobyt u známých nebo u příbuzných bude vyžadovat víc ohledů a nutnost 
přizpůsobit se. 
 
 
Panna (23. 8. - 22. 9.)  
Nespoléhej na starou partu a snaž se najít lidi, kteří budou mít stejné zájmy jako ty a budou 
podnikat zajímavé akce. Kamarádi ti poradí s nákupem dárků, spoustu hezkých věcí ale 
dokážeš vyrobit i ty sama. Dobré nápady najdeš v časopisech. 
 
 
Váhy (23. 9. - 22. 10.)  
Dárky bys měla začít nakupovat hned na začátku měsíce, abys měla klid na duši a mohla si 
užívat předvánoční veselice a oslavy. Dostatek peněz ti umožní užít si všechno, co tě právě 
láká. Vánoční dovolenou si nejlíp užiješ  na nějakém atraktivním místě. 
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Štír (23.10. - 21.11.)  
Rozhodla ses pro nový styl a snažíš se v něm zabydlet. Nemusíš však měnit přátele, kteří ti 
vyhovují a se kterými jsi prožila hodně pěkného. V práci budeš mít štěstí a také ti to bude 
docela pálit, proto toho využij a vylepši si profil. O Vánocích zorganizuj zajímavé akce a 
výlety. 
 
 
Střelec (22.11. - 21.12.)  
Problémy s láskou asi zvládneš a v nejbližší době se vyřeší i další věci, které tě zneklidňují. 
Vyhýbej se rekvalifikacím a zkouškám. Pak ti začne jít vše snadno. O Vánocích víc 
odpočívej. 
 
 
Kozoroh (22.12. - 19.1.)  
Kamarádi tě podrží, až budeš procházet krizí, jen se nesmíš se svými problémy zavřít doma a 
mlčet o nich. Jediné, na co se můžeš stoprocentně spolehnout, bude tvůj rozum a postřeh. 
Kolem Vánoc se situace zlepší a ty se dostaneš do formy. Naplánuj si zajímavý program a 
nepromarni ani chvilku z Vánoc. 
 
 
Vodnář (20. 1. - 18.2.)  
Dostala ses do dobrého kolektivu a můžeš si užívat i hodně zábavy. Na diskotékách a 
večírcích budeš za hvězdu a všichni budou obdivovat tvůj styl. Důležité nákupy nenech na 
poslední chvíli, nemusela bys sehnat všechno, co potřebuješ. S láskou nebudou potíže, jen 
nestihneš být vždy včas na správném místě. 
 
 
Ryby (19. 2. - 19. 3.)  
Na nic nespěchej. Po prvním prosincovém týdnu začne skvělé období, kdy můžeš získat 
popularitu a dost věcí ve svém životě zlepšit. Důležité bude, abys měla kolem sebe lidi, kteří 
tě budou podporovat. Před Vánoci nebudeš stíhat, to tě může nervovat. Udělej si včas seznam 
nákupů a věnuj jim některý víkend. 
 
 

Chumelí se, chumelí,  
padá snížek bílý, 
vyskákejte z postelí, 
hlava už vás nebolí. 
Sněhuláci čekali  
celý rok, až roztáli, 
advent už je v neděli,  
Vánoce za chvíli.  
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Spoj čarou! 
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Vyjmenovaná slova po ...  
L: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, 
pelyněk plyš 
 
 
Vysoká a stará l_pa. Nesl_chaná událost. Sl_šet trávu růst. L_tostivá 
L_da. Chytrý jako l_ška. Nesl_šně se pl_žit. Ml_nské kameny.  Nedosl_chavost.  
L_dská společnost. L_dé se vracejí. L_ný L_bor. Bl_skavá  ozdoba. Bl_zko lesa. 
Zabl_sklo se nad lesem. L_tovali jsme kamarády z L_tomyšle. Mladý ml_nář ve 
ml_nici. Obrysy domu spl_vají s oblohou. Vysokotlaký l_s. Kl_dně  spi. Rozkvetlá 
l_pa. Mosazné kl_če. Mlha se rozpl_nula.  Upl_nulý týden. Půjdeme sbírat mal_ny. 
Pl_nový vařič. Venku se bl_ská. Pl_novod do Prahy. Pl_tvat sl_ny do vody. Černá 
hl_ny. Nepol_tá velká sousta. Bl_ží se Vánoce.  
 
 

 

 
 
 

 
Čerte, čerte, čertíčku, 
chceš ty kousek perníčku? 
Dám ti třeba oba dva, 
v tobě budou jedna dva. 
Galetka Martin, 6.třída 
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Mlsánek  

Ahoj, už jsem tady zase a přináším vám další recept. Tentokrát to jsou vanilkové 

rohlíčky. Přeji dobrou chuť!!! 

Vanilkové rohlíčky 

Potřebuješ:  

10 dkg margarínu 

5 dkg cukru 

15 dkg hladké mouky 

5 dkg umletých opražených ovesných vloček 

Vanilkový cukr 

Postup přípravy receptu: 

Zpracujeme všechny přísady, těsto necháme v chladnu odpočívat. Rohlíčky 

pečeme pomalu v troubě. Ještě horké obalujeme v moučkovém cukru s vanilkovým 

cukrem. 

Martina Výmolová 

 

 
 
Čerte, čerte, dej nám uhlí, 
pak budeme velmi hodní. 
Anděl nám dá hvězdičku, 
my mu řeknem básničku. 
Přijde také Mikuláš, 
pozveme ho na guláš. 
Andrea, V. třída 
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Byl jednou nemladý nestarý král, kterého omrzelo panování, a tak jednoho dne 
předal vládu svému synovi a vydal se do světa. A s sebou si vzal jen své dobré 
srdce.  
   Šel a šel, až přišel do jedné vsi, kde potkal uplakané děti. Ptal se jich, co se jim 
stalo. A ony mu vyprávěly, že mají zlou macechu, která je vyhnala z domova. 
Král vzal děti za ruku a šel s nimi do jejich domu. Když je uviděla macecha, 
měla na jazyku místo křesťanského pozdravení zlé slovo, ale král jí řekl: „Zadrž, 
dobrá ženo, něco ti dám.“ A dal té ženě kousek svého srdce a ona se usmála, 
pohladila děti po vlasech a tiskla je k sobě.  
   Král šel dál, až přišel do jiné vsi, kde potkal starého psa, kterému teklo z očí a 
sotva se vlekl. Král se ho ptal, co se mu stalo a pes mu vyprávěl, že se mu sedlák 
za jeho věrné služby odvděčil místo jídla bičem. Král vzal psa a šel na statek. 
Když ho sedlák se psem uviděl, měl na jazyku místo křesťanského pozdravení 
zlé slovo a v ruce držel bič, ale král mu řekl: „Zadrž, dobrý muži, něco ti dám.“ 
A dal sedlákovi kousek svého srdce a tomu klesla ruka, vypadl z ní bič a psu 
přinesl misku s jídlem.  
   Král šel dál, až přišel do jiné vsi, kde potkal starou uplakanou žebračku. Když 
se jí ptal, co se jí stalo, tak si mu stěžovala, že na ni rychtář poslal psy. Tak král 
ženu vzal a šel s ní k rychtáři. Když ho rychtář viděl přicházet s žebračkou, měl 
na jazyku místo křesťanského pozdravení zlé slovo a užuž chtěl přivolat psy. 
Když tu král pravil: „Zadrž, dobrý muži, něco ti dám.“ A dal rychtáři kousek 
svého srdce a ten se usmál a pozval žebračku ke stolu.  
   Tak chodil král od vesnice k vesnici, od města k městu, přes hory a doly, 
přešel poušť a přepul moře; a všude, kde potkal člověka bez srdce, neváhal a dal 
mu kousek svého.  
   A běžel čas,  jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.  
Králi zbyl poslední kousek srdce, když jednoho dne přišel zpět ke královskému 
městu, kde vládl jeho syn. V ústrety mu zněl zvuk umíráčku; muži v kápích 
shazovali z vozů mrtvé a jiní je házeli do hlubokých jam. Opodál to vše 
pozorovala krásná paní celá v černém. Král se jí ptal, co se tu stalo. Tu se otočila 
a on se díval do jejích černých očí, jako by hleděl do zrcadel. Pak se obrátila 
zpět k městu a král řekl: „Zadrž, paní, něco ti dám!“ 
A král podal Smrti poslední kousek svého dobrého srdce. 
 
Matěj Řehánek, 9. třída 
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Dívejte se na černou tečku uprostřed, oddalujte a přibližujte hlavu  
k papíru. 

 

 
 

 
MIKULÁŠ 

Mikuláš, Mikuláš, 
přišel si k nám pro guláš. 
Zazpívala jsem mu písničku, 
on mi za to dal čepičku. 
 
Iveta Vrbovská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikuláš a čert: 
Mikuláš a čert,  
to je prima věc, 
vždycky když jsou u tebe, 
tak  slyšíš bububu! 
Pak jim řekneš básničku 
a už máš prima věcičku.   
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   Za patero řekami a patero jezery žil byl strašný, hrozný a zlý obr. Handrbal se 
jmenoval. Handrbal ve skutečnosti ani nebyl tak zlý, jak všem vykládal. Vlastně 
byl docela hodný. Nikomu neublížil, ani živáčka nesnědl a se všemi byl zadobře. 
Jenže proto ho jeho dva bratři nechtějí mezi sebou.  
   Jednoho dne mu nařídili: „Pokud nesníš alespoň deset lidí, nemůžeš dál s námi 
být.“  Smutný Handrbal nevěděl, co má dělat. A tak dlouho přemýšlel, až přišel 
na … 
   Udělám nějakou skrýš, kde lidi schovám. Ale bratrům řeknu, že jsem je snědl. 
O pár dnů později bratři přivedli k Handrbalovi deset nevinných lidí a nechali je 
tam s ním. Obr řekl všem lidem svůj plán, takže se neměli čeho bát. Všechny 
lidi schoval tak, jak si naplánoval. Když uběhla nějaká dlouhá doba, 
Handrbalovi bratři se šli podívat, jak na tom je. Viděli, že všichni lidé jsou pryč. 
Handrbal jim napovídal, že je všechny snědl, dokonce si ještě i pochutnal.  
   Bratři mu uvěřili, vzali ho s sebou do skály, kde žili. Handrbal pustil lidi zpět 
do svých domečků. Tím získal nové přátele, tedy ty (ne)snězené lidi. A s bratry 
byl na nějakou dobu opět zadobře.  
   Ale jen krátce. Protože si všimli, že už delší dobu nikoho nesnědl a jí pouze 
jako dřív jen bylinky. Handrbal se bratrům přiznal, že nikdy nikoho nesnědl. Ze 
začátku na něj byli velmi nazlobení. Ale po nějakém čase si řekli, že když 
někoho do něčeho nutí, nestojí to pak za nic. A tak mohl žít dál s bratry. Už jim 
nevadilo, že je Handrbal jiný než oni. A všichni byli šťastní. 

Irena Brůčková, 9. třída 

 

Čertův pytel 
Viděli jsme Mikuláše 
a za ním hned anděla. 
Pozveme je na koláče, 
které jsem já dělala. 
Čert s andělem povídá, 
pytel se mu prohýbá. 
Pytel plný brambor má 
a dětem je rozdává. 

 
 

 
 

Řetězem čert rachotí, 
počmáral nám s ním boty. 

Uhlí z kapsy tahá, 
anděl chvíli váhá. 

Čert nás uhlím počmárá 
a pytel námi nakládá. 

Za chvíli jsme vystoupili 
a k mamince  se vrátili. 

Eliška Michalicová 
5. třída 
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Nevíte, jaké jméno si máte vybrat pro svého mazla?? Koukněte sem a sami uvidíte ☺ 
Vybrala jsem pro vás jen ty nejzajímavější: 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pejsci: 
A,B,C,D,E                          
Argo            Delfi 
Apollo         Donex 
Bart             Eros 
Basty           Echo  
Chack          Clea 
 
 Kočky:  
A,B,C,D,E 
Abby  Danny          
Darloe               Eddy 
Afinka               Effi     
Blackie             Crazy 
Biscuit              Cindy 
 

Koně:  
A,B,C,D,E 
Age of Beauty    Dixa   
Annabelle           Dandy 
Bonty                 Eleonora  
Barlin                 Edy 
Charlie               Corwetta      
 

Křečci: 
A,B,C,D,E 
Agent            Darin 
Addison         Darry 
Bambi              Enrico 
Bamboocha      Emily 
Cooper           Cappy 
 

 
Morčata: 
A,B,C,D,E            
Atýsek     Catty 
Cecilka    Annie                   
Brad        Benny 
Dixi         Emi 
Dodi        Enjoy        
    

 
Papoušci: 
A,B,C,D,E 
Adélka     Eliška 
Endy        Amígo      
Beníšek   Bertík 
Dara        Catty 
Cliper      Dáda 
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Medové perníčkyMedové perníčkyMedové perníčkyMedové perníčky    

INDGREDIENCE:                                                                                                                              
na potření: vejce 2 ks.                                                                                                       
poleva: solamyl 1 lžička, bílek 2ks, citrón 1/2ks, cukr moučka 30dkg.                          
těsto: vejce 2 ks, med 2 lžičky, cukr moučka 13 dkg, soda 1 lžička, hladká mouka 30 dkg, 
Hera 5 dkg, perníkové koření 2 lžičky 

Postup přípravy receptu:                                                                                                           
V malém hrnci rozpustíme za stálého míchání Heru se 2 lžícemi medu a 13 dkg cukru. Základ 
přelijeme do mísy, přidáme 2 vejce, perníkové koření a postupně vmícháme hladkou mouku. 
Nakonec přidáme sodu. Těsto vypracujeme a necháme chvíli uležet na chladném místě. Na 
pomoučeném vále vyválíme asi 0,5 centimetru silný plát a z něho pomocí tvořítek 
vykrajujeme různé tvary. Ty přeložíme nožem na plech vyložený pečícím papírem. Pečeme 
zprudka v předehřáté troubě asi 3 minuty, dokud perníčky nemají růžovou barvu. Upečené 
světlé medové perníčky, ještě horké, potřeme rozkvedlaným vajíčkem. Na polevu smícháme 
cukr, bílky a šťávu z 1/2 citronu a šleháme ručním šlehačem tak dlouho, dokud nevznikne 
hladká bílá hmota. Polevou naplníme malý celofánový sáček. Na sáčku ustřihneme 1růžek. 
Tlakem vymačkáváme prostřiženým růžkem polevu ze sáčku a podle fantazie perníčky 
zdobíme. Polevu na perníčcích necháme zaschnout do druhého dne. Světlé medové perníčky 
moc dobře voní a chutnají, můžeme je ale použít i jako vánoční ozdoby. A pokud je nesníte, 
ozdoby vydrží i na další Vánoce.  

 
 
Byl krásný, teplý, letní den a dívka jménem Lili považovala tento den za opravdu 
nejhorší v jejím životě.Dneska se totiž stěhovala z jejího rodného města 
Streadford kde měla své nejlepší kamarádky a kamarády, ale hlavně svého kluka 
se kterým chodila už víc jak 6 měsíců.Milovala ho opravdu moc a on ji také.Proto 
to bylo pro ně hodně těžké. 
Vždy si slibovali, že se neopustí nikdy v životě, že spolu budou mít jednou vlastní 
dům s velkou zahradou, psem a dětmi.Pořád vzpomíná na ty krásné chvíle 
s ním.Nejdříve co se jí vybaví je den kdy se spolu dali dohromady.Byl to první 
jarní den.Zrovna byl se svou kamarádkou Luisou a dalšíma kamarádkami venku 
tehdy potkali partu kluků kde byl zrovna kluk Luisy.V té partě zahlédla také 
vysokého, tmavovlasého chlapce, který se jí na první pohled zalíbil.Ani už neví jak 
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se spolu dali do řeči, ale ví, že od začátku věděla, že je jiný než ostatní, je lepší, 
krásně se s ním povídá a nemluvě o jeho očích a krásném zářivém úsměvu se 
kterým se smál celý svět.Nebo na den kdy byli v parku na lavičce a jemně si tiskli 
ruce, aby se zahřáli.Nebo když se spolu byli v létě koupat k jezeru.Když ona se 
opalovala a přitom očkem pokukovala po svém chlapci, který věčně dělal, že se 
topí aby ho přišla zachránit..A to se mu také dařilo.Ale když Lili usnula na dece a 
on se k ní pomalu a potichu celý mokrý přikradl, sklonil se k ní a kapky vody z jeho 
středně dlouhých vlasů mu kapaly na její bronzově opálené tělo mírně ucukla a 
políbila ho.Připadalo jí to jako by z jeho rtů pila vodu.Jeho rty byli plné a hebké, 
připadaly jí hebounké jako pírko.Ale také na to kdy ji přinesl rudé růže.Vždy se 
ho zeptala proč jí je nosí, na to on odpověděl, že ty růže jí nosí proto, že si je 
zaslouží, dělá totiž jeho život krásným a také proto, že ji miluje.Vždycky se 
radostí rozplakala, nechtěla o něj nikdy přijít.Věděla, že on ji také tolik miluje 
tak jako ona jeho.Jenže to se teď má změnit.A také změní.Nastává poslední 
večer, večer kdy se s ním naposled uvidí, políbí.Jakmile Lili uslyší zvonek vezme si 
kabátek a obouvá rychle boty, otvírá dveře a vrhá se kolem krku svému 
milému.On ji silně obejme a políbí ji. 
Jdou do parku ruku v ruce a jen sem tam něco řeknou.Jakmile se posadí na své 
oblíbené lavičce, chlapec si svou dívku přisune k sobě a dá ji kolem ramen svou 
paži.Lili se k němu tiskla tak, že slyšela bít jeho srdce.Pak to přišlo.Byl to on kdo 
prolomil ledy tomu ponurému tichu.,,Víš, budeš mi moc chybět, ale mluvil sem 
s našima a ti mi slíbili, že bych za tebou mohl jezdit každý víkend nebo každý 
druhý a na prázdniny taky, teda pokud mi to tvoji rodiče povolí.“ pokoušel se to 
říct s úsměvem, určitě se mu ten nápad jeho rodičů líbil, ale byl smutný, že se 
musí Lili stěhovat.Lili zdělala jeho paži z jejích ramen, sedla si mu na klín vzala 
jeho hlavu jemně do jejich rukou, pohlédla mu hluboce do očí a se slzami v očích 
mu řekla: ,,To by bylo super a naši to určitě povolí,jenže..ach..nebude to jako 
dříve moc se neuvidíme a to mě na tom mrzí nejvíc, třeba se změníme…nebo...už 
to nebude fungovat a toho se bojím nejvíc.“ jakmile těžce tuto větu dořekla 
rozplakala se, jemu se chtělo také plakat, ale nemohl, už jenom kvůli 
Lili.Vzdychl..,,Lili?Miluji tě jako nikoho jiného nikdy bych tě neopustil a vím, že ty 
mě také ne, taky mi budeš moc chybět, ale prostě je to tak jak to je…Já ti věřím 
a ty mi můžeš taky…To snad víš.“ pohlédl jí do jejích zelených očí a políbil ji.Lili 
stékaly horké slzy potvářích, avšak jedna slza se jim zatoulala k jejich spojeným 
rtům oba cítili její slanost a hořkost, která se v ní ukrývala.On se od ní jemně 
odtrhl ohlédl jí do očí, setřel jí zbývající slzy a dal jí pusu.Lili se na něj mile 
usmála a zašeptala mu do ucha ty dvě kouzelná slovíčka, která určitě zahřejí 
všechna srdíčka : ,,MILUJU TĚ!“ 

Lucie Bílíková, 9.třída 

 



 - 20 - 

 

 
 
 
Protože láska prochází žaludkem (tím psím obzvlášť) myslím si, že není na 
škodu něco dobrého pejskům uklohnit. 
  

1)1)1)1) Kuřecí křídla zalít vodou, přidat rýži, mraženou zeleninu a vařit jen tak dlouho, než je 
rýže měkká (může být i rozvařená). Masíčko obereme (občas si sami trochu zobneme), 
nasekáme na kousky, zeleninu rozmačkat na kaši, dodat žloutek, (pro malé štěně jen 1/2), 
nebo křepelčí vejce, jídlo zase zpestříme něčím zeleným. Pokud nedáme vejce, přidáme výše 
zmíněný olej. 
 

2)2)2)2) Vepřový jazyk uvaříme v přetlakáči zároveň s celou mrkví, kouskem celeru, kedlubny, 
půlkou jablka a opět můžeme přidat česnek. Vaří se to jen 1O-15min. Pak rozmačkáme 
zeleninu i s jablkem, jazyk nakrájíme, doplníme extrudovanou přílohou a lžící krájeného 
čínského zelí. 
 

3)3)3)3) Barevné těstoviny 
zeleninové těstoviny 
olej 
sýr nebo tvrdý tvaroh 
Barevné těstoviny obohacené o vitaminy uvaříme ve vodě, scedíme a pokapeme rostlinným 
olejem, nejlépe panenským olivovým olejem. Podáváme s kousky tvrdého 30% sýra nebo s 
nastrouhaným tvarohem. 
 

4)4)4)4) Tvarohový mls 
měkký tvaroh 
rozinky 
žloutek 
pomeranč 
Tvaroh smícháme s rozinkami, syrovým žloutkem a na kousíčky nakrájeným pomerančem. 
Můžeme ho ještě našlehat vidličkou s trochou vody či mléka. 
 

5)5)5)5) Kefírová svačinka 
polotučný kefír 
burisony 
med 
Kefír zahustíme rozdrcenými burisony a přidáme lžičku medu. 
 

Přeji vám, aby se vám vše povedlo a pejskům dobrou chuť ☺  
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Vánoce 
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, 
je tu krásný Vánoc svět. 
Ozdoby do barev se halí, 
hvězdičky prskavek pálí. 
 
Vánoční přání pro štěstí jen, 
ať pěkný je Tvůj Štědrý den. 
K tomu jedno prasátko zlaté, 
Vánoce už tady zase máte. 
 
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, 
je tu krásný vánoční svět. 
Nakonec malá špetka koření, 
to je moje vánoční dvoření. 

Pak zazvonil zvoneček, 
pod stromkem je dáreček, 
zlatou mašlí převázaný, 
z velké lásky darovaný. 
 
Kdyby hvězda noty znala, 
tak koledu by notovala, 
to však hvězdy neznají, 
proto nám jen popřejí. 
 
Vánoce pohádkově krásné, 
moc veselé a taky šťastné, 
prožité ve zdraví, pohodě, 
v klidu a dobré náladě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvězdička 
Jedna malá hvězdička, 
k zemi letí z nebíčka. 
Kde se asi posadím? 
Pojď sem, já ti poradím. 
 
Vidíš v každé světnici 
ty stromečky zářící? 
Jeden nemá hvězdičku, 
tam se posaď na špičku. 
 
Hvězdička na špici sedí, 
svítí a vesele hledí, 
na ten stromek zelený, 
moc krásně nazdobený. 
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anglicky storm = bouře    

   
Ptáte se proč 100rm? Je  

to lehká odpověď, protože časopis 
proletí celou školou jako blesk 

z čistého nebe :) 
 

 
 
 
 
 
 

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: ,,Smrdí, umývat!!!" Otec odepsal: ,,Učit, 
nečuchat!!!" 

Pepíček, kterému maminka zakázala koupat se v přilehlém rybníce, přijde domů s mokrými 
vlasy a povídá, že spadl do vody. Maminka: ,,Tak jak to, že nemáš mokré i oblečení?” 
Pepíček: ,,No, měl jsem takové tušení, že bych mohl spadnout, tak jsem si ho radši sundal.” 

Pepíček běží za maminkou a křičí: ,,Mami, mami, táta se oběsil na půdě!!!!“ Maminka celá 
vyděšená běží na půdu a vtom Pepíček zakřičí: Apríl!! Oběsil se ve sklepě!“ 

Policista zastaví mladou řidičku: 
- Nevíte, co znamená tato dopravní značka? 
- Nevím, ale zeptejte se támhle v trafice, ten děda ví všechno možné.  

Plují dvě rybičky v moři a najednou nad nimi propluje ponorka. 
,,Vidělas to?! Co to bylo?!” povídá jedna. 
A druhá odpoví: ,,Ále, nic zvláštního, jenom lidé v konzervě…”  

Babička je u lékaře a ptá se: ,,Pane doktore, máte něco na moje zuby?" Pan doktor: ,,Ano 
sáček." 

Jak postupuje matematik, když má prázdnou konvici a má si udělat čaj? Vezme konvici, 
naplní ji vodou, postaví na vařič, pak si připraví čaj do hrníčku. Když se voda začne vařit, 
zalije čaj vařící vodou. A jak postupuje matematik, když si má udělat čaj a má konvici plnou 
vařící vody? Vylije vodu a tím převede řešení na předchozí případ. 

 

bouřka 
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- čtvrtek 24. 4. 2008. se konají třídní schůzky 
- poslední týden v květnu se bude konat Mikulčická Olympiáda dětí a 

mládeže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Pan Mors byl velmi tajemný muž. Podle té fotky zemřel v roce 1969, ale ve 

skutečnosti zemřel až v roce 1987. Danielovi se to moc nezdálo, i na té fotografii vypadal 
úplně jinak, než jak ho Daniel znal. Daniel prohlídl rychle všechny fotografie, ale na 
žádné pana Morse nepoznal. Pan Mors neměl žádné děti, ale tento pan Mors z fotografií 
měl hned dětí 5.  

Z ticha se po chvíli zase vynořily nějaké hlasy. Hlasy nějakého muže a ženy. 
Ml uvili potichu, takže nemohl Daniel rozeznat, o čem spolu mluví. Hlasitost těch dvou 
hlasů se zvyšovala čím dál víc, jak by se ty hlasy přibližovaly blíž a blíž k Danielovi. 
Daniel nevěděl, co má dělat. Hodil fotografie zpátky do skřínky a dvířka skřínky pomalu 
zavíral. Dvířka trochu vrzla a hlasy ztichly. Daniel si oddychl. Rozsvítil baterku, 
vystrašeně vstal ze židle a odvážně se vydal za utichlými hlasy….  

 
Adriana Koláčková, Martina Výmolová, Miroslava Janů 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

I. kategorie (1. - 3. tř.):      
1. místo - Lucie Matuškovičová 
2. místo - Jakub Talajka 
3. místo - Adam Dvořáček 

II. kategorie (4. - 5. tř.):    
1. místo - Michal Krejčiřík   
2. místo - Tereza Šimčíková 
3. místo - Dana Tučková 

III. kategorie (6. - 7. tř.): 
1. místo - Michael Šimčík  
2. místo - Michaela Nejedlíková 
3. místo - Julie Šimčíková 
 

IV. kategorie (8. – 9. tř.): 
1. místo - Martina Výmolová  
2. místo - Eva Rigáňová 
3. místo - Adriana Koláčková 
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(televizní hitparáda) 
 
 
1. Rihanna feat. Neyo – Hate That I Love You 
2. Tokio Hotel – 1000 Meere                      
3. Britney Spears – Piece Of Me 
4. US5 feat. Robin Gibb – To Much Heaven 
5. 30 Seconds To Mars – A Beautiful Lie 
6. Billy Talent – This Suffering 
7. Simple Plan – When I´m Gone 
8. Killerpilze – Letzte Minute 
9. Airfare – Sorry Baby 
10. Ewa Farna – La La Laj 
11. Him – Bleed Well 
12. Paramore –tCRUSHCRUSHCRUSH 
13. Kabát – Kdo to ví 
14. Aneta Langerová - Desetina 
15. Glen Hansard a Markéta Irglová – Falling Slowly 
16. One Republic – Stop and Stare 
17. Kontrafakt – Život je boj 
18. Alex.C – Du hast den schoensten arch der welt 
19. Leona Lewis - Bleeding Love 
20. Korn – Hold on 
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        Na vojně byli vojáci 
             rozděleni na dvě skupiny - na  
rudé pod vedením Kohna a na modré pod vedením Roubíčka. Rudí měli  
přeplavat řeku, protože blízký most je jako zbořen. Kohn dává svému oddílu 
nějaké instrukce a jdou po mostě. Roubíček na Kohna volá: ,,Most je jako  
zbořen, musíte plavat!“ Kohn na to: ,,Poslechni, Roubíček, my ... viz tajenka 
       nápověda 10 písmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beran (21. 3. až 20. 4.)  
Vaše ostýchavost a opatrnost Vám brání seznámit ostatní se svým dobrým nápadem. Vaše 
neústupnost se stává předmětem kritiky druhých. Vaše výkonnost a elán se zvyšují. Věnujte 
se svému dechu. Dělejte jen to, na co vám dech stačí. 
 
Býk (21. 4. až 21. 5.)  
Situace se teď radikálně změnila a Vaše ego neustále stoupá tryskem vzhůru. Konejte 
svobodně a s nikým se neraďte, protože mají namířeno k pesimistické náladě. A ta Vám určitě 
ten Váš trn z bolavé paty nevytrhne. Spoléhejte více sami na sebe a svoji stabilitu. Změňte 
postoj k životu. Naučte se odpouštět, zášť nahraďte smířlivostí. 
 
Blíženci (22. 5. až 21. 6.) 
Užívejte svobody a klidně se dejte do party s Vodnářem. A zamyslete se nebo se raději 
zeptejte Váhy, jestli ještě nosí styl postrach „prérie“. Na místě je ostražitost a lenivost byste 
měli odsunout na později. Jinak dnes není příliš vhodný čas na jakékoliv jednání s učiteli. To 
raději odložte. 
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Rak (22. 6. až 22. 7.) 
To, co si vezmete do hlavy, se budete snažit svým jednáním uskutečnit. 
Můžete pozitivně myslet na budoucnost, Vaše okolí je s vámi spokojené. 
 Od ohnivého živlu přichází nečekaná šance, která by neměla zůstat nevyužita. 
Pochopte, v čem chybujete na svém zdraví a snažte se to přestat dělat. 
 
Lev (23. 7. až 22. 8.) 
Dohodněte se s partnerem, že Vám postmodernismus může vlézt na záda, že Vám vyhovují 
tradiční role a že si nebudete navzájem překážet u plotny a v garáži. Bylo by to přímo 
geniální, jako dnešní souhra energií, což je opravdu aspekt geniality. Užijte si dnešní den 
naplno a nepřemýšlejte příliš.  
 
Panna (23. 8. až 23. 9.) 
Dnešní den přináší bohužel těžší starosti zrozencům ze začátku znamení. Náhlá rozmrzelost 
spolu s léty nahromaděnou frustrací může vyústit v nepříjemné partnerské roztržky. Na to je 
nejlepší poopravit jedno rčení, totiž lepší hospodyňka v hrsti než super girl na střeše. 
 
Váhy (23. 9. až 23. 10.) 
Tendence těchto dní se příliš nemění. Pamatujte na to, co způsobují neuvážená a uspěchaná 
rozhodnutí. Neprojevování skutečných pocitů znamená, že nevíte, jak se cítíte. Přestože 
dnešní den může být značně komplikovaný, Vy se můžete cítit na vrcholu. 
 
Štír (24. 10. až 22. 11) 
Chcete-li zůstat věrní svým zásadám, nevyhnete se překážkám. Nejprve vše zvažte a pak se 
odvažte! Zkrátka dvakrát měř a jednou řež! Nic není jenom bílé nebo černé, vyberte si, jak 
chcete žít. 
 
Střelec (23. 11. až 21. 12) 
Lepí se vám smůla na paty a nejhorší je, že široko daleko není žádná šikovná výmluva. Pokud 
na něčem proděláte, pak opravdu jen svou vlastní vinou, že jste něco nedomysleli. Takže 
daleko více se věnujte své mysli. Některým záležitostem se vyhněte. 
 
Kozoroh (22. 12. až 20. 1.) 
Naslouchejte dobrým radám, spolupracujte s ostatními. Den spolupráce. Nepodstupujte riziko 
náhlého rozhodnutí, můžete o mnoho již získaného přijít. Jinak pro Vás štěstí usilovně 
pracuje, ale je i na Vás, abyste mu šli kousek vstříc. 
 
Vodnář (21. 1. až 20. 2.) 
Každému přidělte okruh jeho povinností. Nepracujte dnes za druhé. Pozor na přílišnou 
namyšlenost a aroganci v jednání s partnerem. Je před vámi nečekaná návštěva, novinky z 
ciziny i možnosti úspěchu. Vaše tělo je unavené a slabé. Dopřejte si příjemnou koupel a 
masáž. 
 
Ryby (21. 2. až 20. 3.) 
Pokud porozumíte svým představám, dostaví se pracovní úspěch. Nemusíte se hádat ani 
soupeřit, ti druzí jsou přátelé na stejné straně. Neváhejte a čiňte, jinak Vás netrpělivost odvede 
z cesty za bohatstvím. Žijte a nechte žít.  
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240 g polohrubá mouka, 200 g cukru krupice, 1 vanilkový cukr, 2 vejce, 4 bílky, 4 žloutky, 
citrónová kůra, citrónová kůra.  

Velikonoční beránek – postup přípravy                                                                 
Do mísy dáme 2 vejce, žloutky, vanilkový a krupicový cukr, citrónovou kůru a šťávu a vše 
vyšleháme do pěny. Do této pěny lehce vmícháme mouku a nakonec i pevný sníh ušlehaný ze 
4 bílků. Troubu předehřejeme na 190°C. Formu na beránka důkladně vymažeme tukem, 
vysypeme hrubou mouku. Do formy poté vlijeme připravené těsto a formu zaklopíme. 
Beránka upečeme do růžova a ještě teplého vyklopíme. Když beránek vychladne, vyšleháme 
bílek s moučkovým cukrem a po kapkách do polevy zašleháme citrónovou šťávu. Vzniklou 
polevou beránka nazdobíme. Velikonočního beránka ozdobíme mašlí a naaranžujeme na 
sváteční stůl.  

 

 

 

 

 

 

200 g polohrubé mouky, 250 g cukru moučky, 200 g pomletých vlašských jader, 2 vejce, 1/2 
prášku do pečiva, 1 sklenice oleje, 1/2 sklenice mléka.  

 

 

Postup přípravy oříškového velikonočního beránka                            
Žloutky utř eme s olejem a moučkovým cukrem. Smícháme polohrubou mouku s 
práškem do pečiva a opatrně do této směsi vlijeme mléko. Do směsi přidáme ušlehaný 
sníh ze 2 bílků. Na závěr vmícháme do těsta rozemleté vlašské ořechy. Formu na 
beránka důkladně vymažeme tukem, vysypeme hrubou mouku. Do formy poté vlijeme 
připravené těsto a formu zaklopíme. Beránka pečeme v předem vyhřáté troubě na 190 
°C asi 45 minut.  
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Záhadné schodiště, po kterém 
jdou na každé straně postavy. 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Rybář a jeho loď, nebo ryba a ostrov,  
nebo je to velký pták? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Čáry, které procházejí přes kružnice se zdají 
 být pokřivené? Ve skutečnosti jsou rovné. 

 
 
 
 
 
 
 

Saxofonista, nebo tvář ženy? 
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Spoj čarou: 
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VYJMENOVANÁ SLOVA 
.. po M 
 
My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, 
smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl 
 
Doplň: 
První m_sto, děti se m_jí, m_ se nezlobíme, m_šenec, m_jeme se, nachom_tnout 
se tam, m_vám málo času, slunná m_tina, budu m_t svátek, prom_šlený plán, 
dobře m_řit, to je vým_sl, zam_kej pečlivě, spadlo mi tam sm_tko, zadrhnutá 
sm_čka, m_cí prášek, napsaná osm_čka, rozum_me anglicky, svědom_tý žák, 
slavný m_slitel, zam_sil těsto, dobrá m_šlenka, um_vá rád nádobí, veliký om_l, 
škodlivý hm_z, auto dostalo sm_k, odem_kat dveře, veliká m_sa, Em_lka 
pracuje, budeme prom_tat, prům_slový závod, M_rkova kniha, m_ška zmizela. 
 
 
 

 
Váš mozek bude optimalizován na vyšší výkon. Čekejte, optimalizuji ...... Chyba: Mozek 
nenalezen. 
 
Jelikož do svého mobilního telefonu příliš prskáte, bude vám k impulsu přičteno 70 haléřů, 
Váš operátor. 
 
Váš telefon obdržel zprávu podezřelého obsahu. Přivolaní pyrotechnici se rozhodli zprávu 
zneškodnit i s telefonem. Váš operátor. 
 
Vaše číslo je v síti používáno dvakrát. Proto na něj zavolejte a domluvte se s druhou osobou 
na používání tohoto čísla. Operátor! 
 
Tvoje zuby jsou jako hvězdy... jsou žluté a daleko od sebe... 
 
POZOR, toto je varování před nebezpečným virusem, který přijde do vašeho mobilu v podobě 
sms zprávy, která začíná i končí slovem POZOR! 
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Rozhovory – olympijské hry 
Zeptali jsme se kapitánů…. Jaký jste si vybrali pro svou zemi znak a proč? 
Stát č.1: Česká republika (Jakub Bartoník) 
„V ybrali jsme si lva, protože je ve znaku České republiky.“  
Stát č.2: Řecko (Patrik Zapletal) 
„Jako znak máme minotaura, protože je nejhezčí.“ 
Stát č.3: Čína (Tomáš Výmola) 
„V ybrali jsme si pandu, protože je to typické čínské zvíře a je ohrožené.“ 
Stát č.4: Švýcarsko (Václav Janů) 
„Jako znak jsme si vybrali bernardýna, protože Svatobernardský pes pochází ze 
Švýcarska.“ 
Stát č.5: Mexiko (Ondřej Galetka) 
„No tak máme orla, protože je na státní vlajce.“  
Stát č.6: Island (Matěj Řehánek) 
„V ybrali jsme si rybu, poněvadž to mají na koruně.“ 
Stát č.7: Chile (Dalibor Hřebačka) 
„Orla.“  
STORM: „Proč?“¨ 
D.H.: „Jak to mám vědět?“ 
Stát č.8: Saudská Arábie (Tomáš Gacko) 
„V ybrali jsme si koně podle arabských kočovníků.“ 
Stát č.9: Pobřeží Slonoviny (Adam Konečný) 
„V ybrali jsme si slona-podle názvu země.“ 
Stát č.10: Nový Zéland (Adriana Koláčková) 
„V ybrali jsme si papouška, protože je to typický pták Nového Zélandu.“  
 
… a zeptali jsme se taky žáků z 1.stupně: a) Jakou si udělal/a činnost pro svůj stát? 
                                                                   b) Jsi spokojený/á se svým státem? 
Tomáš, 2.třída, Česká republika: a) Pomáhám tam s různými věcmi.  
                                                     b) Ano.  
Erik, 3.t řída, Řecko: a) Trochu jsem pomáhal. 
                                 b) Jo. 
Rostislav, 4.třída, Čína: a) Nevím, ne. 
                                       b) Jo. 
Adéla, 5.třída, Švýcarsko: a) Ne, protože jsem nebyla ve škole.  
                                           b) Celkem ano.  
Lucie, 5.třída, Mexiko: a) Ano, vymyslela jsem návrh na tričko a hry. 
                                      b) Ano, jsem.  
Bára, 2.třída, Island: a) Pomáhám ostatním.  
                                  b) Ano. 
Michal, 4.třída, Chile: a) Ne. 
                                     b) Ano. 
Leona, 3.třída, Saudská Arábie: a) Namalovala jsem černého hřebce. 
                                                    b) Jo.  
Martin, 1.t řída, Pobřeží Slonoviny: a) Přinesl jsem tyč na vlajku. 
                                                         b) Ano.  
Terezka, 1.třída, Nový Zéland: a) Nakreslila jsem papouška. 
                                                b) Jsem.  
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Rozhovory se známými spisovateli: 
 
Jana Divišová 
1) Jaká je Vaše nejoblíbenější knížka  a autor?  
„To je složité, moje nejoblíbenější knížka je asi něco od Terryho Pratchetta.“ 
2) Jaká Vaše knížka je podle vás nejvíc zdařilá?  
„Rubín věčného žida.“  
3) Máte nějakou rozepsanou knížku a jestli ne, tak jakou plánujete? A pokud ano, jakou 
máte rozepsanou?  
„Mám rozepsaný 2. díl toho Rubínu, kde se objasní všechno, co nebylo objasněno v 1.dílu.“ 
4) Co vzkazujete čtenářům 100rmu?  
„A by četli, pokud je to baví a aby se třeba občas pokusili sami něco napsat. Podle toho, jak 
jim to půjde.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otakar Chaloupka 
1) Baví vás víc teorie literatury nebo psychologie čtenářství? 
„U mě se to spojuje, protože psychologie čtenářství uplatňuji tu teorii literatury, takže je to 
jeden obor, ale zaměřuji se na tu psychologii čtenářství.“ 
2) Jaká je Vaše nejoblíbenější knížka  a autor?  
„Z české literatury je můj nejoblíbenější autor Milan Chundera a jeho knížka žert. Ze světové 
li teratury mám rád francouzskou literaturu.“ 
3) Jaká Vaše knížka je podle vás nejvíc zdařilá?  
„Já to těžko posoudím, ale asi román Anatomie jistých chvil.“ 
4) Jakou máte představu o další knížce?  
„Teď to bude zase nějaká odborná literatura.“ 
5) Co vzkazujete čtenářům 100rmu? 
„Čtenářům vzkazuji, aby hodně četli, nejen proto, že to po nich vyžaduje škola, ale proto že to 
požaduje život.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připravily: Martina Výmolová, Miroslava Janů, Adriana Koláčková 
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Adriana Koláčková – grafické zpracování 
Simona Tokošová 
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Happy girls – vtipy, muzika, hitparáda (Tokošová, Rigáňová, Mikušíková) 
 
Osmisměrky, tajenky, povídky, úvod, kalendář akcí, opakovačky (Koláčková, Výmolová, Janů, 
Krejčiříková, Mlýnková) 
 
SMS, horoskopy (Nešporová, Zugarová) 
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