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Milí žáci, vážení rodiče, 
 
přinášíme Vám předprázdninové číslo našeho časopisu. 
Je za námi další školní rok, který byl plný nečekaných událostí. Jsme moc pyšní na to, jak jej 
naši žáci, učitelé a rodiče zvládli.  
Toto číslo věnujeme především žákům devátých tříd, kteří se ohlédnou za časem, který na naší 
škole strávili a odhalí nám své plány do budoucna. Podíváme se na uskutečněné výlety a exkurze 
a chybět nebude ani naše oblíbená rubrika – rozhovor s učitelem či učitelkou. 
 
Přejeme pěkné počtení! 
 
 

 
 

 
 

Spouštíme prázdninovou nástěnku 
 pro všechny vaše krásné vzkazy z prázdnin.  

Klikněte na odkaz a zanechte nám vzkaz, pozdrav, či fotku. 
 

https://padlet.com/jablonovskamartina/prazdniny 
 

 
 
 
 
Časopis vytvořili členové školního parlamentu druhého stupně pod vedením Mgr. Dagmar 
Kulískové a Martiny Jablonovské, M.A.  
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Ohlédnutí za roky strávenými na této škole 
 

Dostala jsem otázku, jaké to pro mě bylo na naší základce. Na školu Antonína Baráka 
chodím 4 roky. Přestoupila jsem ze „Všehrdovky“, která je jen do páté třídy.  

Přesně si pamatuji na svůj první den v 6. třídě. Byl plný obav a strachu z toho, co mě tam 
čeká, ale nakonec zbytečně. 

Dostali jsme třídu, která je úplně nahoře ve 2. patře. Kolikrát jsem ty schody do naší třídy 
vyšla, už ani nepočítám. A teď, když si uvědomím, že za pár dní to bude naposledy, co ty schody 
vyjdu … A kolikrát jsem je proklínala, když jsme měli hodně učení a batoh byl těžký. Teď si ale 
říkám, že bych si je klidně vyšla i znovu, jen abych mohla alespoň na těch pár chvil být ještě se 
svou třídou. 

Chci říct, že jsme škole vděční. Za co? Já osobně jsem škole vděčná například za učitele, 
kteří nad námi nikdy nezlomili hůl. Za to, jak dokázali pojmout učivo a naučit nás tak, že jsme se 
všichni dostali na školu, na kterou jsme si přáli jít. A nejvíc jsem vděčná za kamarády, které nám 
škola umožnila potkat a strávit s nimi část našeho života. Zní to jako klišé, co? Ale když si vezmu, 
kolikrát jsme za sebou stáli a podporovali se, uvědomím si, že bych s těmito lidmi ještě pár let 
ráda zůstala. Budou mi chybět stejně jako celá naše škola. 

Teď už nám zbývá jen otázka „Co dál?“. Každý si půjde vlastní cestou a věřím, že se jednou 
všichni setkáme na třídním srazu a budeme si vyprávět, jaké jsme tenkrát vyváděli lotroviny a 
budeme se tomu smát. 

No jo, jedna část našeho života za námi… Proto bych chtěla říct: „Díky, školo“. 
 

 
      Autorka článku: Denisa Pavlatová, 9.B 

 
Poznámka redakce:  
Děkujeme, Denčo, za krásný článek, který nás zahřál u srdce. My vám všem za celou školu 
přejeme, ať vykročíte do další fáze vašich životů pravou nohou, ať se vám na nových školách líbí 
a daří a až se za těch pár let sejdete na třídním srazu, ať se dobře bavíte ;). 
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Rozhovor s deváťáky 
 
Zá pár dní opustí naši školu a vydají se na další cestu svého života. Proto jsme se rozhodli ještě 
naše deváťáky naposledy vyzpovídat  . 
 
Dokázal/a bys jednou větou shrnout roky strávené na naší škole? 
 
Kája B. (9.B): „Škola plná zábavy a úžasných věcí.“ 

Jolča S. (9.B): „Nedokázala, hodně se to mění.“ 
Kuba N. (9.B): „Bylo to tady fajn, až na pár výjimek.“ 

Petr K. (9.B): „Bylo to tady hezké, příjemné. Našel jsem si tu kamarády, kteří mi budou 
chybět.“ 

Eliška V. (9.A): „Asi jako nejlepší roky mého života.“ 
Kačka K. (9.A): „Byly to fakt dobrý roky mého života a bude mi to tu chybět.“ 

Tomáš P. (9.A): „Vcelku nuda, občas zábava.“ 
 Dominik H. (9.A): „Zkouška osobnosti.“ 
 
 
Jaký byl tvůj nejoblíbenější předmět (předměty)? 
 
Kája B. (9.B): „Matematika a chemie.“ 

Jolča S. (9.B): „Tělocvik, chemie a matematika.“ 
Kuba N. (9.B): „Matika, tělocvik a němčina.“ 

Petr K. (9.B): „Němčina, tělocvik, pracovky, dějepis, zeměpis a fyzika.“ 
Eliška V. (9.A): „Angličtina, matika a fyzika.“ 

Kačka K. (9.A): „Angličtina, čeština a fyzika.“ 
Tomáš P. (9.A): „Tělocvik a zeměpis.“ 
 Dominik H. (9.A): „Jazyky a tělocvik.“ 
 
 
Kam se chystáš na SŠ/ SOŠ? 
 
Kája B. (9.B): „Na obchodní akademii do Ústí.“ 

Jolča S. (9.B): „Na lovosické gymnázium.“ 
Kuba N. (9.B): „Na SŠ letecké a výpočetní techniky v Odolené Vodě.“ 

Petr K. (9.B): „Sem na zámeček, obor operátor skladování.“ 
Eliška V. (9.A): „Na všeobecnou veterinu do Lanškrouna.“ 

Kačka K. (9.A): „Na obchodní akademii do Ústí.“ 
Tomáš P. (9.A): „Na lovosický gympl.“ 
 Dominik H. (9.A): „Peďák v Litoměřicích, obor hotelnictví.“ 
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Proč sis vybral/a právě tuto střední školu? 
 
Kája B. (9.B): „Slyšela jsem na ni skvělé ohlasy a také chci jít po stopách svých rodičů a 
podnikat.“ 

Jolča S. (9.B): „Protože v podstatě ještě nevím, co bych chtěla dělat do budoucna a 
gympl je podle mě dobrým řešením.“ 

Kuba N. (9.B): „Kvůli tomu, že mě zajímá matika a programování aplikací.“ 
Petr K. (9.B): „Kvůli tomu, že je to blízko, nechtěl jsem dojíždět.“ 

Eliška V. (9.A): „Protože je to škola mých snů, a navíc je podobná naší škole  .“ 
Kačka K. (9.A): „Protože jsem nevěděla, kam jinam jít.“ 

Tomáš P. (9.A): „Jelikož ještě nevím, co chci do budoucna dělat.“ 
 Dominik H. (9.A): „Protože v budoucnu chci být milionář.“ 
 
 
Jaké pro tebe byly přijímací zkoušky? 
 
Kája B. (9.B): „Když se na ně člověk připravuje, je to snazší. Letošní přijímací zkoušky byly 
podle mě středně obtížné.“ 

Jolča S. (9.B): „Pro mě byly těžké, protože jsem se na ně jaksi nepřipravovala.“ 
Kuba N. (9.B): „První termín byl lehčí v Čj, ale těžší v M, druhý termín to měl naopak.“ 

Petr K. (9.B): „Nedělal jsem je.“ 
Eliška V. (9.A): „Čeština byla lehká, matika tak středně těžká.“ 

Kačka K. (9.A): „Bylo to těžké, ale dalo se to zvládnout.“ 
Tomáš P. (9.A): „Přijímací zkoušky byly velice těžké.“ 
 Dominik H. (9.A): „Přijímačky jsem nedělal.“ 
 
 
Jak vidíš sebe za 10 let? Čeho bych chtěl/a dosáhnout? 
 
Kája B. (9.B): „Zatím nemá představu, jaké povolání budu vykonávat, ale chtěla bych podnikat 
v oboru cestovní ruch.“ 

Jolča S. (9.B): „Chtěla bych dosáhnout úspěchu ve sportu (atletika) a studovat vysokou 
školu.“ 

Kuba N. (9.B): „Chtěl bych se stát IT technikem v nějaké známé firmě.“ 
Petr K. (9.B): „Chtěl bych mít dům se zahradou, pejska, ženu a dobrou práci.“ 

Eliška V. (9.A): „Chtěla bych zajistit rodinu a splnit si svůj sen – přestěhovat se do Anglie a žít 
na farmě.“ 

Kačka K. (9.A): „Nevím, zatím jsem nad tím moc nepřemýšlela. Ale chtěla bych do 
zahraničí.“ 

Tomáš P. (9.A): „V Německu, budu hrát házenou.“ 
 Dominik H. (9.A): „Chci žít ve Švýcarsku a mít hodně peněz.“ 
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Třídní výlety 
 

I letošní školní rok jsme mohli zakončit školními výlety a exkurzemi. Další právě probíhají, nebo 
se uskuteční v posledním týdnu. Na programu stojí výlety do přírody, za zvířátky, ale také 
IQLANDIA nebo Laser Game Most. Přinášíme alespoň malou ukázku některých z nich. 

Věříme, že si výlety všichni pořádně užili.  
 

Stezka z pohádky do pohádky - 1.B 
Děti luštily pohádkovou tajenku, jejímž vyřknutím získaly klíč. Na pohádkovém klíči pak byla 
ukryta nápověda k místu, kde se skrývá ztracený poklad. Žáci vše krásně zvládli a pochutnali si 
na vytouženém pokladu. Na závěr jsme se zchladili výbornou zmrzlinou. 

 
 

Rozhledna Hořidla – 2.A a 2.B 
Druhé třídy vyrazily vláčkem do Horních Řepčic a potom pěšky na rozhlednu. Prohlédly si z 
rozhledny krajinu Českého středohoří, opekly si buřty a zopakovaly si hravou formou prvouku a 
češtinu. 
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Výlet do Litoměřic 3.A 
Žáci 3. A vyrazili na poznávací výlet do Litoměřic. Nechyběla vláčkodráha, hřiště, ani zmrzlina. 

 
 
Zeměpisná exkurze na Radobýl 7.A  
S paní učitelkou Alicí Prokešovou a panem učitelem Dominikem Simonem vyrazila 7.A na 
Radobýl. Svezli se vlakem, přívozem a nechyběla ani sladká tečka.  

Velmi povedené krátké video můžete zhlédnout zde : https://youtu.be/uvpaPDR9hCY 
Autorem videa je Adam Gábor ze 7.A 
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Rozhovor s paní učitelkou 
 

Rozhovor nám poskytla Mgr. Alice Prokešová, která na naší škole vyučuje přírodopis a chemii. 
 

Co Vás motivovalo při výběru povolání? 
Moje maminka, která byla učitelkou. A 
skvělá učitelka přírodopisu.  
 

Jak jste se dostala na naši školu? 
Hledala jsem školu, kde bych mohla učit to, 
co mě baví. A byla blízko bydliště.  
 

Jak se Vám líbí naše škola? 
Líbí a velmi moc.  

 
Co děláte ve volném čase? 

Mám rodinu, sportuji, běhám, jezdím na kole a mám ráda kreativní ruční práce.  
 
Jaká je Vaše záliba? 

Příroda a vše o ní. 
 

Jaký byl Váš oblíbený předmět ve škole? 
Přírodopis.  

 
Jste spíše cholerik nebo flegmatik? 

Rozhodně cholerik.  
 

Co byste vzkázala našim žákům do budoucna? 
Aby se věnovali předmětům, které je baví. A ať si jdou za svými sny.  

 
 

 
Autoři článku: Tereza Krbcová, Jakub Knotek 8.B 
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Recept na letní smoothie 
 

Léto se blíží. Přinášíme pár tipů na skvělé a zdravé letní osvěžení v podobě smoothie 
 

Tropické smoothie z ráje 
Recept na smoothie z tropického ovoce, který vás 
přivede do ráje. Tuto vitamínovou bombu si asi 
nejvíce užijete v létě při posezení přáteli, ale super 
je i ke snídani. 
 

 
 

 
Postup přípravy 
Banán a mango nakrájejte na kostičky a dejte je spolu s 
jahodami alespoň na 30 minut do mrazáku. 
Všechny ingredience dejte do smoothie mixéru a mixujte do 
hladka. Ihned podávejte. 

 

 
Okurkové smoothie  
s limetkou a mátou  
Okurkové smoothie s limetkou a mátou vás 
nakopne, zchladí, a navíc dodá vašemu tělu 
potřebné vitaminy.  Díky velkému obsahu vody 
dokáže okurka hydratovat nejen tělo, ale i pleť. Její 
zklidňující účinek můžete využít také na spáleniny 
od sluníčka. 
 

Postup přípravy 
Okurku dobře omyjte, nakrájejte na kostičky a vhoďte do 
smoothie mixéru. Limetku rozkrojte napůl a vymačkejte do 
mixéru šťávu. Přidejte pár lístků čerstvé máty. Vše zalijte 
trochou vody a pečlivě promixujte. Tadá, osvěžující smoothtie 
je hotové… 
Jelikož se chceme osvěžit, smoothie nemusíme sladit. Okurka 
zředí kyselost limetky. Pokud ale nevydržíte, použijte med 
nebo hnědý třtinový cukr. 

Zdroje: https://www.nejsmoothie.cz/tropicke-smoothie-z-raje/, https://www.blendea.cz/okurkove-smoothie-s-limetkou/ 

 

Co potřebujeme 
1 salátová okurka 
šťáva z jedné limetky 
několik lístků čerstvé máty 
voda na dolití 

Co potřebujeme: 
1 hrnek manga 
1 hrnek jahod 
1 hrnek kostek ledu 
1banán 
1/2 hrnku mléka 
1/2 hrknu vody 
1/4 hrnku pomerančového džusu 
1/4 hrnku řeckého jogurtu 
1 lžička medu 
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Zvířecí koutek 

 Jak chovat morčátka 

 
Protože se o mně ví, že jsem milovnicí zvířátek a především hlodavců, byla jsem požádána, 

abych napsala článek o našich morčátkách a o tom, jak správně morčátka chovat. Než se do toho 
pustím, musím vám povyprávět, jak jsme od jednoho morčátka došli až k šesti   
a představit vám naši morčecí tlupu. 

 

   
 
 
Nejprve jsme doma měli samečka Flíčka. Protože morčátka nemají žít sama, ale 2 kluci se 

často špatně snášejí, rozhodli jsme se Flíčka nechat vykastrovat a pořídit mu rovnou 2 kamarádky 
– Lilo a Fialku. Bohužel se ale stalo to, co se často stává, a jedna z holčiček (Lilo) už k nám přijela 
březí, což jsme odhalili asi 14 dní poté, co jsme si ji přivezli. 12. června ráno se nám tedy narodila 
3 úžasná morčecí miminka – Bubáček, Coco a Ninuška. A protože jsme se do nich na první pohled 
zamilovali, domluvili jsme se doma, že si je nakonec všechny necháme. A tak máme doma nyní 
šestičlennou morčecí upískanou partu  . 

Chov morčátek není až tak náročný, ale má svá pravidla, která je nutné dodržet, aby se u 
vás morčátko mělo dobře a bylo zdravé. A vyžaduje vaši práci, čas a také peníze. 
 
Počet morčátek: Jak už jsem zmínila výše, morčátko by nikdy nemělo žít samo. V přírodě žijí 
morčata v tlupách – 1 samec a zhruba 10 samic. Proto je dobré pořídit morčátka minimálně 2, 
stejného pohlaví (soužití dvou kluků bývá ale obtížné) nebo pár (vykastrovaný samec a samička). 
Nejideálnější je samec (vykastrovaný) a několik samic. Morče by nemělo být chováno se zvířetem 
jiného druhu v jedné ubikaci – např. s králíkem nebo křečkem. 
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Bydlení: Morčátka můžete chovat v kleci, v morčatárně/ králíkárně nebo plastboxu. Chov 
v teráriu není vhodný kvůli špatné cirkulaci vzduchu a následným zdravotním potížím morčat. 
Velikost ubikace by měla odpovídat počtu morčátek. Minimální velikost klece pro 2 morčata je 
100x60 cm, ještě lépe 120x60 (obzvlášť pro samce). Morčátka potřebují pohyb. 
Podestýlka: Asi nejpřirozenější a nejlevnější podestýlkou jsou hobliny (ne jemné piliny). Navíc 
je lze ekologicky kompostovat. Další možností jsou dřevěné pelety (nutnost kombinovat s něčí 
měkčím, aby nevznikaly otlaky), Asan, textil apod. Já osobně chovám nyní morčátka na textilu 
kvůli nepořádku a prachu z hoblin. 
Potrava: Denní příjem potravy by měl být tvořen: 80% seno, 10% zelenina (pozor na nadýmavou 
a vodnatou zeleninu) a 10% granulky (není nutné). Občas můžeme dát kousek ovoce jako pamlsek. 
Od jara do podzimu je také dobré krmit zeleným (hlavně trávou). Nejdůležitější složkou potravy 
morčete je ale vždy seno a čerstvá voda – obojí musí mít morče neustále k dispozici. Morčátka 
mají velice zvláštní systém trávení, potřebují neustálý přísun potravy. Patří mezi hlodavce, kterým 
velice rychle dorůstají zuby, proto je potřeba poskytovat jim kvalitní seno, případně větvičky na 
obrus. Nevhodné je podávat tvrdé pečivo nebo krmné směsi obsahující ořechy a obiloviny – tím 
zaděláte morčátku na trávicí obtíže. 
 
 Než si morčátka pořídíte, je potřeba si dobře promyslet všechny podmínky jejich chovu. 
Velká klec nebo výběh zaberou dost místa, je potřeba celkem často čistit podestýlku, a to stojí čas 
i peníze, v zimě je nutné nakupovat více zeleniny a granule, v létě třeba dojít někam na trávu, 
udělat seno (pokud ho nechcete za draho kupovat). Pokud chcete mít morče jako mazlíčka, musíte 
se mu denně věnovat a mazlit ho. A nakonec, i morčátka občas onemocní, takže je potřeba počítat 
i s výdaji na veterináře. Ale pokud do toho půjdete, odmění se vám veselým pískáním, tzv. 
popcornováním a láskou. 
 
 

  
 
 

Autorka textu: Dagmar Kulísková 
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Křížovky  
pro milovníky cizích jazyků 

 
 
 
České výrazy napiš anglicky, anglické česky …  

 
 

 

Jak se řekne německy? 

 


