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Slohové výzvy 

1. část 

Kdyby, jste mohli žít kdekoli na světě, kde by to bylo? 

Chtěla bych žít v Japonsku, protože je to tam skoro jako v budoucnosti. Také proto, že 
je to tam mnohem čistší, lidé jsou milí a nekrade se tam. Vlastně si ani nemusíte zamykat svá 
obydlí, protože by si vás nikdo nedovolil okrást. Města jsou vždy uklizená, nikde a nikdy byste 
tam neviděli smetí na zemi. Všichni lidé si ho totiž nosí domů a až tam ho vyhodí. A to je jen 
pár důvodů, proč bych tam chtěla bydlet. 

A. S. 

Kdybych mohla žít kdekoli na světě, tak by to byl rozhodně Londýn. Sice jsem tam nikdy v 
životě nebyla, ale od mala jsem tam vždy chtěla jet. Mám ráda ty dvoupatrové autobusy. V 
Londýně je i spoustu věcí k navštívení. Chtěla bych tam, protože se mi líbí kultura a spoustu 
věcí. Mám moc ráda Londýn. 

M. V. 

Kdybych mohla žít kdekoliv na světě, vybrala bych si Londýn. Je tam hodně zajímavých 
věcí jako třeba Big Ben nebo Tower Bridge. Londýn je hlavním, a také největším, městem Velké 
Británie. V Londýně sídlí královská rodina, královnou je Alžběta II. Ta žije v Buckinghamském 
paláci. 

E. B. 

Chtěla bych bydlet na tropickém ostrově. Měla bych tam svůj vysněný dům a zahradu. 
Zahrada by měla sady stromů a různých keřů. Dům by byl plný moderních věcí a vychytávek. 
Dopravovala bych se tam pouze na lodích a měla bych tam i svůj vlastní přístav se svojí jachtou. 

A. Š. 

 

  



Povídka 

NEBE A PEKLO  
 
 

Každý ví, že hodní lidé jdou do nebe, ale zlí lidé jdou do pekla. Však nikdo z vás nezná 
opravdový příběh. Kdysi dávno bylo všude černo, na každém rohu byly příšery. Ale jednou, 
když byly všechny planety srovnané v řadě, tak mocný král nebes zahnal ty příšery do 
pekla. Ďábel se rozzlobil a začala válka. Planety už byly rozházené a král nebes ztratil svou 
moc. Válka pokračovala dalších 19 let, nakonec se králi nebes narodilo miminko, které se 
jmenovalo Bůh. Ten měl nekonečno síly. 

  

 

 M. Ž.  

Malá galerie 

 

Vincent van Gogh – Hvězdná noc, olej na plátně, 1889 



 

Zprávy naší školy 

Vodní stopa 

V listopadu se žáci 6., 7. a 9. ročníku úspěšně zapojili do programu Recyklohraní. Splnili 

první úkol „Spočítej si vodní stopu aneb Krtek vám napoví“ a na konto naší školy připsali 250 

bodů. Žáci se dozvěděli, že pitná voda není zdaleka všechna voda, kterou využíváme. Existuje 

ještě virtuální voda neboli vodní stopa. Jde o vodu, která byla spotřebována na produkci 

potravin, produktů nebo služeb, které využíváme. Víš kolik vody spotřebujeme například na 

výrobu litru mléka, kilogramu masa, na nové džíny nebo na mobilní telefon? Žáci si spočítali 

svou přibližnou denní a roční vodní stopu a zjistili, že průměrná denní spotřeba virtuální vody 

na jednoho obyvatele je 4 500 litrů. To je opravdu hodně. Nemyslíte? 

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!!! 

K. F. 

Návštěva Katedry informatiky a geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v 

Českých Budějovicích 

Dne 26. listopadu 2021 jsme navštívili Katedru informatiky a geografie Pedagogické 

fakulty JU v Č. Budějovicích. Seznámili jsme se s malými roboty Ozoboty, které jsme 

programovali pomocí kresby barevných kódů. V učebně virtuální reality jsme se přenesli do 

různých míst na Zemi a zahráli jsme si i hry. Bylo to super. Moc se nám to líbilo a chtěli bychom 

se sem znovu podívat. 

IV. tř. 

 



Vánocní koledy 

 

 

 

  



Osobnosti 

 

Dream SMP 

 

Wilbur Soot  
Je Britský hudebník a Twitch streamer. Začal být 

známý v roce 2017. Je i v kapele Lovejoy. Byl hlavním 
střihačem videí.   
  
  
 
 
 
 
 
 

Karl Jacobs  
Americký Twitch Streamer. Než se stal 
hráčem Minecraftu, hrál Roblox. Byl členem 
posádky MrBeast.  Má svůj podcast Banter.  

  
  
  
  
 
 
Tubbo  

Tubbo má dyslexii. Je introvert a byl 
mezinárodním trampolínistou, ale pak ho to 
omrzelo. Tubbo hraje na klavír, ukulele, melodiku, 
ocelovou pánev a učí se na saxofon. Má dvě sestry Lani 
a Teagan.   
  

  
  
 
 
 
Tommy Innit  

Je anglický herní Youtuber a Cuk streamer známý pro 
jeho Streamy a videa související s Minecraftem. Má dva 
psy jménem Walter a Betty. Trpí nízkým krevním tlakem.   
  
  

M.V.  
 



Osobnosti 

 
Karel Gott  

Karel Gott se narodil roku 1939 v Plzni. Byl to český šlágrový zpěvák, herec a zpěvák. 
V letech od 1965 - 2019 se prodalo 50mil alb. Během kariéry vydal 293 sólových alb na domácí 
scéně i v zahraničí. Vyhrál celkem 42 ocenění slavíka, 120 televizních ocenění, 32 zlatých 
desek, 1 diamantovou desku a 2 ceny Anděl  

Nazpíval 2 500 písní a spolupracoval se spousty významnými umělci. Jeho 
nejvýznamnější album bylo „Karel Gott“, které se nazpívalo v ruštině a album Vánoce v Praze, 
které se vyváží dodnes. 

Zemřel 1. října 2019, když mu bylo 80 let. 
Š. M.  

       



Minekraftové okénko 

MINECRAFT ZÁPORÁCI   

Skeleton: Skeleton je pěkný otrava. Může 
vystřelit milion šípů a nedojdou mu.   
Říká se Že když umře zombie, tak jeho 
duše půjde do Skeletona.  
  

Od Vitherskeletona se liší barvou i zbraní.  
  
  

Creeper:  Creeper je 
robot který má v 
sobě zabudované tnt.  
  
Když creepera zasáhne 

blesk stane se z něj nabitý 
creeper.  
  
  
  
     

 

Horor 

Krev a dárky  

24.12. Na tento den se Joe těšil. Na večer se s rodinou najedli a šli otevírat dárky. Najednou 
všichni přítomní slyšeli zvuk umyvadla, tak se Joe šel kouknout. Z umyvadla tekla krev a na 
stěně bylo napsáno: 

Dej si pozor brzo budeš 

mrtví i tvoje rodina Gork  

Řekl si, že i on dělá gramatické chyby... 

M. T.  

  



Vtipy  

„Otíku, jak se ti líbí nová autodráha?”  
„Je moc pěkná.”  
„Tak si rychle hraj, než si někdo všimne té rozbité výlohy a přijedou policajti.”   
  
Ve škole měli žáci za úkol napsat slohovou práci na téma „Jak jsem strávil vánoční 
prázdniny”.  
Honzík napsal: „Děkuji, výborně.”   
  
„Letos jsem celé Vánoce prožil v bílém,” chlubí se kamarád druhému.  
„To jsi byl na horách?”  
„Ne, ale v sádře!”   
  
Syn otci: „Tati, proč nemůžu napsat Ježíškovi jako všechny děti?”  
„Kolikrát ti to mám ještě vysvětlovat, Ježíši Kriste?!”   
  
O Vánocích spadne na hladinu rybníka kousek housky. Vidí to kapr, zarazí se a varuje ostatní: 
„Nikdo ani hnout, v tom bude nějakej háček...”   

 

JM 

Víte, co se stane, když jdou dvě blondýny proti sobě? Rozbije se zrcadlo. 
 
Ptá se maminka Pepíčka: „Pepíčku, proč krmíš slepičky čokoládou?“ Pepíček odpovídá: 
„Protože chci, aby mi snesly kinder vajíčko.“  
 
Jsou dvě blechy na zastávce, běží kolem pes a jedna blecha říká: „Tak ahoj, jede mi autobus.“ 
 
Baví se dva kapři: „Nevíš o něčem k snědku?“ „Vím, ale má to háček.“  

J. V. 

 

 



  

Citáty 

„Dokonalost dárku spočívá v jeho vhodnosti, nikoli v jeho hodnotě.“ —  Charles Dudley 

Warner 

„Vánoce, děti, to není jen datum. Je to stav mysli.“ —  Mary Ellen Chase 

„Kolik lidí slaví narození Krista a jak málo se jich řídí jeho přikázáními!“ —  Benjamin Franklin 

„Na Vánoce vedou všechny cesty domů.“ —  Marjorie Holmes 

„Mír na zemi nastane, když budeme žít Vánoce každý den.“ —  Helen Steiner Rice 

 

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-vanocich/        AM 

  

https://citaty.net/citaty-o-vanocich/


Omalovánky 

 

 

M. Ž.  



Recepty 

 
      RECEPT NA PERNÍČKY  
 
SURIVINY  
500g hladké mouky  

200 g celozrnné žitné mouky  

200g moučkového cukru  

125 g změklého másla  

125g tekutého medu  

3 ks vejce  

1 lžíce jedlé sody  

1 lžíce skořice  

1 lžíce perníkového koření  

1 lžíce kakaa  

 

1. Zpracovat nelepivé těsto a v igelitu strčit do lednice, nejlépe přes noc.  
2. Rozválet na tloušťku 0,5cm (vyvaluju přes potravinářskou folii), vykrájet potřebné tvary a 
ty nechte péct na plechu s pečícím papírem 8 minut na 160 stupňů.  
3. Ještě horké lehce potřít rozšlehaným vejcem, krásně se pak lesknou. Jsou ihned měkké a 
podle autorky receptu prý netvrdnou, ale nesmějí se přepéct, to jsou pak tvrdé všechny 
perníčky bez rozdílu, ať už použijete jakýkoliv recept.  

J. V. 
 

 
 


