
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Prosinec 

Prosinec 

Kluci v akci 

V rámci oslav ke 40. výročí, které se konaly na naší škole, nás poctili svoji návštěvou 

kuchaři z televizního pořadu  Kluci v akci. Nebyl to však 

jen pořad o vaření, ale viděli jsme  i vystoupení na BMX 

kolech, jízdu na jednokolce a také žonglování . Naši 

redaktoři byli také v akci a získali exkluzivní rozhovor. 

1. Ptali jsme se, jestli se jim někdy něco připálilo – to se 

prý stává,  ale ne tak často, spíš když jim do jejich 

kuchařského umění někdo mluví. 

2. Otázka, která nás opravdu zajímala, byla, jestli kluci 

mají nějaké to svoje nejoblíbenější jídlo. Odpovědi jsme 

se ale  nedočkali. Řekli nám, že jejich nejoblíbenější jídlo je to, na které mají zrovna 

chuť. 

3. Zajímalo nás také, proč si vybrali zrovna  kuchařskou gastronomii -  odpověď byla 

taková, že je vaření bavilo a když se vám vede , dá  se objet celý svět. 

4. A naše poslední otázka byla, v kolika letech začali vařit, na odpověď jsme čekali 

dlouho, ale nakonec nám řekli, že vaření je začalo bavit v osmi letech, kdy viděli, jak 

jejich mámy umí vařit.            

Za redakci školního časopisu Áda  Chuděj, Dan Čmuchálek 8. A  

  



 
Plavecký kurz s německými kamarády 

ve  Stráži pod Ralskem 
V pondělí 7.11.2011 jsme se sešli na autobusové zastávce a 

vyrazili jsme do Stráže pod Ralskem. Cílem tohoto 

týdenního pobytu bylo seznámit se s dětmi z Německa. Po příjezdu 

jsme se ubytovali a poté jsme se začali seznamovat s našimi novými kamarády. 

Bylo jich mnoho, trvalo dlouho, než jsme si zapamatovali jejich jména. Během tohoto 

týdne jsme naučili německé děti plavat a zdokonalili jsme je v našem českém jazyce. 

Na konci týdne se rozdávala mokrá vysvědčení, která každého moc potěšila. Ale 

konec našeho pobytu nebyl radostný a nebylo by ani jednoho oka, které by zůstalo 

suché. Přece jenom týden je dlouhá doba na to, abychom jsme si na sebe zvykli. 

Doufáme, že se ještě někdy uvidíme.  

                                           Karolína Hromádková 8.B 

 
 

 

Žákovský parlament uspořádal soutěž ve skákání gumy, která  se konala 30.listopadu. 

Celkem se zúčastnilo sedm družstev po třech lidech. Věková kategorie neměla 

hranice, začínalo se třetími třídami a končilo se u učitelů. Skákala se na místě 

předvedená sestava, kterou všichni úspěšně zvládali. Všem družstvům se podařilo 

skočit kotníky a lýtka a  těm nejzdatnějším i kolena.  Na prvním místě se umístila 

rovnou tři družstva, ale vítězové jsou všichni účastníci. Všem se tato akce moc líbila 

a žákovský parlament už teď slibuje, že se budou konat i jiné soutěže. 

 

 

                                                                              

 

                  Elá hop hop!!!!!                                       Pozor!!!!!!!!!  

Další fotografie z povedeného sportovního odpoledne najdete na www.zsslovanka.cz 

Článek připravila Bára ze 7.A – porotce. 

 

A tady máme informace z pohledu soutěžících :  

Ve středu 30. listopadu jsme se zúčastnily soutěže 

žákovského parlamentu -   skákání přes  gumu  . Byly jsem 

nejstarší  družstvo ze žáků a bylo  to celkem zajímavé a  

zábavné, našemu družstvu ve složení Denisa, Karolína a 

Tereza  se podařilo doskákat až ke kolenům. Těšíme se  

na další soutěž – hurá, hurá, hurá.               Denisa Piskorová a Tereza Džudžová 8.B   

           



 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

V pátek 2. prosince naši školu přišel navštívit Mikuláš 

s čerty a anděly (žáci 9. a 8. tříd). Povětšinou navšítvili 

děti z 1. stupně, které si pro čerta a mikuláše připravily 

básničku.  Za odměnu dostávaly sladkosti. Chodilo se 1. a 2. hodinu po 1. stupni.        

4. hodinu se konala čertovská diskotéka pro 1. stupeň.  Myslíme, že se den celkem 

vyvedl.  Kačka a Anežka 9.B 

Více fotografiíí na www.zsslovanka.cz 

 
 
Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista.  

Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. 

Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Již ve 3. století někteří 

křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava 

tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce 

v církvi slaví od 7. století. 

V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, coby 

předvečer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která 

Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční 

stromek, jesličky, vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. 
                                                         Natálie Hašková  8.A 

 

 

 

Děvčata  z 8.a si vybrala několik učitelů, aby zjistila, jak to u nich chodí o Vánocích .  

A takhle to dopadlo……. 

1) Dodržujete o Vánocích tradice? 

Pan ředitel- ano, p. uč Savva –ano, p .uč. Meďášová-ano  

2) Jezdíte někam o Vánocích? 

Pan  ředitel- k rodičům a hlavně si užívám klid a pohodu, p.uč Savva – jezdím na hory, 

p. uč. Meďášová – jsem  doma 

3) Co jíte o Vánocích ? 

Pan  ředitel – kapra , p.uč Savva – kapra, p.uč  Meďášová – řízek, 

bramborový salát a kapra .                                                

                                                                  Píchová , Hašková 8.A 

 

VÁNOCE 

Vánoční rozhovory  
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„Nepečeme cukroví“ 
 

14. prosince pořádal žákovský parlament soutěž v nepečeném cukroví. Zúčastnilo se 

sedm družstev z prvního stupně. 

Zastoupení mělo i mužské osazenstvo 

školy. Prostory provoněla čokoláda, 

kokos a další přísady. A bylo co 

ochutnávat.  Fotografie najdete na 

www.zsslovanka.cz 

 

 
 

Soutěž:  
 
Chceš vyhrát jednu z deseti cen? Tady jsou soutěžní otázky. Odpověď mi pošli na adresu 

tonda@dta.cz do 30. ledna 2012.  
1. Kam svozová auta odvážejí odpad z barevných kontejnerů? a) Do továrny, kde se ze 

všeho vyrobí granulát. b) Na třídící linku. c) Do továrny, kde z něj dělají nové výrobky.  
2. Na třídící lince vámi vytříděný odpad rozdělují podle a) materiálu, ze kterého je vyroben 
a někdy i podle barev. b) velikosti. c) váhy.  

3. Z třídící linky odvážejí auta a) recyklované výrobky. b) polotovary ve formách. c) druhotnou 
surovinu ve slisovaných balících.  

Odpovídat můžeš i elektronicky na www.dta.zde.cz.  
Každá správná odpověď postupuje do závěrečného losování o tři zajímavé ceny!!! 
 

Celá redakce školního časopisu přeje všem 

krásné svátky, pohodu a zdraví v novém roce. 

 
 

http://www.zsslovanka.cz/

