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Na časopise pracovali:
Pavlína Adamcová, 9. třída (anketa) 

Amalie Rolincová, 9. třída (móda) 

Eva Smetanová, 9. třída (rozhovor s panem učitelem 

Kateřina Strommerová, 6. B (anketa, kniha Klub Tygrů, osmisměrka)

Martin Stolař, 7. třída (TOP 10 nejhorších dárků, anketa)

Martin Štecher, 9. třída (Nejlepší nové smartphony)

Jan Charvát, 8. třída (anketa) 

Tereza Šimčíková, 9. třída (Štědrý den, DIY)

 

SAZBA: Martin Štecher, 9. třída

 

 

 

 

 

Mrazík

Tři oříšky pro Popelku

S čerty nejsou žerty

Sněžný drak

Nevím

Mrazík

Tří oříšky pro Popelku

Kameňák

Doba ledová

Harry Potter

Anděl Páně

Třetí princ
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Najděte v osmisměrce slovo hůlka

 

 

A H K L Ů H

L A H K A L

Ů L K Ů L A

A K Ů L H L

A L H A Ů L

H Ů L L A H

Ů H H Ů L K

H K A H Ů L

     

Najděte v osmisměrce slovo hůlka 
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8%

8. třída
Mrazík

Ledové království

Vánoční Kameňák

Sám doma

Sněženky a Machří

S čerty nejsou žerty

Vánoční Expres

Vánoce naruby

19%

9. třída
Mrazík

Polární expres

Sám doma

Pelíšky

Grinch

Ledové království

Tři oříšky pro popelku

Barbí a kouzelné 
Vánoce
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..takový neobyčejný den..Štědrý 
den… 

..den před Štědrým dnem 

Vždy před Štědrým dnem zdobíme jak velký stromeček, tak si svů
nazdobím do pokoje i já. 

 

 

Štědrý den 

Ráno na Štědrý den se mi moc dobře vstává. Taky komu ne? Vždyť je to 
jeden z nejlepších dní v roce. 

 

 

 

Když vstanu a odhodlám se vylézt z zahřáté postele
obýváku, kde už většinou cítím pečící se vánočku.  

 

 

 

 

     

..takový neobyčejný den..Štědrý 

Vždy před Štědrým dnem zdobíme jak velký stromeček, tak si svůj malý 

Ráno na Štědrý den se mi moc dobře vstává. Taky komu ne? Vždyť je to 

zahřáté postele, sejdu dolů do 

Rozhovor s panem učitelem

Rostislavem Mančíkem
 

 

 

 

 

 

 Jak to vypadalo u vás na Vánoce, 

Moc hezky, mívali jsme na stromečku svíčky 
i nebezpečné. 

 

 Jak to vypadá teď? 

Snažíme se zanechat stálé zvyky. Kyselici máme jak od 
maminky a jak nemám rád ryby, 
držíme i půst. 

 

 Jaký dárek vás nejvíc potěšil?

Tak to asi každý dárek, ale když 
vláček. 
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panem učitelem 

Rostislavem Mančíkem 
 

Jak to vypadalo u vás na Vánoce, když jste byl malý? 

Moc hezky, mívali jsme na stromečku svíčky – hezké  

Snažíme se zanechat stálé zvyky. Kyselici máme jak od 
 tak i kapra máme. Dokonce 

l? 

Tak to asi každý dárek, ale když jsem byl malý tak nejvíc 
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Klub Tygrů
Pirátský poklad 

Kamarádi Biggi, Luk a Patrik pomáhají při vyklízení domu 

zemřelého podivína Artura Paparizziho, aby si vydělali 

nějaké peníze na nový počítač. Celý dům působí 

strašidelným dojmem. Do ruky se jim dostává tajuplný 

pirátský deník, na jehož zažloutlých stranách se má skrývat 

odkaz vedoucí k nalezení pokladu pokladů. Toho se ovšem 

chtějí za každou cenu zmocnit i další lidé, a členové Klubu 

Tygrů se ocitá v nebezpečí. Podaří se jim poklad najít dříve 

než ostatním? 

Knížku doporučuji těm, kteří mají rádi detektivky.

 

 

 

 

 

 

     

Klub Tygrů 

Kamarádi Biggi, Luk a Patrik pomáhají při vyklízení domu 

zemřelého podivína Artura Paparizziho, aby si vydělali 

nějaké peníze na nový počítač. Celý dům působí 

strašidelným dojmem. Do ruky se jim dostává tajuplný 

pirátský deník, na jehož zažloutlých stranách se má skrývat 

nalezení pokladu pokladů. Toho se ovšem 

chtějí za každou cenu zmocnit i další lidé, a členové Klubu 

Podaří se jim poklad najít dříve 

Knížku doporučuji těm, kteří mají rádi detektivky. 

Tak jako asi každý den si samozřejmě vyloupnu poslední políčko 
adventního kalendáře. 

 

 

 

Po snídani s mamkou začneme připravovat kyselici, kte
oběd. Po obědě jdeme já, mamka, brácha a náš pejsek na vítání Ježíška 
ke kapli. 

 

 

 

Potom prostřeme stůl. 

 
 

Večeřet začínáme po setmění. A pak přichází to nejlepší! :) Stromeček a 
dárky. 

 

 

Po dostatečném prohlédnutí dárků už nezbývá nic 
postele a po krásném dnu jít spát. 
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Tak jako asi každý den si samozřejmě vyloupnu poslední políčko 

připravovat kyselici, kterou míváme na 
me já, mamka, brácha a náš pejsek na vítání Ježíška 

 

Večeřet začínáme po setmění. A pak přichází to nejlepší! :) Stromeček a 

Po dostatečném prohlédnutí dárků už nezbývá nic jiného než jít do 
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TOP 10 
nejhorších dárků na Vánoce

Vánoce jsou svátky lásky, klidu a míru. Klid a mír ale občas pokazí rozbalování 

dárků pod vánočním stromečkem. A to když se Ježíškové netrefí do vkusu 

obdarovaného. To je pak oheň na střeše, v lepším případě je dotyčný zklamaný, 

ale dokáže se přetvařovat, že z dárků šťastný je…  

 

1. Ponožky – samozřejmě je potřebujeme, samozřejmě by to nebyly ty 

správné Vánoce, kdyby v jednom vánočním balíčku nebyly, ale opravdovou 

nefalšovanou radost z nich prostě nemáme.  

 

2. Oblečení špatné velikosti – pokud Ježíškové sáhnou po špatné velikosti, 

pokládáme si otázku: „Opravdu vypadáme, tak tlusté/tlustí?“ Pokud jde o 

menší velikost, potěší nás to, ale poté vyvstává otázka: „Zvládneme do toho 

zhubnout?“  

 

3. Domácí spotřebiče (váha, žehlička apod.) – zvlášť pro ženy a dívky jsou 

dárky tohoto typu opravdu špatně zvolené. Praktické dárky do domácnosti 

prostě nikdy nepotěší (i když určitě někde na světě existují výjimky). 

 

4. Dárek darovaný dvakrát – natěšeně trháte balicí papír, těšíte se, co na 

vás vykoukne… a on je to ta samá šála/svíčka/hrneček/cokoliv, doplňte si 

sami, co jste dali pod stromeček loni vy. Ale naprosto totožná věc!

 

     

nejhorších dárků na Vánoce 

Vánoce jsou svátky lásky, klidu a míru. Klid a mír ale občas pokazí rozbalování 

dárků pod vánočním stromečkem. A to když se Ježíškové netrefí do vkusu 

obdarovaného. To je pak oheň na střeše, v lepším případě je dotyčný zklamaný, 

samozřejmě je potřebujeme, samozřejmě by to nebyly ty 

správné Vánoce, kdyby v jednom vánočním balíčku nebyly, ale opravdovou 

pokud Ježíškové sáhnou po špatné velikosti, 

pokládáme si otázku: „Opravdu vypadáme, tak tlusté/tlustí?“ Pokud jde o 

menší velikost, potěší nás to, ale poté vyvstává otázka: „Zvládneme do toho 

vlášť pro ženy a dívky jsou 

dárky tohoto typu opravdu špatně zvolené. Praktické dárky do domácnosti 

prostě nikdy nepotěší (i když určitě někde na světě existují výjimky).  

natěšeně trháte balicí papír, těšíte se, co na 

ukne… a on je to ta samá šála/svíčka/hrneček/cokoliv, doplňte si 

sami, co jste dali pod stromeček loni vy. Ale naprosto totožná věc! 

DIY
Taky se nemůžete dočkat Štědrého dne jako já? Dnes si uděláme odpočí

dní do Vánoc! :)  

Budeme potřebovat: rámeček se sklem, barevné papíry dle výb

fixu, lepidlo, tužku. 

1. Vybrala jsem si barevný papír na podklad a naměřila, aby se přesně 
vlezla do rámečku. 

 

 

2. Dále jsem si vystřihla písmenka, stromečky,hvězdičky a tabulku
které bude číslo. 

 

 

3. Před nalepením jsem si vše naskládala na základní papír a poté co se 
mi to líbilo, jsem to přilepila. 

 

 

4. Vložila jsem to do rámečku (SE SKLEM).

 

5. A máme hotovo. Číslo dopisujeme z venkovní strany rámečku na 
sklo.  

TIP: Na psaní čísel je nejlepší mazací fix.
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DIY
 

ako já? Dnes si uděláme odpočítávač 

e sklem, barevné papíry dle výběru, nůžky, 

1. Vybrala jsem si barevný papír na podklad a naměřila, aby se přesně 

2. Dále jsem si vystřihla písmenka, stromečky,hvězdičky a tabulku, na 

Před nalepením jsem si vše naskládala na základní papír a poté co se 

4. Vložila jsem to do rámečku (SE SKLEM). 

5. A máme hotovo. Číslo dopisujeme z venkovní strany rámečku na 

mazací fix. 
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TIP na Štědrovečerní oblečení
Každý by se měl na Štědrý večer obléct do toho
pohodlí domova nejlépe. U mě by to nejradši byly tepláky a volné 
triko, ale to by se asi nehodilo. Proto jsem zvolila černé silonky s 
černou sukní a bílým vzorovaným trikem, vlasy jsem si dala d
drdolu a povytáhla jsem vlasy.  

Na druhém obrázku jsem si zvolila černý vrch s bílým vzorem a 
rozpuštěné vlasy s čelenkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

TIP na Štědrovečerní oblečení 
na Štědrý večer obléct do toho, v čem se cítí v 

adši byly tepláky a volné 
, ale to by se asi nehodilo. Proto jsem zvolila černé silonky s 

, vlasy jsem si dala do 

Na druhém obrázku jsem si zvolila černý vrch s bílým vzorem a 

5. Slipy, trenýrky – platí to samé co u ponožek. Když chybí, je to pohroma, je 

to prostě samozřejmost. Ženy na druhou stranu krásné spodní prádlo ocení, 

má to ale dvě podmínky – musí to být správná velikost a nesmí ho 

rozbalovat před rodiči, babičkami a dědy nebo před dětmi

hezky v soukromí, kde bude jen se svým partnerem. 

6. Chlebník – pokud nevíte, co přesně myslíme, není to taška, ale zavírací 

nádoba na chléb, díky které má pečivo vydržet déle. Ano, je to hodně 

specifické, ale na tento dárek nemůže z

ho dostal k Vánocům před dvěma lety.   

7. DVD filmů/seriálů, které chtějí vidět darující 

kompletní seriál, který chce vidět váš partner. Vůbec přece neva

Hvězdnou bránu úplně nenávidíte, on ji p

8. Voňavka – celý život používáte jednu jedinou vůni, ani neuvažujete, že 

byste ji měla měnit. Všichni jsou z ní totiž naprosto paf. Ježíšek, naštěstí ale 

nevíte, který přesně, vám přinese jinou… a není to zrovna vůně, za kterou 

byste chtěla vyměnit svoji původní.  

9. Věc, kterou již máme – proč nedostat něco, co už máme. Druhá stejná 

knížka, druhá žehlička, úplně stejná čepice/kabát/bunda… No myslíme, že 

víte, co myslíme. 

10. Kupony s prošlou dobou použití – když nevíme co by, koupíme dárkový 

poukaz. Horší než otevírat jednu obálku za druhou a vytahovat jeden kupon 

za druhým je zjistit, že zrovna ten nej kupon už použít nemůžu, protože 

datum použitelnosti je dávno minulostí! Pamatujte n

kupovat o víkendu dárky! A co nejhoršího jste dostali vy? Pamatujete si to?
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pokud nevíte, co přesně myslíme, není to taška, ale zavírací 

nádoba na chléb, díky které má pečivo vydržet déle. Ano, je to hodně 

specifické, ale na tento dárek nemůže zapomenout jeden náš mladík, který 

 

filmů/seriálů, které chtějí vidět darující – není nad to dostat 

kompletní seriál, který chce vidět váš partner. Vůbec přece nevadí, že 

Hvězdnou bránu úplně nenávidíte, on ji přeci miluje!  

celý život používáte jednu jedinou vůni, ani neuvažujete, že 

byste ji měla měnit. Všichni jsou z ní totiž naprosto paf. Ježíšek, naštěstí ale 

nevíte, který přesně, vám přinese jinou… a není to zrovna vůně, za kterou 

proč nedostat něco, co už máme. Druhá stejná 

knížka, druhá žehlička, úplně stejná čepice/kabát/bunda… No myslíme, že 

když nevíme co by, koupíme dárkový 

poukaz. Horší než otevírat jednu obálku za druhou a vytahovat jeden kupon 

za druhým je zjistit, že zrovna ten nej kupon už použít nemůžu, protože 

datum použitelnosti je dávno minulostí! Pamatujte na to, když půjdete 

kupovat o víkendu dárky! A co nejhoršího jste dostali vy? Pamatujete si to?
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Nejlepší nové smartphony
ové špičkové smartphony spojují nejmodernější a drahé 
technologie v malé krabičce, která se ve
nejrychlejší čip, nejskvělejší displej a nejlepší fotoapa

a nesmí chybět ani nějaká ,,vychytávka“ navíc. Kromě toho od 
nich může kupující očekávat i dlouhou výdrž na baterii, skvělé 
zpracování, nejnovější operační systém a vynikající kvalitu zvuku 
při hovoru. Standardem už jsou v této kategorii technologie LTE 
Cat. 6 (300 Mb/s), HD Voice a Voice over LTE. 

  

 

 

 

Prvotřídní zařízení má však samozřejmě také svou cenu. Proto 
nenajdete žádný top model od hlavního výrobce, který by stál 
méně než 16 000Kč. Výjimkou je iPhone SE od Applu, což ale není 
špičkový model, nýbrž levnější alternativa iPhonu, která využívá 
hardware předchozích modelů od verze 5 po 6S. Model SE také 
nemá displej citlivý na tlak pro 3D Touch, kdy silnější tlak prstu 
vyvolá kontextovou nabídku a přes LTE s ním můžete surfovat jen 
rychlostí 150Mb/s. S jeho 4 palci jde spíše o malý skvělý gadget. 
Zatímco Apple se v tomto případě řídil strategií jít s
ostatní výrobci smartphonů se snažili své nejnovější modely zlepšit 
a doplnit zajímavostmi. 

N 

     

Nejlepší nové smartphony 
ové špičkové smartphony spojují nejmodernější a drahé 

malé krabičce, která se vejde do dlaně: 
nejrychlejší čip, nejskvělejší displej a nejlepší fotoaparát – 

vychytávka“ navíc. Kromě toho od 
nich může kupující očekávat i dlouhou výdrž na baterii, skvělé 
zpracování, nejnovější operační systém a vynikající kvalitu zvuku 

této kategorii technologie LTE 

Prvotřídní zařízení má však samozřejmě také svou cenu. Proto 
nenajdete žádný top model od hlavního výrobce, který by stál 

000Kč. Výjimkou je iPhone SE od Applu, což ale není 
špičkový model, nýbrž levnější alternativa iPhonu, která využívá 

are předchozích modelů od verze 5 po 6S. Model SE také 
nemá displej citlivý na tlak pro 3D Touch, kdy silnější tlak prstu 

ním můžete surfovat jen 
jeho 4 palci jde spíše o malý skvělý gadget. 

tomto případě řídil strategií jít s cenou dolů, 
ostatní výrobci smartphonů se snažili své nejnovější modely zlepšit 

Trend směrem k výjimečnostem

Snad každý výrobce chce svému špičkovému modelu dodat status 
výjimečnosti a vybavit ho nějakou zajímavou funkcí, kterou ostatní 
nenabízejí. V případě smartphonu Galaxy S7 Edge je to především 
jeho zahnutý displej, jenž Samsung využívá pro různé účely. 
Zatímco v Galaxy S7 je akumulátor napevno, firma LG se snažila u 
svého špičkového modelu G5 nabídnout něco 
výměny baterií. Navíc jde o smartphone modulární, takže 
uživatelé si mohou dokupovat doplňky 
modul. Výměna baterie je díky modulární koncepci hračkou. 
Vzhledem k tomu, že lithiumionto
omezený počet nabíjecích cyklů, je tak potenciální životnost 
smartphonu G5 výrazně prodloužena.

BlackBerry samozřejmě také nabízí něco extra. Tato firma měla 
vždy v centru pozornosti profesionální prostředí a bezpečnost a 
v současnosti jde o jediný top smartphone, který je vybavený 
výsuvnou hardwarovu klávesnicí, a navíc patří, co se týká kvality 
hlasu při telefonním hovoru, mezi ty nejlepší. Pokud jde o 
dodatečné funkce smartphonu Lumia 950 XL, Microsoft vyzdvihuje 
hlavně funkci Continuum. Díky ní lze smartphone propojit 
s monitorem a pracovat s ním podobně jako osobním počítačem se 
stejnými daty a aplikacemi. Tato funkce je sice zajímavá, ale 
ještě není odladěná, což ale platí i o celém systému Microsoftu. 
Další extra funkcí je pak Hello a speciální infračervená kamerka. 
Díky ní se lze chytrému k telefonu přihlásit za pomocí skenu oční 
duhovky. 
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výjimečnostem 

Snad každý výrobce chce svému špičkovému modelu dodat status 
i a vybavit ho nějakou zajímavou funkcí, kterou ostatní 

případě smartphonu Galaxy S7 Edge je to především 
jeho zahnutý displej, jenž Samsung využívá pro různé účely. 

Galaxy S7 je akumulátor napevno, firma LG se snažila u 
ového modelu G5 nabídnout něco – možnost snadné 

výměny baterií. Navíc jde o smartphone modulární, takže 
uživatelé si mohou dokupovat doplňky – například fotografický 
modul. Výměna baterie je díky modulární koncepci hračkou. 

tomu, že lithiumiontové baterie zvládnou pouze 
omezený počet nabíjecích cyklů, je tak potenciální životnost 
smartphonu G5 výrazně prodloužena. 

BlackBerry samozřejmě také nabízí něco extra. Tato firma měla 
centru pozornosti profesionální prostředí a bezpečnost a 
nosti jde o jediný top smartphone, který je vybavený 

výsuvnou hardwarovu klávesnicí, a navíc patří, co se týká kvality 
hlasu při telefonním hovoru, mezi ty nejlepší. Pokud jde o 
dodatečné funkce smartphonu Lumia 950 XL, Microsoft vyzdvihuje 

ontinuum. Díky ní lze smartphone propojit 
ním podobně jako osobním počítačem se 

stejnými daty a aplikacemi. Tato funkce je sice zajímavá, ale 
ještě není odladěná, což ale platí i o celém systému Microsoftu. 

k Hello a speciální infračervená kamerka. 
Díky ní se lze chytrému k telefonu přihlásit za pomocí skenu oční 


