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Milí čtenáři,

Všichni jsme se chtě - nechtě museli rozloučit s kouzelným rokem 2008 a žezlo tradičně převzala 
ledová královna sněhu. Asi každý od nového roku očekává nové zážitky, radosti, starosti, někteří 
nové  lásky  a  úspěchy.  A  abychom  nebyli  pozadu,  chytli  jsme  se  příležitosti  a  společně 
s nastávajícími dny neseme i my zajímavé názory našich čtenářů, perličky ze školních lavic, soutěže 
a mnoho jiných zajímavostí. Opět můžete na další měsíc připravit nějaké nevšednosti a zaslat je na 
noviny@prestice.cz. Děkujeme za vaše vytrvalé navštěvování školních novin. 
  S pozdravem

Redakce školních novin

Pět, čtyři, tři, dva, jedna… Každoročně nás tato slova upozorňují, že nastává nová éra plná tajemna 
a překvapení. Člověka při tom pomyšlení přepadne vlna radosti z možných příležitostí, ale zároveň 
zármutek  nad  dalším  vytraceným  rokem.  A  tak  bychom  každý  měl  hledět  do  budoucna 
s optimismem v duši a dobrodružstvím v krvi. Protože každý den je darem. A je na nás, jak ho 
přijmeme.

Za okny úsměvy ospalých stromů,
sněhová nadílka na střechách domů.
Děti co stavějí sněhové muže,
každý dá tolik sil, kolik jen může.

Ledová královna projde se po vodě,
žádného kapříka nenechá náhodě.
Píšťalkou do vánic tóny zapíská,
na nebi hvězdička slavnostně zablýská.

Nakonec k večeru, když noty odloží,
na polštář ze sněhu zvěř divou uloží.
Naposled houkne, přivane tmu,
s ní přání krásného, něžného snu.
(Lucie Snopková)
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1.B

Naše třída prožila první školní den možná trochu neobvykle.  Po přivítání s paní učitelkou a 
kamarády jsme šli na návštěvu do prvních tříd. Vláček s našimi devíti vagónky dorazil mezi 
prvňáčky.  S naší paní  učitelkou  Evou Kučerovou   jsme je  společně  přivítali  v nové škole a 
zazpívali  jim  písničky.  Nakonec  jsme  jim  předali  vstupenku  do  prvního  vagónku  v podobě 
záložky. Přejeme jim hodně dobrých známek, spoustu kamarádů a štěstí ve škole. Doufáme, že 
se jim naše návštěva líbila a potěšila je.   :o)
                                                                                                           Žákyně 5.A
Jméno: Simonka Krátká
Čím bys chtěl(a) být: koníčkem
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: nemám
Oblíbený film: Šrek
Oblíbená píseň, hudba: Dáda Patrasová
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: Skaláček
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole
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Jméno: Lukáš Klokan
Čím bys chtěl(a) být: doktorem
Nejoblíbenější předmět: písmenka, tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: nemám
Oblíbený film: Šrek
Oblíbená píseň, hudba: mám rád všechno 
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: fotbal
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Julie Šrámková
Čím bys chtěl(a) být: modelkou
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: nemám
Oblíbený film: pohádky
Oblíbená píseň, hudba: Aneta Langerová
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: nechodím 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Honzík Houška
Čím bys chtěl(a) být: fotbalistou
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: písmenka
Oblíbený film: cvičení na Nově
Oblíbená píseň, hudba: Skákal pes
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: fotbal 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Klárka Hřebcová
Čím bys chtěl(a) být: holičkou
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: nemám
Oblíbený film: popelka
Oblíbená píseň, hudba: večerníček 
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: mažoretky 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Zuzanka Francouzová 
Čím bys chtěl(a) být: prodavačka potravin
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: nemám
Oblíbený film: Minimax
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: mažoretky 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole
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Jméno: Ondřej Vlče 
Čím bys chtěl(a) být: Policista  
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: písmenka
Oblíbený film:Shrek
Oblíbená píseň, hudba: Mašinka  
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: kroužek angličtiny 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Karolína Čenková 
Čím bys chtěl(a) být: zpívat na flétnu
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: písmenka
Oblíbený film: Pokahontas
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: cvičení 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Martin Kozdera 
Čím bys chtěl(a) být: fotbalistou
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: písmenka
Oblíbený film: Dračí doupě
Oblíbená píseň, hudba: Numa numa jej
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: nemám  
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Lukáš Lucák 
Čím bys chtěl(a) být: archeologem 
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: písmenka
Oblíbený film: Yurský park
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček 
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: nemám 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Simonka Drncová 
Čím bys chtěl(a) být: jezdit na koni
Nejoblíbenější předmět: hudebka
Nejmíň oblíbený předmět: písmenka
Oblíbený film: Večerníček
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: nemám 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole
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Jméno: Míša Šrámková 
Čím bys chtěl(a) být: modelkou
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: písmenka
Oblíbený film: Shrek 4
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček 
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: nemám 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: David Mirkaut 
Čím bys chtěl(a) být: fotbalista
Nejoblíbenější předmět: výtvarka
Nejmíň oblíbený předmět: písmenka
Oblíbený film: Shrek 4 (slyšel od sousedky)
Oblíbená píseň, hudba: Kočka leze dírou
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: nemám
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Adámek Kocerovský
Čím bys chtěl(a) být: archeologem
Nejoblíbenější předmět: písmenka
Nejmíň oblíbený předmět: tělocvik, hudebka
Oblíbený film: Kriminálka
Oblíbená píseň, hudba: country hudba
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: fotbal
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole 

Jméno: Kateřinka Křenková
Čím bys chtěl(a) být: koněm
Nejoblíbenější předmět: písmenka
Nejmíň oblíbený předmět: nemám
Oblíbený film: Shrek
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček 
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: Sokol
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Radek Krejčí 
Čím bys chtěl(a) být: fotbalista
Nejoblíbenější předmět: tělocvik, výtvarka
Nejmíň oblíbený předmět: písmenka
Oblíbený film: Spider man
Oblíbená píseň, hudba: Mašinka 
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: nemam 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole
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Jméno: Milan Junoh 
Čím bys chtěl(a) být: hokejistou
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: výtvarka
Oblíbený film: Šípková Růženka
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: angličtina 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno:Lucie Vačíková  
Čím bys chtěl(a) být: farmářka
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: výtvarka
Oblíbený film: všechny pohádky 
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: plavání 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Martinka Kamenová  
Čím bys chtěl(a) být: holičkou
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: písmenka
Oblíbený film: Dáda
Oblíbená píseň, hudba: Vondráčková Lucka 
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: nemám
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Hoang Myumyer Duong 
Čím bys chtěl(a) být: malířem
Nejoblíbenější předmět: číslice
Nejmíň oblíbený předmět: písmenka
Oblíbený film: Kačer
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček 
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: nevedu 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Pavlínka Sedláčková 
Čím bys chtěl(a) být: zubařkou
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: všechny
Oblíbený film: Princezna ze mlejna
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček 
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: flétna 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole
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Jméno: Maria Sára Havlíčková
Čím bys chtěl(a) být: statek
Nejoblíbenější předmět: počítání
Nejmíň oblíbený předmět: všechno
Oblíbený film: Princezna ze mlejna
Oblíbená píseň, hudba: Zuzana
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: chovatel 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: školce

Jméno: David Kuvejcr 
Čím bys chtěl(a) být: fotbalista
Nejoblíbenější předmět: nemám
Nejmíň oblíbený předmět: nemám
Oblíbený film: Shrek
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček 
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: fotbal 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Julie Hrbáčková 
Čím bys chtěl(a) být: veterinářka
Nejoblíbenější předmět: všechno
Nejmíň oblíbený předmět: nemám
Oblíbený film: všecko
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček 
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: břišní tance 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: škole

Jméno: Petra Křehlíková 
Čím bys chtěl(a) být: cvičitelka fitness
Nejoblíbenější předmět: všecko
Nejmíň oblíbený předmět: nemám
Oblíbený film: Princezny z diamantového zámku
Oblíbená píseň, hudba: Večerníček
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: nemám 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: nikde se mi nelíbí

Jméno: učitelka Anna Bezděková 
Čím bys chtěl(a) být: učitelkou  mateřské školce
Nejoblíbenější předmět: výtvarka
Nejmíň oblíbený předmět: písmenka
Oblíbený film: Popelka
Oblíbená píseň, hudba: Skákal pes 
Jaké máš koníčky, navštěvuješ kroužky: Základní umělecká škola 
Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole: Asi víc ve škole
Jaká třída se vám nejlíp učí: prvňáčci na konci
Myslíte si, že se změnila morálka žáků: Ano, o dost 
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Wolfgang Amadeus  Mozart  se  narodil  27.  ledna 1756 v Salcburku jako 
nejmladší ze sedmi dětí  Leopolda a Anny Marie Mozartových. Ze všech 
sedmi sourozenců se však dospělosti dožil jen Wolfgang a jeho o čtyři a půl 
roku  starší  sestra  Anna  Marie.V  dětství  cestoval  s  celou  rodinou  na 
dlouhých  hudebních  turné  po  metropolích  celé  Evropy.  Později  podnikl 
Mozart tentokrát už pouze se svým otcem studijní cesty po Itálii. Nějakou 
dobu strávil Mozart v rodném Salzburgu, ale brzy odjel  s matkou na další 
turné  po  Evropě.  Projel  několik  německých  metropolí  a  když  se  mu 
nepodařilo získat místo v Mannheimu, odcestoval i s matkou do Paříže. Ta 
zde však za čtrnáct  dní zemřela.  Do Salcburku se Mozart  vrátil  v lednu 

1779 na místo varhaníka. V roce 1782 se Mozart oženil s Konstancí Weberovou.  Během prvních 
dvou let dosáhl Mozart ve Vídni vrcholu své tvorby, což se projevilo i na jeho příjmech. Po porodu 
jeho prvního dítěte Raimunda, jenž však zemřel několik měsíců po narození, Mozart odjel se svou 
manželkou do Salzburgu, aby ji představil otci a sestře. Dva roky po narození druhého dítěte Carla 
Thomase, který se dožil dospělosti, porodila Konstance dalšího syna. Ten však zemřel také velmi 
záhy. V roce 1785 Mozart vstoupil do vídeňské zednářské lóže Dobročinnost. Mezi lety 1786 a 
1790 vznikly Mozartovy nejslavnější opery  Don Giovanni a  Figarova svatba. Obě opery byly s 
velkým úspěchem uvedeny v Praze, čemuž byl Mozart osobně přítomen a snížilo to jeho finanční 
problémy.  Po návratu z Prahy byl  Mozart přijat  do služby u dvora, což mu zvýšilo příjmy,  ale 
přesto se potýkal s finančními obtížemi, které musel překlenovat půjčkami. V roce 1789 podnikl 
tříměsíční  turné po severním Německu,  které nebylo  příliš  výtěžné.  Na podzim v roce 1791 se 
Mozart nakazil infekční nemocí a 5. prosince. Jeho poslední dílo je Rekviem. Objevily se spekulace, 
podle nichž byl otráven, ty však nebyly nikdy potvrzeny.

Zuzana Norisová se narodila 24. ledna roku 1979 v Malackách. Po studiích na bratislavské 
konzervatoři  (hudebně- dramatický obor) hostovala v 
Divadle  Andreja Bagara  v  Nitře.  Objevila  se 
zde  např  ve  hře  Tom Sawyer   nebo  v  muzikálu 
Malý  obchod  hrůzy. Roli  Fredderiky  si  zahrála  v 
muzikálu  Malá  nočná hudba  ve  Slovenském 
národním  divadle.  Po odchodu do Prahy účinkovala 
např.  v  muzikálu Pomáda.  Zuzana Norisová se 
však  do  širšího diváckého podvědomí dostala 
až  v  roce  2001,  kdy se objevila  jako  Tereza  v 
úspěšném  filmovém muzikálu REBELOVÉ.
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 Karel  Čapek  se  narodil  dne  9.  ledna  1890  v  Malých  Svatoňovicích,  brzy  se  však  s  rodiči 
přestěhoval  do  Úpice.  Studoval gymnázium v Hradci Králové,  odkud 
musel  přestoupit  do  Brna.  Poté ukončil studium na filosofické fakultě 
UK v Praze a studoval  filosofii  v Berlíně  a  Paříži.  Pro  svou  nemoc 
nebyl  odveden  do  armády  a nemusel  se  účastnit  bojů  v  první 
světové válce. Po ukončení studia krátce  působil  jako  vychovatel  v 
šlechtické rodině, brzy však přešel k novinařině. Působil jako redaktor v 
několika  časopisech:  Národních listech,  Nebojsa,  Lidových  novinách. 
Například   byl  dramaturgem Vinohradského  divadla  a  také  byl 
předsedou Československého PEN klubu.  Ke  konci  života  se  oženil  se 
svou dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovou.  Poslední  tři  roky 
svého života prožil ve Staré Huti u Dobříše.  Dnes  je  zde jeho památník. 
Dne 25. prosince 1938 zemřel na zápal plic. Byl pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze. Roku 
1995 mu byl propůjčen Řád T. G. Masaryka.

Oblíbené citáty:

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. 

Celý náš život se utváří mezi tím, co chceme a co musíme. 

Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. 

Známá díla: Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek, Dášenka čili život 
štěněte
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Pro  opravdové  znalce  Karla  Čapka  jsme  připravili  speciální  křížovku  jen  pro  toto  číslo 
školních novin. Otestujte si své znalosti o tomto významném českém spisovateli:

V tajence najdeš jedno místo, které bylo v životě Karla Čapka významné. Napiš čím.

1) iniciály prvního československého prezidenta
2) knížka K. Čapka, která pojednává o kočce
3) jméno Čapkovy sestry
4) noviny, jejichž redakce byl Čapek členem
5) jméno matky Dášeňky
6) román K. Čapka
7) jméno matky K. Čapka
8) letní sídlo K. Čapka
9) ve hře R.U.R. se poprvé objevilo slovo …..
10) Čapkův pes, o kterém napsal knížku
11) význačný novinář a přítel K. Čapka, který často pobýval na jeho letním sídle
12) jméno jedné z Čapkových lásek, které psal dopisy
13) román K. Čapka, který byl inspirován výbuchem muniční továrny v Bolevci
14) kraj, ze kterého sebrala matka K. Čapka lidové písně a říkadla
15) jak si říkali přátelé, kteří se scházeli pravidelně v salonu u Čapků

tajenka: 

(Vyluštění tajenky můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: noviny@zsprestice.cz a 
dostanete se do slosování o drobné dárky.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povedené představení plzeňského divadla Alfa
Dne 3. prosince 2008 se naše třída 5. C zúčastnila divadelního představení „Kilo jablek pro 
krále“,  které  se  v podání  plzeňského  divadla  Alfa  povedlo  opravdu  výtečně.  Přibližně 
hodinové představení bylo krásně vymyšleno. Pan režisér Tomáš Dvořák měl výborný nápad 
ukázat  nám,  jak  to  chodí  v zákulisí  loutkového  divadla.  Moc  bych  také  chtěla  pochválit 
skupinu, vyrábějící kostýmy, že oblek dráčka se jim povedl. Toto představení se mi opravdu 
líbilo a myslím, že mým spolužákům také.
Irena Bachová, 5. C

   1
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                          2008/2009
                             43.ročník

- kategorie : C a D - zvířata a rostliny u nás doma
                       A a B – smrt jako součást  života

Termíny konání
 Kategorie  
        A

Kategorie
      B

Kategorie
       C

  Kategorie
        D

školní 
     kolo

Do 
12.2.2009

Do
20.2.2009

Do
3.3.2009

Do
10.3.2009

okresní
    kolo 22.4.2009 29.4.2009
krajské
     kolo 20.3.2009 17.4.2009 13.5.2009

Dle krajské
komise

ústřední
    kolo

4.5.-8.5.09
Olomouc

                   
 Kategorie : D – 6. – 7. ročník  ZŠ

1. – 2. ročník osmiletých gymnázií
                         C – 8. – 9. ročník  ZŠ
                               3. – 4. ročník osmiletých gymnázií
                               1. – 2. ročník šestiletých gymnázií
                        B – 1. – 2. ročník čtyřletých  středních škol
                              3. – 4. ročník osmiletých gymnázií
                             5. – 6. ročník šestiletých gymnázií
                      A – 3. – 4. ročník čtyřletých středních škol
                            7. – 8. ročník osmiletých gymnázií 
                            5. – 6. ročník šestiletých gymnázií

    
                                                       Více na další straně…….
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     Každé kolo BiO bude obsahovat : 

1) část teoretickou- A, B – test vědomostí z celého rozsahu 
                                             biologie

                                   C, D – test vědomostí podle tématického 
                                              zaměření ročníků

2) část praktickou- mikroskopování , práce s preparační lupou , 
                               příprava nativních preparátů
3) poznávání organizmů (přírodnin)

V každém kole postupují pouze dva soutěžící s nejvyšším počtem bodů.

Více informací najdete na internetové adrese : 

Jedním z úkolů bude poznávačka živočichů :

.    
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       Anglická křížovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tajenka :  
 
 
   1) člen                       4) oni, ony 
  2) jablko                    5) Jana 
  3) slovo                      6) předložka u času 
                                    7) číst ( přítomný čas prostý )  
V jakém měsíci je( tajenka )? Napiš datum i měsíc v anglickém 
 jazyce:                                                                            
 

               

    1         
 2            
    3         
             
  4           
  5           
     6   t      
     7        

(Vyluštění tajenky můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: noviny@zsprestice.cz a 
dostanete se do slosování o drobné dárky.)
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Dne 16. prosince se od 17.00 h uskutečnil v prostorách školy Na Jordáně vánoční 
jarmark.  Přišli  se  na  nás  podívat  naši  rodiče,  babičky,  dědečkové  a  všichni  další 
možní příbuzní a také naši kamarádi, které jsme si sem pozvali. Byly zde k prodeji 
vánoční předměty a dárečky, které jsme velmi namáhavě, ale s láskou vyráběli. Mohli 
jste si zde koupit např. svícny, adventní věnce, ozdobené květináče, perníčky, sušené 
ovoce,  keramické  zvonečky.  Obrázky  na okna,  také  naše  školní  noviny a  mnoho 
dalšího.  Dokonce se  zde prodával  i  vánoční  punč pro děti  i  dospělé.  Návštěvníci 
našeho jarmarku mohli rovněž zhlédnout živý Betlém v podání žáků 9. tříd. Celou 
atmosféru vhodně  doplňovala  a  zpříjemňovala  hudební  vystoupení 
našich sborů – Skaláčku  s paní  učitelkou  Kučerovou,  Skalky  s paní 
učitelkou Strakovou  a  Přeštické  flétničky  s paní  učitelkou 
Holou. Celý program  byl  zakončen  velkým  ohňostrojem.  Naším 
cílem bylo vybrat peníze na charitu, a to se nám určitě zdařilo. I 
díky  vám jsme  vybrali  13 134,-  Kč,  které  putovaly  na 
Tříkrálovou  sbírku.  Děkujeme  všem,  kdo  se  na  jarmarku  podíleli  a  těšíme  se 
nashledanou v příštím roce.

Školní  kolo  soutěže  Mladý  Démosthenes  proběhlo  17.  12.  2008  v 12:30  hod. 
v Přešticích  na  2.  stupni  ZŠ  Na  Jordáně.  Soutěžilo  se  ve  dvou  kategoriích:  1. 
kategorie 6. a 7. ročník, 2. kategorie 8. a 9. ročník.V porotě byli vyučující češtiny. 
Každý žák si  měl  vybrat  téma a mluvit  o něm celé  2  minuty.  Žák měl  za  úkol 
zaujmout porotu svým příběhem i řečnickým stylem. 
V 1. kategorii bylo toto umístění: 
 1. místo: Alice Kopřivová, VII. B
            2. místo: Kateřina Kašparová, VI. B
                    3. místo: Monika Weinfurtová, VI. E
V 2. kategorii bylo toto umístění:

1. místo: Dominika Ježková, IX. B
2. místo: Tomáš Svoboda, IX. C
3. místo: Lucie Snopková, VIII. B

Vítězům gratulujeme a přejeme těm, kteří nás budou reprezentovat v dalším kole, 
mnoho úspěchů.
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Tato soutěž se konala  5.  12.  2008 v 9:30.  Z každé třídy  se  vybrala  jen 
jedna  skupinka,  ve  které  byl  1  čert,  1  Mikuláš  a  1  anděl.  Soutěže  se 
neúčastnila třída VII. E, VIII. C, VIII.E, omluveny pro letošní ročník byly 
všechny deváté třídy, které ten den čekala profiorientace. Soutěž probíhala 
přes  školní  parlament.  V porotě  byli  žáci  2.  stupně:  Laura  Brožíková, 
Štěpán Mráz,  Aneta  Kmochová a Petr  Bezděk.  Na 1.  místě  se umístila 
třída VI. E (Martin Šobr – MIKULÁŠ, Monika Weinfurtová - ANDĚL a 
Radka Trávová – ČERTICE), na 2. místě se umístila třída VII. D a na 3. 
místě se umístila třída VIII. A.
Ve školním parlamentu byli pí. uč. Markéta Dvořáková, Marian Malík a 
Pavlína Sedláková. Na závěr šly všechny 3 skupiny postrašit třídy, které 
zajímalo pořadí vítězů.
Rozhovor nám poskytla Radka Trávová :
                Jak jsi se cítila, před vaším vystoupením ? 

,,Trapně a s     trémou.  “
Prý jsi skočila na stůl, abys postrašila porotu. Je to tak ?
„Ano, je to pravda.“
A kdo to vymyslel?
„Já a moje skupina.“
Jaký byl tvůj pocit, když jsi zjistila, že jste vyhráli?
„Nádherný, vůbec jsem tomu nemohla uvěřit.“

       Rozhovor napsala  Kristýna Vlachová
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 Den s míčem
V pondělí 29. 9.  se vybraní žáci ze třetích, čtvrtých a pátých tříd vydali autobusem 
do Merklína na Den s míčem. Když jsme dorazili na místo, odvedli nás do šatny. Od 
9.30 do 10.00 hodin bylo zahájení. Poté jsme se rozdělili do skupin a ke každému 
páťáckému  družstvu  jsme  dostali  jednoho  žáka  ze  speciální  školy  s paní 
vychovatelkou.  Od  10.00  do  14.00  jsme  plnili  úkoly  na  stanovištích  s malou 
přestávkou na oběd. Stanoviště byla velmi hezky připravena: kuličky, přehazovaná, 
vybíjená,  házená,  fotbal,  florbal,  stolní  tenis,  hod na cíl,  vrh koulí,  slalom.  Když 
všichni  dokončili  své  úkoly,  bylo  kulturní  vystoupení  Rádia  FM  PLUS.  Potom 
nastalo vyhlášení výsledků. Z naší školy se nejlépe umístili třeťáci.

Kateřina Frgalová a Magdaléna Fialová, V. B
Nejlépe nás reprezentovali:
3. ročník
1. místo
Václav Hodan, III. C
Petr Lang, III. C
Veronika Matějková, III. B

3. místo
Richard Pluhař, III. D
Eva Škopková, III. D
Eliška Švihlová, III. D
Michal Tůma, III. D
Eva Vacíková, III. D
Jaroslav Vlček, III. D

5. ročník
2. místo
Dominik Dobiš, V. C
Magdalena Fialová, V. B
Alžběta Hodanová, V. C
Eliška Komorousová, V. C
Jakub Moulis, V. C

3. místo
Jaroslav Cibulka, V. A
Tereza Komárková, V. C
Ivana Radová, V. D
Tereza Tůmová, V. D
Daniel Tureček, V. D
Radek Tureček, V. D
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Dne  10.  12. 2008 se vzal už podruhé mladý pár ze 2. stupně 
ze 6. D. Ptáte se kdo?  Byli  to  Renata  Šilingrová  a  Pavel 
Procházka. Bohužel  nepadl  ani  manželský  polibek,  ani  si 
nevyměnili prstýnky. Měli 2 svědky Martina Taišla a Annu 
Řezníčkovou. Poté zmlátila nevěsta ženicha a on odešel. Podle 
toho,  že  nepadl ani manželský polibek, tak byla svatba falešná. 
Pavel druhý den požádal Renatu znovu o ruku. Prostě romantik. 

Vtipy
Pepíček zazvoní u sousedů. „Paní Svobodová, našel jsem vašeho kanárka!‘‘ „Tohle 
není kanárek, to je kocour, Pepíčku.‘‘  „Já vím, kanárek je uvnitř!‘‘

Mladá maminka byla se  svým synkem na návštěvě u známého doktora.  Nijak se 
nesnažila bránit malému rošťákovi, který raboval doktorovu pracovnu. Když se však 
ozval obzvlášť silný rachot sklenic, ptá se doktora: „Doufám, že vám nevadí, že si 
tam Pepíček hraje. ‘‘ Doktor se usmál a klidně odpověděl: „Nevadí. On ztichne, až se 
dostane k jedům.‘‘

Ve škole učitelka varuje děti: „Nesmíte líbat zvířata, protože se takhle můžou šířit 
různé nemoci. Zná někdo nějaký příklad?‘‘ „Já,‘‘ hlásí se Lukáš, „moje tetička pořád 
líbala papouška.‘‘ „A co se stalo?‘‘ „Papoušek chcípl!‘‘

K Novákům přijde podomní prodavač vysavačů. Na zem vysype spoustu odpadků a 
povídá:  „Všechno,  co  tenhle  vysavač  nevysaje,  tak  sním.‘‘  „Hm,‘‘  zabručí  pan 
Novák, „tak to přeji dobrou chuť, od včerejška nám nejde proud.‘‘ 

Jak se modlí počítačoví maniaci? Ve jménu otce, i syna, i ducha svatého. ENTER.

„Tak prozradíte nám konečně jméno svého komplice?‘‘ ptá se soudce obžalovaného. 
„Ne, přece neprásknu vlastního bráchu!‘‘
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DJ Wich: The Golden Touch

Nejznámější český DJ a producent Wich 
přišel s roky očekávanou deskou "The Golden 

Touch". Ta překypuje materiálem s 
americkými hosty.

Britney Spears: Circus

Britney Spears, která poslední rok více než kdo jiný plnila přední stránky bulvárních médií, se 
dokázala  sebrat  a  vydává  v  pořadí  již  šesté  studiové  album  nazvané  Circus.  Novinku 
předznamenal singl Womanizer, který svědčí o tom, že stejně jako na posledním albu Blackout, 
bude i  zde převládat taneční elektro pop. Podíleli  se na něm staří známí z  Blackoutu  Max 
Martin, Dr. Luke, Danja, Bloodshy & Avant a další.

Katarína Knechtová: Zodiak

Frontmanka,  autorka a zpěvačka kapely Peha Katarína Knechtová dosáhla se svou skupinou 
posledním albem  Den medzi nedelou a pondelkom vrcholu a začala mít pocit, že dál musí jít 
sama. O správnosti tohoto rozhodnutí svědčí i úspěch písně Môj Bože z filmu Bathory, který 
nechybí na její sólové novince Zodiak. 

Orion a James Cole: Orikoule

Pod názvem  Orikoule  se skrývá spojení dvou českých hiphoperů – Oriona z PSH a Jamese 
Colea ze SuperCrooo. Ke spolupráci si přizvali mnoho slavných jmen ze světa hip hopu , ale i 
mimo něj, takže se můžete těšit na jména jako Roman Holý, Matěj Ruppert, DJ Wich, DJ Mike 
Trafik (PSH), Ota Klempíř (JAR), Vladimir 518, Hugo Toxxx, Misha, Vec a mnoho dalších.
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Na skok zpátky do Vánoc
1. Který den chodí Mikuláš, čert a anděl?
a) 2. prosince     b) 6. prosince     c) 5. prosince

2. Kdo slaví svátek v den kdy chodí Mikuláš, čert a anděl?
a) Jitka              b ) Mikuláš         c) Jaroslava

3. Jaký den vás navštěvuje Ježíšek?
a) 25. prosince   b) 23. prosince    c) 24. prosince

4. Proč se na Štědrý den maso má jíst až večer?
a) postit se a vidět zlaté prasátko     b) aby nám nebylo špatně
c) postit se a vidět Ježíška  

Čert, anděl a….chodí….prosince za dětmi. Děti jim zarecitují báseň, anebo….a za to 
dostanou výprask nebo…. . Štědrý den je….prosince. Děti dostávají…. Které nosí…. 
Pak spousta lidí odchází do …. a Vánoční …. .

(Vyluštění tajenky můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: noviny@zsprestice.cz a 
dostanete se do slosování o drobné dárky.)

 A opět pár perliček pro zasmání:
Karel Čapek vystupoval proti fašismu; naštěstí umřel dřív, než začala válka, protože jinak by 
to asi nepřežil.

Bratři Čapkové napsali několik děl společně, ale pak toho nechali, protože Josef radši maloval.

Romantický básník je takový, který píše v přírodě v noci a vzdychá přitom.

Tramvaj je kolejové vozidlo a trolejbus je vozidlo zavěšené na drátech.

Podle  měření  IQ  poznáme,  jak  moc  jsme  opravdu  chytří  a  do  jaké  míry  si  to  jenom 
namlouváme.

Wolfgang  Amadeus  Mozart  byl  zázračné  dítě,  takže  ho  už  odmalička  vozili  po světě  a 
ukazovali lidem, jak hraje.

Mozart napsal operu Beethoven.

Obdélník je prodloužený čtverec.

Každý má na sobě miliony bakterií; některé jsou praktické a jiné by radši neměl.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z MINULÉHO ČÍSLA:

1.Walt Disney byl nejslavnější kreslíř trikových filmů a jejich producent.
2.Je to pohádka Pyšná princezna.
3.Taštičky, to je plněný moučník  z nudlového těsta, na němž si pochutnáváme nejen u nás, ale 
jenž je znám i v jižním Německu.
4.Na 18 000marek zvedl cenu jednoho Míši sběratel na londýnské aukci. Hračka z roku 1904 
byla z dílny Margarety Steiff.
5.Vánoční růže kvete od prosince do února, tedy o Vánocích.
6.Jmelí je cizopasná rostlina, jíž se daří v korunách stromů.

1. Ježíšek
2. Anděl
3. Sáňky
4. Stromeček
5. Stromeček
6. Vločka
7. Čert
8. Mikuláš
9. Brusle

Došlé  odpovědi  jsme  zařadili  do  slosování  a  vítězem  je  Monika 
Weinfurtová  z 6.  E.  GRATULUJEME!!!  (Cena  je  k dispozici  u  naší 
šéfredaktorky.)

v á n o c e
á o e n v c
n c á v e o
o e c á n v
c v o e á n
e n v c o á



Lednové číslo školních novin pro vás připravili: 

Šéfredaktorka: pí. uč. Markéta Dvořáková
Redakční tým 1: Andrea Smolová, IX.E

Lenka Hasáková, IX.E
Kristýna Regnerová, IX.E

      Vladimír Procházka, IX.E
Dominika Ježková, IX.B
Kristýna Lorencová, VI.C
Tereza Malátová, VI.C

Redakční tým 2: Hana Süssová, IX.C
Lucie Snopková, VIII.B
Tomáš Levý, VIII.B
Veronika Ladková, VI.C
Zuzana Loudová, VI.C
Radka Trávová, VI.E
Kristýna Vlachová, VI.E

Pište nám na naši adresu: noviny@zsprestice.cz . Čekáme na 
vyluštění  křížovek  i  správné  odpovědi  na  naše  kvízové 
otázky. Dostanete se tak do slosování o drobné dárky!!!
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