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        │ Rozhovor s paní učitelkou Renatou Vykoukalovou│ 



 
 

Naši milí čtenáři, 

je tu vánoční vydání časopisu Chmelníček. Pevně věříme, že se Vám i toto číslo bude líbit. Za 

zmínku znovu stojí učitelský medailonek, který se těší velké oblibě. Pozadu nezůstane ani flóra 

a fauna naší školní zahrady a další. Samozřejmě nechybí ani články z vašich oblíbených rubrik. 

Tak pěkné čtení, kamarádi! 

 

 

Vaše redakce 
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Vánoční výlet do Weidenu 

Prosincový výlet do Weidenu se povedl. Vše začalo ráno, kdy skoro kompletní sedmé třídy až 

na některé jedince nastoupily do autobusu směr Německo. Cesta probíhala bez problémů až na 

zpoždění, které se později odrazilo na zpáteční cestě.  

Když jsme dorazili do Weidenu, přivítalo nás pouze parkoviště, které jsme během chvilky 

opustili a vyrazili na vánoční trhy. Procházeli jsme městem, až se před námi trhy ukázaly. 

Nejdřív jsme zpozorovali velkou ozdobenou ceduli, která oznamovala příchozím, že tady je 

vánoční tržiště. Děti si zde nejdříve udělaly společnou fotografii a poté dostaly čas na 

nakupování různých dobrot či suvenýrů. Byla zde možnost koupit si například oříšky v cukru, 

jablka v karamelu a podobné tradiční sladkosti. K pití se u dětí ujal obzvlášť dětský punč, který 

se podával jedině v hrnečcích, za které musely zaplatit zálohu, která se v případě, že si hrneček 

nechcete ponechat, vracela. Někteří si ho přesto odnášeli jako suvenýr.  

Po trzích se naše výprava znovu začala motat po městě, až jsme dorazili do naší nové cílové 

destinace, kterou byla pěší zóna, kde jsme opět dostali čas na všemožné nákupy. Ulice byla 

přeplněná obchůdky, a tak se žáci rozdělili na skupiny a vyrazili nakupovat dárky sobě i svým 

blízkým.  

Občerstveni tedy už jsme, nakoupeno máme a nyní je čas odškrtnou poslední bod výletu. Do 

aquaparku nás znovu zavezl autobus. Aquapark  bavil snad všechny. Někteří preferovali 

venkovní vyhřívaný bazén, kam si šli zrelaxovat spíše pohodáři. Jiní raději sedli do vířivky. A 

ostatní plavali po vnitřním bazénu, či jezdili střemhlav tobogánem. 

Tyto všechny možnosti zábavy nás vyčerpaly a tím také výrazně zklidnili cestu zpět domů. 

                                

S kámoškou na hrnečku! 
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Na mlsu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosit! 

 

Rozálie Turková, 7.A 
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Výlet do Wachau 

Dne 4. října 2018 v asi 5 hodin ráno se  žáci 8. a 9. tříd vydali na celodenní výlet do Wachau. 

Wachau je rozlehlé údolí v Dolních Rakousích, jehož jádro tvoří řeka Dunaj. Celé údolí Wachau 

bylo v roce 2000 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. 

Naše procházka po Wachau začala na břehu řeky Dunaj a pokračovala po proudu až do malého 

městečka jménem Dürnstein s pouhými 877 obyvateli, odkud jsme měli možnost vidět i 

zříceninu hradu Dürnstein. V městečku Dürnstein jsme dostali rozchod, tudíž jsme měli šanci 

prohlédnout si spoustu místních obchůdků a nakoupit drobné suvenýry. Kousek odtud jsme 

ochutnali místní hroznové víno. Naší další zastávou byl klášter Melk, kde se nachází hrob 

svatého Kolomana ze Stockerau. Poté jsme se plavili moderní lodí po řece Dunaj až do Kremže, 

kde jsme ukončili den pizzou či jinými dobrotami. 

Výlet do Wachau byl pro nás velmi naučný a to nejen díky oživení německých slovíček, ale i 

díky prozkoumání spousty nových míst, která se stala ještě zajímavějšími díky instruktorovi, 

který všechna místa doprovázel zajímavými informacemi. 

 

Tour de Wachau 
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     Já, já, já, jenom já … 

                                                                   

 

 

Dürnstein 

 

 

Daniel Vokál, 9. A 
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Martinské čtení 2018 

Ve čtvrtek, 8.listopadu 2018, uspořádala naše škola již 4.ročník Martinského čtení. V několika 

třídách četli úryvky z knížek pro děti z 1.stupně a jejich rodiče 

učitelé, autoři knih i žáci naší školy. Během četby se mohli 

účastníci občerstvit v literární kavárně a ochutnat za příslib 

dobrého skutku dobročaj – pečený čaj ekotýmu Menu pro 

změnu. Již tradičně přišlo mnoho posluchačů a ve svíčkami 

osvětlené škole prožili netradiční odpoledne plné četby. 

 

 

Chmelnický rytíř a jeho bělouš 
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Učitelka v akci! 

 

 

Děti v akci! 

 

 

Sv. Martin, ZŠ Chmelnice 
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Brigáda na školní zahradě 

 

Ve středu 28.11. jsem se po škole zúčastnil brigády na školním pozemku. 

Moje první brigáda sice nebyla za peníze, ale stála za to, já osobně 

jsem se bavil. Já jsem na brigádě hrabal listí, chci se pochválit, 

protože já a naše skupina ze 7. tříd jsme shrabali velké hromady 

listí. Jestli ještě nějaký lísteček uvidíte, musel ho sem zavát vítr. 

Naše skupina zůstala na brigádě jako poslední, možná proto, že 

jsme to chtěli dodělat do konce, možná proto, že nás to bavilo….(spíš to druhé). 

Příští den jsem dokonce dostal za brigádu pochvalu zapsanou do žákovské knížky. 

 

Až na vrcholky Chmelnice, kde slyšíš … 
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Jede, jede kolečko, … 

 

 

                                           Podívej, nesu listí, podívej,…   

      

Šimon Vaněk, 7.B 
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Běh do schodů 

Ve škole byl letos vybudován nový výtah. Na slavnostní otevření se pořádala soutěž v běhu 

žáků do schodů. Žáci startovali z nejspodnějšího podlaží v šatnách a cíl byl v posledním čtvrtém 

patře. O soutěž byl velký zájem a tak žáci byli rozděleni do věkových kategorií. V každém patře 

seděli žáci a povzbuzovali každého účastníka. Časomíru na startu a v cíli koordinoval pan učitel 

Mejzr prostřednictvím vysílačky. Soutěž měla několik výherců, kteří se mohli za odměnu svést 

v novém výtahu. 

 

Výťah opäť nechodí, tak zdolať 4 poschodí … 

  

 Výtah vítězům, schody poraženým! 

 

Redakce Chmelníčku 
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Halloween ve školní jídelně 

 Ve středu 31.10. slaví Američané svátek Halloween. Spočívá v tom, že děti 

si na sebe vezmou různé strašidelné kostýmy, jako je třeba upír, vlkodlak, 

čarodějnice nebo mumie. 

Naše ekoškola na tento svátek opět nezapomněla. Oběd ve školní jídelně 

jsme měli mnohem krásnější a propracovanější. Jídelna byla vyzdobena 

světýlky, dýněmi, pavučinami a na vlastní oči jsem viděla, jak se vaří 

dušičky s žížalami.  

 

 

 

Halloween party 
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Halloweenská jednička 

 

 

 

Halloweenská dvojka 

 

 

Agáta Jirušová 7.B 
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Jarmark 

V úterý 4. prosince se v šatnách I. A II. stupně konal školní jarmark. Děti z I. stupně prodávaly 

výrobky, které samy vytvořily v družinách. Na příčkách šaten byly pověšeny komety, hvězdy 

a ozdoby nakreslené černým fixem na oranžový papír. K jarmarku hrála i hudba a bylo veselo. 

Současně se konaly konzultace, takže byl zájem o výrobky ještě větší. Za peníze vydělané 

prodejem výrobků si pak děti mohou přát nějaké nové hry do školní družiny.   

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavla Čížkovská 7.A 
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Koncert 

Paní učitelka Lesniaková nás již dříve informovala o výchovném koncertu v rámci výuky 

hudební výchovy. Podařilo se jí zajistit vstupenky na veřejnou generální zkoušku 

Symfonického orchestru hlavního města Prahy.  

Dne 3.10. 2018 třídy 9.A, 9.B vyrazily do Obecního domu za kulturou. Jeli jsme tramvají číslo 

9 do ulice Jindřišská, následovala cesta pěšky k Obecnímu domu přes nádherné náměstí 

Republiky. Interiér této skvostné stavby nás velmi zaujal. Náš obdiv patřil pestrobarevným 

malbám z počátku minulého století. Koncert započal melodramatem Vodník od Zdeňka 

Fibicha, jehož motivem byla jedna z balad Karla Jaromíra Erbena, kterou k hudbě předčítal 

Ondřej Brousek. Následoval velkolepý Lisztův Koncert pro klavír a orchestr. Ten nám zahrál 

známý klavírista Vardan Mamikonian. Velice nás pak oslovila třetí skladba, tentokrát 

symfonická báseň Prokletý lovec od Césara Francka. A nakonec orchestr zahrál suitu č. 2 ze 

skladby Dafnis a Chloé, kterou složil hudební skladatel Maurice Ravel.  

Koncert nás všechny velice uchvátil, i když většina z nás vážnou hudbu neposlouchá. 

                                                     

 

 

Marie Zíková, 9.A 
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Školní besedy 

Na naší škole proběhly pro žáky 7. tříd besedy o agresivitě a on-line životě.  

 První přednáška se jmenovala „Nenechám se vyprovokovat“. Povídal si s námi Tomáš Majtán. 

Nejdřív jsme se představili a řekli si, jak zvládáme a řešíme agresivitu. Nejčastějšími případy 

agresivity je oplácení. Vždy je lepší si o dané věci promluvit. Myslím, že každý by si měl o 

agresivitě promluvit.  

Druhou besedu s názvem „On-line“ pořádala Mgr. Monika Podlahová. Beseda byla o lidech, 

kteří vás mohou vydírat přes internet. Upozornila na nebezpečí internetu, například když vás 

někdo cizí kontaktuje přes internet. Řešení je takové:  nevšímejte si takové výzvy a oznamte to 

rodičům. 

Třetí beseda se jmenovala „Umím říci ne“ a vedl ji opět Tomáš Majtán. Beseda byla o tom, že 

na určité věci musíte říci NE. Například když vám kamarád nabídne cigaretu nebo alkohol. 

Všechny besedy byly pro nás přínosné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redakce Chmelníčku 
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Výchovný koncert 

 

  Na houslový koncert letos v říjnu mířily všechny sedmé třídy.  Cesta se mohla zdát krušná, 

přesto měla cíl, za který to stálo! Mířili jsme do kostela svatého Šimona a Judy na Prahu 1. 

Čekal tam na nás naučný koncert, který vedl náš nejznámější houslista. 

Při usazování nám do uší hrálo pouze šumění plného sálu. To po chvilce utichlo, jelikož ho 

přerušila melodie známé skladby „Jaro“ z hudební sbírky Čtvero ročních dob. Část z Vivaldiho 

díla jsme si také přijeli poslechnout, konkrétně „Zimu“ a „Podzim“. Po ukázce skladby se 

automaticky ozval potlesk, který zesílil po příchodu Pavla Šporcla. Údiv a možná i jemné 

pobavení se ozvalo po spatření modrých houslí, bez kterých by Šporclův koncert ztratil šarm. 

Pavel nás počal seznamovat, jak bude koncert probíhat. Tak tedy začali. Zjistili jsme, že každá 

část skladby znamená jakési souvětí, či kratší popis příběhu o daném období. Nejdříve tedy 

hudebníci zahráli část, později jsme pochopili, co jaké noty znamenají a znovu jsme uslyšeli 

nyní pro nás už srozumitelnější úsek. Takto nám připomínaly housle například praskání v krbu 

a hučení bas zase našlapování v čerstvě napadaném sněhu. 

Ponaučeni a zamyšleni opouštíme budovu kostela svatého Šimona a Judy na Starém Městě 

pražském. 

 

 

Rozálie Turková, 7.A 
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Přespolní běh 

Ve středu 26.září 2018 proběhla ve sportovním areálu Pražačka soutěž v přespolním běhu. 

Soutěže v přespolním běhu se zúčastnilo 8 škol. Naši školu reprezentovalo 20 žáků. V soutěži 

byli 2 věkové kategorie rozdělené na dívky a chlapce. 1.věková kategorie-mladší žactvo byli 

chlapci a dívky narození   2005,2006,2007. 2.věková kategorie-starší žactvo byli chlapci a 

dívky narození 2002,2003,2004,2005. 

Jako první v kategorii mladšího žactva závodily dívky na trase přibližně 1 kilometr. Mladší 

žákyně se umístily na 4. místě.  

Jako druzí v kategorii mladšího žactva závodili chlapci na trase přibližně 1,5 kilometru. Mladší 

žáci se umístili na 3. místě a byli oceněni bronzovou medailí.  

Jako první v kategorii staršího žactva závodily dívky na trase přibližně 1,5 kilometru. Starší 

žákyně se umístily na 1.místě a dostaly za to zlatou medaili. Za první místo v soutěži postoupily 

do republikového finále. 

Jako druzí v kategorii staršího žactva závodili chlapci na trase přibližně 3 kilometry. Starší žáci 

se umístili na 5. místě. 

Těch tisíc mil, těch tisíc mil …  

 

Zuzana Fialková, 7.A 
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Exkurze do Staré čistírny odpadních vod – 6. třídy 

Dne 16. 11. 2018 jsme byli na prohlídce Staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Tato čistírna 

je průmyslovým objektem, jehož stavba byla dokončena podle plánů Williama Heerleina 

Lindleye v roce 1906. Celý areál sloužil jako 

čistírna odpadních vod až do roku 1967. V roce 

1991 byl areál prohlášen za kulturní památku a v 

roce 2010 za národní kulturní památku. Stará 

čistírna se prosadila mezi nejvýznamnější 

průmyslové památky Evropy, když byl v roce 2016 

budově udělen certifikát „kotevní bod České 

republiky v Evropské cestě kulturního dědictví“. 

Přišli jsme k budově, která ani trochu nepřipomíná čističku dnešního tipu – jde o pěknou 

cihlovou stavbu. Hlavní sál vypadal jako katedrála s dvěma obrovskými barely, které podle 

průvodce udrží víc jak tisíc litrů odpadní vody. Později nás průvodce vzal do podzemí, kde 

právě byla velká část čističky. Ukázal nám spoustu místností, vysvětlil, jak to fungovalo, a 

popisoval, co se všechno kanály do čističky dostalo. Dozvěděli jsme se, že dříve zákon stanovil, 

že to, co zaměstnanci v čističce v přitokových kanálech našli, si mohli nechat a nebyla to kráděž. 

Zajímavostí je i fakt, že se celý areál někdy používá jako kulisa pro filmaře – průvodce nám 

např. ukazoval místo, kde Gérard Depardieu natáčel část Bídníků. Pan průvodce nám vše říkal 

velmi pěkně a zajímavě a bylo to pěkné dobrodružství 

 

 

David Krejča, Terezie Machačová a Jan Provazník, 6.A 
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Projekt voda 

Jak už jste si jistě všimli, probíhá celoškolní projekt, jehož název je „Voda“ a týká se všech tříd 

v naší škole. Zkrátka by se do projektu měli zapojit všichni. 

Každá třída si vylosovala téma týkající se vody, na jehož zpracování dostala určitý prostor v 

budově školy.  Toto téma musí zábavně a výstižně zpracovat tak, aby si z jejich nástěnky odnesl 

něco každý žák a to od malých prvňáčků, kteří se ve škole teprve rozkoukávají, až po žáky 

deváté třídy. Projekt by tedy neměl být příliš komplikovaný a spletitý, ani příliš odlehčený a 

prostý. Na kreativní, originální a neskutečně hezky propracované výtvory se můžeme ve škole 

brzy těšit. 

Tento pozoruhodný projekt nám dopřál ekotým Voda nejen kvůli poznání a zajímavostech o 

vodě, ale hlavně proto, abychom pochopili, jak je voda důležitá. A v neposlední řadě kvůli 

informacím o krizové situaci v Africe, která překvapivě pro některé lidi není jediná, která nutně 

potřebuje pomoc. 

Bez komentáře! 

 

 

Rozálie Turková, 7.A 
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Vánoční zvyky 

Zvyk je nějaká činnost, kterou lidé vykonávají dokola. Tento článek je o vánočních zvycích v 

Česku a ve Vietnamu. 

Nejznámějším zvykem u nás je rozkrajování jablka. U štědrovečerní večeře si každý člen rodiny 

rozkrojil svoje jablko, a když se objevila hvězdička, člověk měl být zdravý po celý rok, a když 

se objevil křížek, nevěstilo to nic dobrého. 

Pouštění lodiček je tradice, kdy se napustí lavor a pouští se lodičky ze skořápek od ořechů se 

svíčkami. Když se lodička potopí, znamená to špatnou věc, když zůstane u břehu, nebude ve 

vašem životě žádná změna, dotkne-li se druhé lodičky, znamená to, že brzy přijde svatba. 

Házení střevícem je zvyk, při kterém mladé dívky zjistily, jestli se vdají, nebo ne. Když špička 

střevíce směřovala ze dveří ven, tak to znamenalo, že se dívka do roka provdá, a pokud špička 

nesměřovala ven, dívka zůstala doma. 

 

ROZHOVOR se spolužákem s Vietnamu: 

Chmelníček: Ahoj, odkud jsi?             

Chlapec: Narodil jsem se v Česku, ale rodiče jsou z Vietnamu. 

 

Chmelníček: Slavíte Vánoce? Máte stromek a dárky?        

Chlapec: Vánoce jako tady v Česk neslavíme, spíš máme velkou večeři, při které se sejde celá       

rodina. Máme malý stromek, ale není to nějaká tradice. Dárky si dáváme jako vy tady. 

  

Chmelníček: Máte nějaké slavnostní jídlo?        

Chlapec: Obvykle máme Nam (Lem), což je placka s masem, rýží, mrkví, sušenými houbami 

nebo rybou. Také máme někdy polévku s rýžovými nudlemi a masem. 

 

Chmelníček: Co tedy děláte 24.prosince?     

Chlapec: Sejde se rodina, je večeře, hodně si povídáme, mladší se dívají na pohádky a někdy 

jdeme ven. 

Chmelníček: Děkuji za rozhovor.                     

Chlapec: Také děkuji. 

Karolína Chundelová, 7.A 
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Jitrocel kopinatý 

(Plantago lanceolata) 

Jitrocel kopinatý je rostlina, která má dlouhé, ale hubené listy a patří  do rodu jitrocelovitých. 

Jeho květy jsou hnědo – bílé s hnědými nitkami na koncovém klasu. Stonek je bezlistý a až u 

kořenů vyrůstají 10 – 20 centimetrů dlouhé, ale jen 2 centimetry široké listy. Jitrocel kopinatý 

sám dorůstá 10 – 40 centimetrů. Je využíván hlavně v lékařství (třeba na bolení v krku) nebo 

také jako potrava pro dobytek. Jitrocel kopinatý je velmi rozšířený po celé Evropě a je velmi 

odolný vůči sešlapání. Nesmíme si ho ale splést s jitrocelem prostředním (Plantago media). 

Jitrocel prostřední má totiž fialovo – hnědé květy.                                                       

 

Je libo jitrocelový čaj? 

 

 

Pavla Čížkovská 7. A 
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Sýkora koňadra 

(Parus major) 

Pták sýkora je velmi známý pták. Ti z vás, kteří máte za oknem krmítko, ji asi znáte z pražských 

ulic a parků. Pokud sýkoru koňadru neznáte, nevadí, v tomto článku se o ní dozvíte pár 

informací. 

Výskyt 

Sýkora koňadra je největší sýkora. Můžeme ji vidět v každém ročním období. Setkat se s ní 

můžeme v lesích či zahradách. 

Popis 

Sýkora je dlouhá zhruba 13,5 cm – 15 cm a váží okolo 23 gramů. Její nejvýraznější částí těla je 

žluté bříško, přes které se táhne černá čára. Horní část hřbetu je zelená, dolní šmolkově modrá. 

Hlavičku má celou černou kromě lící, které jsou sněhově bílé. 

Potrava 

Na jaře a v létě se živí drobným hmyzem, v zimě různými semínky a oříšky. 

Hnízdění 

Sýkory hnízdí od dubna do července. Přirozeně si budují hnízda v dutinách stromů, ale jsou 

přizpůsobivé, takže hnízdí i v ptačích budkách. Hnízda si staví z mechu, listí či větviček. 

 

Tak dneska večer nikam nepoletíš, drahoušku!! 

  

Sofia Lombardo, 7.B 
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Výtah 

Náš školní výtah je postavený už delší dobu (asi před dvěma měsíci byl dostavěn), ale protože 

je jen pro držitele čipu (učitele a provozní personál), moc se o něm neví. Mezi výtahy je to 

fešák → tj. žádná plechová krabice, ale pěkně prostorný prosklený výtah. 

Je až pro 10 osob + nosnost 800 kg, výtah je od firmy Vaněrka. Když jsem se výtahem poprvé 

projel, připadal jsem si jako na rozhledně, abych se přiznal, ve skleněném výtahu jsem jel 

poprvé v životě. 

Prosím, to, co za chvíli napíšu, nikdy nezkoušejte, výtah se dá úplně klasicky otevřít, bez čipu 

se ale nedá zvolit patro. 

Pokud máte zrovna zlomenou nohu a potřebujete se dostat do jiného patra, než v jakém jste, 

neváhejte poprosit pana/paní učitelku a poprosit je, aby vám zavolali výtah a sjeli s vámi tam, 

kam potřebujete. 

A na závěr dobrá zpráva pro klaustrofobiky (ti, kterým je nevolno ve stísněných prostorech), 

nemusíte se bát, jak jsem již napsal, výtah je prostorný a pocit vzdušnosti dotváří i to, že je 

výtah prosklený. 

 

Šimon Vaněk, 7.B 
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Elektronické žaluzie 

V těchto zimních měsících si sice moc sluníčka neužijeme, ale příští rok v létě bude opět 

velké vedro. To si pište! 

Abychom se neupekli, tak vedení školy koupilo venkovní elektrické žaluzie (zatím jen do 4. 

patra) a jsou samozřejmě jen na jižní straně školy (nikde jinde slunce tak nepeče). 

Žaluzie jsou perfektní – pokles teploty uvnitř třídy má činit 6 až 8 stupňů Celsia. Mínusem je 

ale jejich vysoká cena – 480 000 Kč, ano, za všechny ve všech třídách, ale stejně… , alespoň 

je z malé části zaplatila Praha 3. Žaluzie byly instalovány 20.11.  jsou od firmy Somfi. 

Můžete si vybrat, která žaluzie se zatáhne – buď všechny najednou, nebo jen ta, kterou si 

vyberete. 

 

 

 

A na závěr otestování: 

Ve čtvrt na jedenáct (10:15) jsme poprvé vyzkoušeli tyto žaluzie – sice venku bylo zataženo, 

ale i tak jsem byl příjemně překvapen – ve třídě se zataženými žaluziemi a zhasnutými světly 

byla úplná tma! 

 

        Šimon Vaněk, 7.B 
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Zásobník na papírové utěrky 

Zásobníky na papírové utěrky jsou sice ve všech třídách prvního stupně, ale bohužel na druhém 

stupni jsou jen v učebně českého jazyka a matematiky. 

Na toaletách jsou fukary na ruce, ale mnohem hygieničtější by bylo tam nainstalovat zásobník 

na papírové utěrky. 

Dále by bylo výborné, kdyby byly tyto zásobníky nainstalovány do učebny výtvarné výchovy. 

Do papírových utěrek se můžete nejen utřít ruce, ale i  se vysmrkat či odlepit zpod lavice 

žvýkačku, kterou sem nějaký čuník přilepil. 

Tak, to byl můj poslední článek pro časopis Chmelníček v tomto předvánočním čísle. 

Přeji všem našim čtenářům hezké vánoční svátky a bohatého Ježíška! 

 

 

Šimon Vaněk, 7.B 
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Trochu jsme se rozhlíželi po škole. A co nevidíme! Posmrkané kapesníky, krabičky od mléka, 

dokonce rozpatlaný banán. A v dívčí šatně tělocviku jsem viděla žvýkačku přilepenou na stěně. 

A co dalšího jsme viděli, podívejte se na fotografie, které najdete pod článkem. 

 

Nosočistopleny, kam se podíváš! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není zátka jako zátka! 
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Molekulární gastronomie 

 

 

 

ZOO Chmelnice 

 

 

Oči ekohlídky: Šimon Vaněk, Agáta Jirušová 7.B 
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A máme tu další rozhovor! Dnes s paní učitelkou Vykoukalovou, která u nás na škole učí 

německý jazyk, chemii a v některých třídách i pracovní činnosti. Tak teď si přečtěte, co vlastně 

paní učitelku baví… 

*Jak trávíte volný čas?  

Ráda čtu a sleduji filmy. Nejraději mám takové ty přírodovědné dokumenty nebo i sci-fi.  

*Jaký typ hudby ráda posloucháte?   

Mám v oblibě pop, konkrétně Beatles.   

*A co vaše zamilované jídlo?   

Ráda si pochutnám na pořádném řízku s bramborovým salátem. Na to se vždy moc těším o 

Vánocích.      

*Kterou barvu upřednostňujete?    

Moje oblíbená barva je modrá.  

*Jaké zvíře je vám nejmilejší?  

Líbí se mi pejsci kokršpanělé. Jsou tak nádherní… 

*Teď se zeptám úplně jinak. Jak se dopravujete do naší ekoškoly?  

Mám to kousek, takže chodím pěšky.  

 

Agáta Jirušová 7.B 
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Žába a stehýnko 

Byla jednou jedna žába a ta se jmenovala Žaneta. Žába Žaneta byla velmi hloupá a pořád se na 

něco vyptávala.  

Jednou se Žaneta maminky zeptala, co je to stehýnko. Maminka žába jí řekla, že odpověď na 

její otázku najde jistě v knihách, a tak poslala Žanetu do knihovny.  

Žaneta byla líná jít do knihovny, ale bavilo ji cestovat po okolí. Žába Žaneta bydlela společně 

s maminkou žábou a tatínkem žabákem ve městě poblíž Vltavy a byla velmi mlsná. Tak si řekla, 

že se dnes podívá do zdejší restaurace U Vodníka Bubliny. Vešla dovnitř a uviděla na jídelníčku 

„žabí stehýnka“. Udělalo se jí špatně a couvala ke dveřím. Do cesty se jí ale postavil číšník a 

zavolal: „Pane vedoucí, specialita nám utekla z talíře!“ „Tak ji chyťte!,“ ozvalo se z kuchyně. 

Žaneta byla ale docela rychlá, a tak nemotornému číšníkovi na poslední chvíli unikla. Rychle 

vyběhla z restaurace a skočila do Vltavy.  

Když se dostala domů, posadila se na postel z chaluh a řekla si: „Příště už budu poslouchat 

maminku a nebudu líná chodit do knihovny.“  

 

Už se to nese, jednou žabí stehýnka! 

 

                                                                                                  Pavla Čížkovská, 7.A 
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Vánoční vtipy 

O Vánocích se ptá Pepíček maminky: „Mami, můžu dostat k Vánocům psa?“ „Ne!“ 

odpoví mu maminka. „Dostaneš kapra jako každý rok!“ 

 

„Sousede, proč lezete z domu oknem?“ vyzvídá pan Kozák. „Pšt!“ odpoví soused. 

„Protože Vánoce jsou za dveřmi.“ 

 

 

Reportér hlásí v rádiu: „Zločinnost v zemi silně poklesla. Podle dostupných informací 

nebyl v květnu ukraden ani jeden vánoční stromeček.“ 

 

„Ve zprávách hlásili, že v Třeboni byla silně potlačena demonstrace proti vánočním 

svátkům,“ říká paní svému manželovi. „Vážně? A kdo tam prosím tě demonstroval?“ 

„Kapři!“ 

 

Na  Nový rok se sejdou tři přátelé. První ukáže z okna: „Vidíte ten červený sporťák? Tak 

ten jsem dostal k Vánocům.“ Druhý se přidá: „Vidíte vedle ten zelený sporťák. Tak ten 

jsem pro změnu dostal k Vánocům já.“ I třetí ukáže prstem: „A vidíte na rohu ten žlutý 

sporťák?“ „Nádhera!“ obdivně zamručí jeho dva přátelé. „Tak v té barvě jsem dostal 

tepláky.“ 

                                                                                         

Veselé Vánoce 

 

Pavla Čížkovská 7.A 


