
Časopis žáků a učitelů ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava 

Obsah 

Úvodník 

Přehled kulturních a sportovní akcí 

Výsledky ze soutěží 

Ankety 

Výročí sametové revoluce 

200 let od narození Boženy Němcové 

Příběh šikany 

Kvízy 

Rozhovory 

Zábavné luštění 



Vážení čtenáři, 

 

1. pololetí je již za námi a s ním přichází i 2. číslo školního časopisu Žihadlo! 

A o čem že se dočtete ve druhém čísle časopisu Žihadlo? Nabídneme vám přehled 

akcí pořádaných školou a lyžařských výcviků, podáme vám informace o výsledcích 

sportovních soutěží, můžete si přečíst rozhovory, příběh zaměřený na šikanu, podáme vám 

informace o dění v Austrálii,  nebo si můžete vyluštit sudoku, spojovačky či si vymalovat 

obrázek. 

V úvodníku se ještě lehce dotkneme výročí sametové revoluce, která proběhla 

v listopadu a prosinci roku 1989, oslavili jsme tedy již její 30. výročí. Ve škole jste se o ní 

již dozvěděli dost informací, tak jenom připomeňme, že tato událost, kterou vyvolalo 

brutální potlačení demonstrací studentů, zcela změnila život v České republice. Od té 

doby můžeme svobodně mluvit, volit, cestovat, psát, podnikat a dělat spoustu dalších dříve 

zakázaných nebo nedostupných věcí a nikdo nás za to nevyslýchá a nevězní.  

Doufáme, že se při četbě časopisu pobavíte a ještě se třeba i něco nového dozvíte. 

 

Vaše redakční rada 

 

 

 

  



Přehled školních kulturních událostí za 1. čtvrtletí 

školního roku 2019/2020 

 

Listopad 

28. 11. – adventní program – 4. třída, 5. A a 5. B 

29. 11. – adventní program – 1. třída, 2. A a 2. B, 3. třída 

29. 11. – předvánoční jarmark – celá škola 

 

Prosinec 

2. 12. – planetárium – 1. stupeň 

 - slavnostní otevření školky 

3. 12. – planetárium – 2. stupeň 

12. 12. – benefice – orlovna – veřejnost 

 - Chaloupky – 6. A a 6. B 

6. 12. – svatý Mikuláš 

20. 12. – vánoční besídky – jednotlivé třídy 

23. 12. – 3. 1. – vánoční prázdniny 

 

Leden 

15. 1. – exkurze – SŠ Stavební v Jihlavě – 9. třída 

21. 1. – třídní schůzky 

28. 1. – Bludiště – 9. třída 

30. 1. – pololetní vysvědčení – celá škola 

31. 1. – pololetní prázdniny – celá škola 

 

Přehled preventivních programů – Vrakbar 

21. 11. – 5. B – „na wiffině“ 

 - 9. tř. – životní hodnoty 

25. 11. – 6. B – vztahy v kolektivu 

 

Sportovní soutěže ve 2. čtvrtletí + výsledky 

26. 11. – florbal – vybrané žákyně 8. a 9. třídy 



28. 11. – florbal – vybraní žáci 8. a 9. tříd 

 

Únor 

4. 2. – florbal – vybrané žákyně 6. a 7. třídy – dívky se umístili na 7. – 8. místě 

5. 2. – florbal – vybraní žáci 6. a 7. třídy – chlapci zaujali 5. – 8. příčku 

 

Všem soutěžícím gratulujeme k pěkným výsledkům! 

 

Lyžařský výcvik 

Třída Místo pobytu Termín 

2. A a 3. třída Fajtův kopec (V. Meziříčí) 6. – 10. 1. 2020 

7. třída Orlické hory - Čenkovice 9. – 14. 2. 2020 

4. třída Fajtův kopec (V. Meziříčí) 10. – 14. 2. 2020 

5. A Kořenov (Krkonoše) 23. – 28. 2. 2020 

 

Vánoční jarmark 

Jarmark se konal 29. 11.  od 14 h – 16 h v jídelně a na chodbách naší školy. 

Zájemci si tu mohli nakoupit mnoho různých výrobků a dekorací, které vyrobili žáci 1. – 9. 

třídy. 

Po celý jarmark panovala pohodová a klidná vánoční atmosféra, kterou jsme si ještě mohli 

zpříjemnit popíjením tradičního vánočního punče a čaje. 

Dle mého názoru se jarmark vydařil. Věřím, že si z něj každý něco, byť jen malého, odnesl. 

(Jelínková, 6. B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božena Němcová – pracovní list 



200 let od narození Boženy Němcové 

1. Tajenka 

(Ch = jedno políčko) 

    1.        

   2.         

 3.           

   4.         

5.            

    6.        

 

Tajenka: její otec se jmenoval ___________________ Pankl 

  

2. Spojovačka 

1. Ratibořice u České Skalice   a) její nejmladší syn 

2. Hynek Němec    b) povídka 

3. V zámku a v podzámčí   c) poukazuje na život služebnictva u šlechtic. dvora 

4. Chvalkovice     d) místo jejího narození 

5. Vídeň     e) místo, kde prožila dětství 

6. Pan učitel     f) místo, kde byla vychována 

7. Jaroslav Němec    g) její nejstarší syn 

 

3. ANO/NE 

Zemřela ve čtyřiceti letech.    ANO/NE 

Měla tři syny a dvě dcery    ANO/NE 

Často se s rodinou stěhovala.    ANO/NE 

Její matka byla šlechtického původu.   ANO/NE 

Její původ a datum narození není přesně znán.   ANO/NE 

Pracovní list o Boženě Němcové vypracovaly K. Čápová, A. Jirovská a A. Kalinová z 8. třídy. 

1. křestní jméno jejího 

manžela 

2. její literární činnost 

ovlivnil pobyt na 

Slovensku a … 

3. místo jejího úmrtí 

4. její nejslavnější dílo 

5. je řazena do období 

mezi realismem a … 

6. příjmení její matky 

 



Ankety 

Kterou pohádku sledujete na Štědrý den? 

Ptali jsme se dětí z naší školy na to, kterou pohádku sledují o Vánocích a na Štědrý den. A 

tady jsou některé z jejich odpovědí: 

K. Zámostná (7. tř.) – O dvanácti měsíčkách 

N. Stejskalová (2. A) – Láska rohatá 

J. Myšková (5. A) – Anděl páně 

L. Láterová (7. tř.) – premiérové pohádky 

M. Jelínek (3. tř.) – Kouzelník Žito 

V. Lavičková (1. tř.) – Anděl páně 

N. Padělková (6. B) – Shrek 

A. Zalábková (4. tř.) – Princezna a půl království 

Š. Neumanová (6. A) – Tři oříšky pro popelku 

N. Košacká (5. B) – Louskáček 

P. Šipoš (8. tř.) – Sám doma 2 

 

Které pohádky si nenecháte ujít během vánočních prázdnin? 

K. Zámostná (7. tř.) – Vánoční Shrek 

N. Stejskalová (2. A) – Čertí brko 

J. Myšková (5. A) – Tři oříšky pro Popelku 

L. Láterová (7. tř.) – Tři oříšky pro Popelku 

M. Jelínek (3. tř.) – Anděl Páně 

V. Lavičková (1. tř.) – Sobík Niko 

N. Padělková (6. B) – Mrazík 

A. Zalábková (4. tř.) – Ledové království 

Š. Neumanová (6. A) – Tři oříšky pro popelku 

N. Košacká (5. B) – Tři bratři 

P. Šipoš (8. tř.) – Sám doma  

 

Rozhovor provedla M. Myšková a L. Láterová ze 7. třídy. 



Něco o našem parlamentu 

 

Trochu vás seznámíme se školním parlamentem, ať víte, na co tu je. 

1.  Z každé třídy je vybráno pár žáků do parlamentu. Ti se tento rok každé druhé páteční 

ráno scházejí v Učebně Chemie a Fyziky v 2. patře školy. 

2.  Tento rok má téměř každý svoji funkci v parlamentu, jako předseda, místo předseda, 

zapisovatel a místozapisovatel, fotografové, grafik, mluvčí, vývěska a sportovní 

koordinátoři. 

3.  Na schůzkách probíráme návrhy různých akcí a jejich organizaci. Staráme se o to, aby 

byla zajištěna zábava na těchto akcích, a nejčastěji je sami chystáme. 

4.  Do budoucna chystáme sportovní turnaje, jako třeba fotbal a florbal. Nějaké 

zajímavé dny se nejspíš také někdy uskuteční, kdy a jaké to ještě nevíme. 

(Láterová, 7. tř.) 

 



7. třída píše recepty z nesourodých surovin 

V hodině slohu jsme měli za úkol napsat recept z nesourodých surovin. Přitom jsme si 

procvičili popis pracovního postupu. Recepty možná mohou vypadat zajímavě, ale raději vám 

nedoporučujeme, abyste si je doma zkusili připravit. Přejeme příjemné počtení!  

 

Ovocný vývar 

Suroviny: 

20 plátků pomeranče a citronů, 

30 lístků máty a meduňky, 

1 sáček skořice celé a kari koření, 

200 g libovolně zvolených těstovin. 

 

Postup přípravy: 

2 litry vody nalijeme do hrnce a přidáme ovoce, skořici a bylinky a přivedeme k varu. Až 

bude voda vřít, přidáme těstoviny. Až budou už těstoviny měkké, odebereme zbytky skořice, 

přidáme kari a důkladně promícháme. Polévku servírujeme s kávou nebo energy drinkem. 

Dobrou chuť! 

(Němec, 7. tř.) 

 

Masová zmrzlina 

Budeme potřebovat: 

 250 g masa, 100 g cukru, mléko, sůl, 

Postup:  

Maso rozmixujeme a dáme do něj špetku soli. Dáme do masa 100 g cukru a zamícháme. 

Nalijeme mléko a znovu rozmixujeme. To děláme tak dlouho, dokud hmota nebude tekutá. 

Poé dáme na noc do lednice  a necháme zmrznout na 24 hodin. Následně podáváme. Dobrou 

chuť. 

(Mašterová, 7. tř.) 

 

 

 

 

 



Špagety s plněnými šneky a zálivkou 

Ingredience: ½ kg špaget, voda, špetka soli, 1 lžička oleje 

Na plněné šneky: 

15 ks šneků již připravených k přímému zpracování, malinová marmeláda, olej dle potřeby, 

pepř, červenou papriku mletou. 

Na zálivku: 

1 majonézu ve skle, 10 dkg pokrájených mandlí, 100 g čokolády na vaření, ½ l červeného 

vína, 1 lžička skořice a libeček. 

Postup: 

Nalijeme do hrnce vodu, kterou přivedeme k varu. Vodu osolíme a přidáme lžičku oleje. 

Vložíme špagety a vaříme dle návodu na obalu. Jakmile jsou špagety měkké, přecedíme je a 

necháme je okapat. Šneky si pomocí stříkačky naplníme malinovou marmeládou, opepříme a 

posypeme červenou paprikou dle chuti. 

Šneky orestujeme na pánvičce, poté lehce podlijeme červeným vínem a pod pokličkou dusíme 

do změknutí. Následně šneky vyjmeme z pánvičky a dáme je na talířek. Připravíme si zálivku. 

Na pánev vysypeme mandle, které jsme předtím lehce opražili. Přidáme čokoládu na vaření, 

skořici, majonézu a zbytek červeného vína. 

Za stálého míchání ingredience spojíme a lehce povaříme. 

Na talíř připravíme špagety a zalijeme zálivkou s plněnými šneky. V tomto stavu můžeme 

jídlo servírovat. Dobrou chuť. 

(Zámostná, 7. tř.) 

 

Požáry v Austrálii 

 

Velké části Austrálie byly zdevastovány nejhoršími požáry, které země zažila v posledních 

desetiletích. S obrovskými plameny, které se trhají skrz keře, lesy a národní parky.  Rekordní 

teploty a měsíce sucha pomohly požárům od 1. 7. 2019 spálit odhadem 10 mil. ha půdy (100 

0000 km2). 

Posádky hasičů dostali dočasný odpočinek, ale tisíce hasičů stále bojují s plameny po polích 

Austrálie.  

Od velikosti malých ohňů až po pekla pálená na hektarech půdy. Celá města byla pohlcena a 

obyvatelé několika států přišli o domov.  Zemřelo mnoho lidí a tisíce zvířat.  

(Fejtová, Nováková, 6. B) 



Příběh šikany 

Anin zimní sen 

 

Anna je mladá dvanáctiletá slečna, jejímž snem, je stát se krasobruslařkou. Její mamka 

ji přihlásí do kroužku krasobruslení. 

V kroužku si najde mnoho kamarádek, které si velmi oblíbí. Anna je velmi nadaná a 

v bruslení vyniká nad ostatními. Čím se jí více daří, tím méně ji mají kamarádky rády. 

Najednou se Anně začnou ztrácet věci, stávají se různé náhody, kterým nerozumí. 

Když nepříjemnosti trvají déle a Anna začíná být nešťastná, její maminka si promluví 

s trenérkou, která nechá v šatně nastraženou kameru. Velice se všichni diví, že za neplechami 

stojí právě Aniny žárlivé kamarádky. 

Anna si s holkami promluví, vše si ujasní a odpustí jim. Věří, že vše bude jako dřív. 

Chvilku vše funguje a holky jsou skvělá parta, než jedou na soutěž. 

Při finále na soutěži, kde Anna má velkou šanci na úspěch, opět vyhrává žárlivost a 

rivalita, která má za následek, že ji „kamarádky“ v nestřeženém okamžiku ztupí ostří bruslí o 

beton. 

Anna sice nevyhrála, ale tato životní lekce ji naučila, že zvítězit neznamená vyhrát. 

(Nováková, 6. B) 

 

Jak byste se v situaci, jako je Anna, zachovali vy? 

 

Jak byste se pokusili vyřešit Aninu situaci? 

 

Setkali jste se někdy se šikanou? Nebo někdo z vašich kamarádů? 

 

Vaše odpovědi na tyto otázky noste do kabinetu biologie (do rukou paní učitelky M. Valové). 

Děkujeme  

 



Omalovánka 

 

Spojovačka 



Školní časopis Žihadlo 

 

Vedoucí školního časopisu: Mgr. Miroslava Valová 

 

Členové a tvůrci školního časopisu: 6. A – Anna Žabová a Vendula Čiháková, 6. B – Jan 

Jonáš, Veronika Fejtová, Jan Ferda, Lucie Jelínková, Tereza Nováková a Tereza Baborová, 7. 

tř. – Lucie Láterová a Markéta Myšková, 8. tř. Aneta Jirovská. 

 

Vydavatel školního časopisu: ZŠ a MŠ Kamenice 

 

Adresa školy: ZŠ a MŠ Kamenice, 402, 588 23 

 

Rok vydání: školní rok 2019/2020 

 

Číslo školního časopisu: 2 

 

 

Kresby obrázků a zábavného luštění: 

 

Spojovačka a zimní omalovánka: Anna Žabová, 6. A 

Vánoční sudoku: Lucie Láterová, 7. tř. 

 

Fotografie: 

 

Archiv školy 

 


