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M    

C      ?  

M ilíÊ čtenáři,Ê žáciÊ
a spolužáci,Ê právěÊ

držíteÊ vÊ ruceÊ druhéÊ letošníÊ
vydáníÊ našehoÊ časopisuÊ
„Jedenáctka“.Ê AÊ coÊ jeÊ
v druhémÊ čísleÊ nového?Ê
PředevšímÊ to,Ê žeÊ časopisÊ jižÊ

máÊ svouÊ redakčníÊ radu,Ê
kteráÊpřispíváÊsvýmiÊkousky.Ê
ČlenovéÊ redakčníÊ radyÊ jsouÊ
TerezaÊHolubovská,ÊKristýnaÊ
Bartáková,Ê JakubÊ Wi may-
er,Ê ChenÊ HaoÊ Xuan,Ê VanesaÊ
Matras,Ê JiříÊDvořákÊaÊFran -

šekÊBystroň.ÊDoufáme,ÊžeÊseÊ
vámÊ budeÊ našeÊ společnéÊ
díloÊhezkyÊčíst. 
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· 30.11.2022 seÊuskutečníÊtradičníÊAdventníÊjarmarkÊveÊškole.ÊPřijďteÊsÊrodičiÊ
meziÊ15:00ÊaÊ17:30ÊaÊvyrobteÊsiÊněcoÊproÊradostÊvÊdílničceÊneboÊsiÊkupteÊ
drobnýÊdekoračníÊpředmětÊaÊtakéÊseÊmůžeteÊzastavitÊvÊnašíÊ„kavárně“ÊnaÊ
něcoÊdobréhoÊkÊjídluÊaÊkÊpi . 

· 21.12.2022 budeÊvÊKulturnímÊdoměÊnaÊSítnéÊvánočníÊvystoupeníÊvšechÊdě Ê
zeÊškoly.ÊBudeÊseÊtančit,Êzpívat,Êpovídat,ÊaÊpředevšímÊseÊbudemeÊbavit. 

Těšíme se na vás! 



H     

DneÊ21.ÊříjnaÊ2022ÊseÊuÊnásÊveÊškoleÊslavilÊsvátekÊHalloween.ÊBěhemÊdopoled-
neÊ bylÊ proÊ žákyÊ připravenÊ foto-koutekÊ seÊ strašidelnýmiÊ rekvizitamiÊ aÊ školaÊ
bylaÊvyzdobenaÊvÊduchuÊtohotoÊsvátku.ÊDě ÊiÊučiteléÊpřišliÊvÊkrásnýchÊkostý-
mech.Ê BěhemÊ výukyÊ seÊ dě Ê dozvídalyÊ zajímavéÊ informaceÊ oÊ Dušičkách  
aÊHalloweenu. 

OdpoledneÊseÊveÊškoleÊsešliÊučiteléÊaÊžáciÊzÊdruhéhoÊstupně,ÊkteříÊchtěliÊsÊakcíÊ
pomáhat.ÊTímtoÊjímÊještěÊjednouÊděkujemeÊzaÊjejichÊvelkouÊpomoc!ÊPomoc-
níciÊpomohliÊsÊvýzdobouÊvÊtělocvičněÊaÊtakéÊsiÊkaždýÊpřipravilÊsvéÊstanoviště.Ê
NěkdoÊmělÊstrašidelnýÊflorbalÊčiÊbowling,ÊdalšíÊ loveníÊpavoukůÊčiÊstrašidelnéÊ
pexeso,ÊnechyběloÊaniÊčarováníÊsÊbylinkamiÊneboÊopičíÊdráha.ÊPakÊpřišelÊčasÊ
pus tÊdoÊškolyÊdě ÊzÊprvníhoÊstupně,ÊabyÊsiÊšlyÊužítÊzábavu.ÊBěhemÊodpoled-
neÊjsmeÊzvoliliÊnejlepšíÊmaskuÊaÊdě ÊdostalyÊodměnyÊzaÊplněníÊúkolůÊnaÊsta-
noviš ch.ÊNakonecÊjsmeÊsiÊspolečněÊzatančili. 

VÊzávěruÊvečeraÊseÊkÊnámÊpřidaliÊrodičeÊaÊspolečněÊjsmeÊvyraziliÊnaÊlampiono-
výÊprůvodÊkolemÊškoly. 

DěkujemeÊvšemÊzaÊúčastÊaÊbudemeÊseÊtěšitÊnaÊpříš Êrok! 

 

K  

1) lesníÊzvíře,ÊkteréÊmáÊbodliny 
2) ÚzemíÊhustěÊporostléÊstromy 
3) Zvíře,ÊkteréÊseÊplazí 
4) ChytrýÊjako….?Ê 
5) ČeskýÊnárodníÊstrom 
6) Pták,ÊkterýÊděláÊkuku 
7) Srnec,ÊlaňÊaÊ…..? 
8) Ryba,ÊkterouÊmáÊmnohoÊrodinÊkÊ

vánočníÊvečeři 

9) KrmímeÊsÊnimiÊzvěřÊ(většíÊnežÊ
žaludy) 

10) PadajíÊzeÊstromůÊaÊtopíÊseÊsÊnimi 

11) Pták,ÊcoÊtlučeÊdoÊstromu 

12) ZvířeÊžijícíÊdomaÊiÊdivoceÊvÊleseÊ 

13) Pták,ÊkterýÊlovíÊvečer 



Ingredience: 

170ÊgÊmedu 

500ÊgÊhladkéÊmouky 

80ÊgÊmásla 

200ÊgÊmoučkovéhoÊcukru 

 

lžičkaÊperníkovéhoÊkoření 

2Êvejce 

lžičkaÊjedléÊsody 

vejceÊnaÊpotření 

PERNÍČKY 

KdoÊ seÊ úlohyÊ zhos ,Ê můžeÊ svůjÊ vý-
tvorÊvyfo tÊaÊposlatÊnaÊemail: 

alicekasikova@zskladnovasatova.cz 

IngredienceÊnaÊperníčkyÊsmíchámeÊvÊmisceÊaÊvypracujemeÊkompaktníÊtěs-
to,ÊkteréÊzabalímeÊdoÊfólieÊaÊnechámeÊalespoňÊdvěÊhodinyÊodpočinoutÊvÊ
lednici. 

NásledněÊzÊtěstaÊvykrajujemeÊlibovolnéÊtvaryÊperníčků,ÊkteréÊpečemeÊnaÊ
plechuÊvyloženémÊpečícímÊpapíremÊnaÊ180Ê°C. 

Bílek,ÊcukrÊaÊcitronovouÊšťávuÊmíchámeÊmetličkouÊtakÊdlouho,ÊažÊjeÊpolevaÊ
tuháÊaÊnestékáÊzeÊlžíce.ÊPolevuÊpřesunemeÊdoÊsáčkuÊaÊzdobímeÊperníčkyÊdleÊ
fantazie. 

PolevuÊnechámeÊzaschnoutÊaÊperníčkyÊnarovnámeÊdoÊkrabiček,ÊkdeÊjeÊne-
chámeÊuležet. 

Tip:ÊPerníčkyÊpečteÊalespoňÊdvaÊažÊtřiÊtýdnyÊpředÊVánoci,ÊabyÊs hlyÊzměk-
nout. 

Plus na polevu: 

1Êbílek,Ê150ÊgÊmoučkovéhoÊcukruÊaÊpárÊkapekÊcitronu 



A  

SlovoÊadventÊ jeÊzÊ la nskéhoÊ“Adventus”ÊaÊznamenáÊtoÊpříchod.ÊKřesťanéÊseÊ
tedyÊchystajíÊnaÊoslavuÊnarozeníÊJežíšeÊKrista.ÊSlavíÊseÊ4ÊtýdnyÊpředÊVánocemi.Ê
DříveÊseÊvÊobdobíÊadventuÊzakazovalyÊsvatby,ÊzábavaÊaÊhodování.Ê 

První adventníÊneděliÊzapalujemeÊprvníÊfialovouÊsvíčku,Êtzv.ÊsvíciÊproroků.Ê
TatoÊ svíčkaÊ jeÊ památkouÊ naÊ proroky,Ê kteříÊ předpověděliÊ narozeníÊ JežíšeÊ
Krista.  

Druhou adventníÊneděliÊ zapalujemeÊdruhouÊfialovouÊsvíčku,Ê tzv.Êbetlém-
skou,ÊkteráÊreprezentujeÊláskuÊaÊpředstavujeÊJežíškovyÊjesličky.  

Tře  adventníÊneděliÊzapalujemeÊrůžovouÊsvíci,Êtzv.Êpastýřskou,ÊkteráÊvyja-
dřujeÊradostÊzÊtoho,ÊžeÊpostníÊobdobíÊjeÊtéměřÊuÊkonceÊaÊadventníÊobdobíÊ
získáváÊslavnostnějšíÊráz.  

Čtvrtou adventníÊ neděliÊ zapalujemeÊposledníÊ fialovouÊ svíčku,Ê tzv.Ê anděl-
skou,ÊkteráÊpředstavujeÊmírÊaÊpokoj.ÊČtvrtáÊadventníÊneděleÊmůžeÊpřipad-
noutÊnaÊŠtědrýÊden.  

 

V   

TatoÊzeměÊspolečněÊsÊdalšímiÊ9ÊzeměmiÊzaložilaÊSeveroatlan ckouÊalianciÊ
neboliÊ NATO.Ê VÊ téÊ zemiÊ seÊ pla Ê librouÊ aÊ jejímÊ premiéremÊ jeÊ RishiÊ
Sunak. TelefonníÊpředvolbuÊmáÊ+44ÊaÊmateřskýmÊjazykemÊobčanůÊjeÊan-
glič na.ÊŽijeÊtamÊasiÊ65ÊmiliónůÊlidíÊaÊjednáÊseÊoÊkons tučníÊmonarchiiÊsÊ
parlamentem.ÊStátÊseÊnazýváÊÊ    Ê.Ê 

NamalujÊvlajkuÊ: 

TatoÊ zeměÊ samostatněÊ vzniklaÊ vÊ roceÊ 1993.Ê JejíÊ historieÊ jeÊ všakÊ dalekoÊ
delší.ÊDneÊ28.Ê10.ÊseÊkaždýÊrokÊpřipomínáÊudálost,ÊkdyÊseÊzeměÊosamo-
statnilaÊodÊRakouska-Uherska.ÊHlavnímÊměstemÊprotékáÊřekaÊVltava,Êkte-
ráÊinspirovalaÊznáméhoÊskladateleÊSmetanu.ÊOÊjakýÊstátÊseÊjedná? 

     

VybarviÊVelkýÊstátníÊznak: 



Ž   
KroměÊadventníchÊvěncůÊseÊvilyÊ iÊprostéÊvěnceÊbezÊsvícíÊzÊrůznýchÊrostlin,Ê
kteréÊmělyÊsymbolickýÊvýznam.ÊVětšinouÊmělyÊzajis tÊsvémuÊmajiteliÊštěs ,Ê
lásku,ÊzdravíÊaÊbohatství.  

NaÊ svátekÊ sv. Barbory,Ê (4.Ê prosince)Ê seÊ vžilaÊ tradiceÊ řezáníÊ "barborek",Ê
z větvičekÊrůznýchÊstromůÊaÊkeřů,ÊkteréÊmohouÊdoÊVánocÊrozkvést.ÊNejčas-
tějiÊseÊdoÊvázyÊdávajíÊvětvičkyÊzÊtřešně,ÊkaštanuÊčiÊdřínu.Ê"Barborka",ÊkteráÊ
rozkvetlaÊ oÊ Vánocích,Ê přinášelaÊ doÊ
domuÊ štěs Ê a děvčatůmÊ naÊ vdáváníÊ
předpovídalaÊ svatbu.Ê IÊ svatáÊ BarboraÊ
přinášelaÊ vÊ předvečerÊ svéhoÊ svátkuÊ
dárkyÊ aÊ podobněÊ jakoÊ svatýÊ MikulášÊ
odměňovalaÊ hodnéÊ aÊ káralaÊ zlobivéÊ
dě .  

 

VÊdoběÊadventuÊ siÊ lidéÊ rádiÊ zdobíÊ svojeÊ domovyÊ jmelím,Ê kteréÊmáÊpodleÊ
tradiceÊ přinášetÊ štěs Ê aÊ požehnáníÊ doÊ do-
muÊ (podleÊ KeltůÊ takéÊ plodnost).Ê PolíbeníÊ
podÊ větvičkouÊ jmelíÊmáÊ zajis tÊ vzájemnouÊ
láskuÊažÊdoÊpříš chÊVánoc.ÊVÊzemíchÊsÊKelt-
skouÊtradicíÊseÊkÊadventníÊaÊvánočníÊvýzdo-
běÊ používáÊ takéÊ cesmínaÊ aÊ břečťan,Ê kteréÊ
majíÊ chránitÊ domovÊ předÊ čarodějnicemiÊ
a zlýmiÊduchy.  

 

VÊ tétoÊdoběÊ seÊ takéÊpečouÊperníky,Ê cukroví,Ê stavíÊ seÊbetlémyÊaÊzpívajíÊ seÊ
VánočníÊkoledy. 



M . M  K  

1. Jaký předmět máte nejraději? 

NejradějiÊmámÊDějepisÊaÊZeměpis. 

2.ÊKolik předmětů učíte? 

VÊtomtoÊškolnímÊroceÊučímÊ3ÊpředmětyÊ(Dějepis,ÊPřírodopisÊaÊVýchovuÊkÊ
občanství). 

3.ÊJaká je vaše oblíbená kniha, herec a film? 

OblíbenouÊknihuÊnemám,ÊzáležíÊnaÊtom,ÊcoÊaktuálněÊčtu.ÊMůjÊoblíbenýÊ
herecÊjeÊHughÊJackman.ÊNaposledyÊmneÊzÊfilmůÊvýznamněÊoslovilÊAven-
gersÊinfinityÊwar. 

4.ÊDěláte nějaký sport? 

ChodímÊpravidelněÊdoÊposilovny,Êještě,ÊaleÊtoÊužÊjenÊvýjimečně,ÊchodímÊ
naÊairso . 

5.ÊUčil jste i na jiných školách? 

Ano,ÊpředÊsoučasnýmÊmístemÊjsemÊučilÊještěÊnaÊdvouÊjinýchÊmístech.ÊTéžÊ
základníÊškoly. 

6.ÊCestujete rád? Kde se vám nejvíce líbilo? Kam byste se chtěl podí-
vat? 

RádÊseÊmimoÊdomovÊpodívámÊvÊdoběÊletníchÊprázdnin.ÊVelmiÊseÊmiÊlíbiloÊ
naÊJižníÊMoravě.ÊAÊkamÊbychÊseÊpodíval?ÊAsiÊještěÊjednouÊdoÊTureckaÊaÊ
pakÊdoÊhistorickéÊoblas ÊLevanty. 

7. Co rád děláte mimo školu? 

RádÊsiÊpřečtuÊzajímavouÊknihu,ÊneboÊzprávyÊzeÊsvěta.ÊRádÊseÊjduÊprojítÊdoÊ
přírody,ÊneboÊnaÊpěknouÊpamátku.ÊTakéÊsiÊrádÊněcoÊzahraju. 

8.ÊČím jste chtěl být jako dítě? 

TotoÊpřáníÊseÊvyvíjeloÊvÊčaseÊaÊčastoÊseÊměnilo.ÊHodněÊtotoÊpřáníÊovlivňova-
lyÊseriályÊvÊtelevizi.ÊNaÊpomyslnémÊseznamuÊbylÊnapř.ÊSuperman,ÊZoroÊ…Ê
AleÊskutečnouÊpředstavuÊjsemÊneměl. 

9.ÊProč jste se stal učitelem? 

Proč?ÊToÊjeÊtěžkáÊotázka,ÊprostěÊběhemÊstudiaÊnaÊvysokéÊškoleÊjsemÊdospělÊ
kÊzávěru,ÊžeÊtatoÊprofeseÊbyÊbylaÊproÊmneÊpravá. 

10.ÊJaký předmět vás ve škole bavil nejvíce /nejméně? 

NejvíceÊměÊbavilÊDějepisÊaÊnejméněÊMatema ka. 

11.ÊMáte nějaké domácí zvíře? 

VÊsoučasnos Êne. 

12.ÊJaký je váš největší sen? 

NaÊtoÊjeÊtěžkéÊodpovědět.ÊVětšinaÊvěcí,ÊkteréÊjsemÊsiÊpřálÊaÊbylaÊreálná,ÊseÊ
naplnila.ÊNeníÊmocÊvěcí,ÊkteréÊbychÊsiÊještěÊpřálÊsplnit.ÊMožnáÊseÊčasemÊob-
jevíÊnějakéÊnovéÊvelkéÊpřání. 


