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ÚVOD
Milí čtenáři,
rok utekl jako voda a Vánoce jsou doslova 
za dveřmi. Moc se na ně všichni v redakci těšíme 
a doufáme, že to vánoční nadšení prožíváte stejně 
intenzivně jako my. Abychom Vám tu chvíli, která 
do Štědrého dne zbývá, ukrátili, připravili jsme 
pro Vás vánoční číslo Podlavičníku. Z celého srdce 
Vám přejeme krásné svátky plné pohody a klidu 
a bohatého Ježíška.

Vaše redakce

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ- 
PAVEL VOLODKOVIČ

Z nebe padají vločky sněhu,

stromky voní po bytech,

ten kdo cítí z druhých něhu,

rozsévá ji v pocitech.

Oči dětí krásně svítí

jako hvězdy na nebi,

z oblak sob se na zem řítí,

každý má své potřeby.

V kostele se opět zvony

rozezní nám po kraji,

tak jak letos tak i loni,

ruce nás se potkají.

Lásku svou nám život dává,

Ježíšek spí na seně,

sám rád nikdo nezůstává

jen s obrázkem na stěně.
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CO SE DĚJE 
NA ŠKOLE

Třída VI.B se v úterý vydala na výlet do muzea antropologie v BRNĚ. V sedm 
hodin jsme nastoupili do vlaku a jeli. Když jsme dojeli až k muzeu, měli ještě jsme 
čas, a tak jsme šli na dvě vedlejší prohlídky. Na jedné byly obrázky dinosaurů 
a zvířat z pravěku a minifilm. Na druhé byly zase různé lebky a temná místnost, 
kde byly slyšet zvuky. Na hlavní prohlídce byl zaznamenán vývoj člověka a jeho 
tradice. Prohlídka byla velmi zajímavá. Nejvíce nás zaujal mamut, který měl pět 
metrů, a pak také kopie Věstonické Venuše a bohyně Ištar. Následně jsme se šli 
najíst a čekali na nádraží na vlak , kterým jsme odjeli zpět to Moravskoslezského 
kraje.  Po příjezdu  do Opavy jsme měli jsme velkou radost z čerstvě napadaného 
sněhu. Byl to super výlet.

V sobotu, 8. prosince 2018, volejbalový tým naší školy zvítězil ve 29. ročníku 
turnaje škol opavského regionu. Za úžasné podpory fanoušků z řad našich žáků 
se náš tým probojoval bez jediné porážky ve skupině do finále, kde 
po dramatickém průběhu a úžasném volejbalovém zážitku porazil tým ZŠ Otická 
2:0. 

VI.B v Brně

Vyhráli jsme kantorský volejbal

Adriana Luksová
Karolína Vavrečková
VI.B
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V pondělí 3.12. se děti ze školní družiny zúčastnily soutěže v aerobiku, který 
tradičně pořádá ŠD Vrchní v tělocvičně své školy. Soutěžilo se ve 3 kategoriích, 
ve všech třech se naše děvčata probojovala do 2. kola, ve kterých se pak v 2.a 3. 
kategorii podařilo získat krásná 2.místa.  Mezi děvčaty 2.-3. třídy získala medajli 
Terezka Staníčková, v konkurenci 4.-5. třída se umístila Adélka Přikrylová. 
V tělocvičně cvičila děvčata i chlapci z 9 družin okresu Opava, všichni cvičili 
s chutí a radostí a my jsme rádi za úspěchy našich  cvičenek, kterým velmi 
gratulujeme a celé skupince, která nás reprezentovala, děkujeme.

Dne 27. 11. 2018 se vybraní žáci 9. tříd zúčastnili dalšího pokračování projektu 
Emise, které pořádá Slezském gymnázium v Opavě. Tentokráte se žáci dozvěděli, 
jak může plast ovlivňovat svět a něco z jeho historie. Zkusili si zajímavé pokusy, 
které byly zaměřené právě na plasty. Zkoušeli vyrobit sliz, propíchnout balónek 
špejlí bez prasknutí nebo dokazovali rozpustnost plastů. Žákům se akce moc líbila 
a doufají, že se jí zúčastní opět v lednu.

Aerobik

Emise na Slezském gymnáziu

Věra Matýsková
IX.A
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Přírodovědná soutěž
V pátek 14. 12. 2018 se uskutečnil na Mendelově gymnáziu v Opavě 10. ročník 
Přírodovědné soutěže, které se zúčastnily 3 týmy žáků z devátých tříd. Žáci si ověřili 
své znalosti z fyziky, chemie, biologie a ekologie. Součástí soutěže byly vědomostní 
testy a laboratorní práce. V celkové konkurenci dvaceti družstev se náš tým ze třídy 9. B 
(ve složení František Jaroš, Jan Chovanec a Filip Klepek) umístil na úžasném 2. místě, 
další tým – opět z 9.B (Michaela Valtrová, Aneta Lindovská a Martin Král) obsadil 
krásné 5. místo a tým třídy 9.A (Věra Matýsková, Šimon Valenta a Jan Petkov) se 
probojoval na 12. pozici. Všem našim zástupcům děkujeme a gratulujeme!

Vícejazyčnost je bohatství
Když jsme se s naší třídou 4.B asi před měsícem fotili na ostravském výstavišti miniatur 
světových staveb (MINIUNI) u Pražského orloje, vůbec jsme netušili, že se brzy 
ocitneme na skutečném Staroměstském náměstí. Ale sotva jsme přijeli z Ostravy, přišla 
nám zpráva z Prahy. V soutěži, kterou pořádal spolek Zaedno časopisu Kamarádi, jsme 
obsadili 2. místo!  Tato soutěž s názvem „Vícejazyčnost je bohatství“ spočívala 
v přiblížení jazyka národnostních menšin dětem prostřednictvím tématu stolování.  
A protože máme v naší třídě Slovenku Barunku a další žačka Lucka zase umí perfektně 
polsky, byla to soutěž pro nás jako stvořená. p.uč. Romana Foltýnová
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ANKETA
1. Dáváte si novoroční předsevzetí? 

    Pokud ano, dodržujete je?
2. Co děláte na Silvestra?

Terka Armlichová 5.A
1. Nedávám.

2. Koukám se na pohádky.

Verča Mlčochová 4.A
1. Ne, nedávám.
2. Jsem doma.

Honza Matušek  4.A
1. Někdy ano, ale moc nedodržuji.

2. Hraju si s věcmi, které jsem dostal 
na Vánoce.

Bára Němečková  4.B
       1. Ne
       2. Nic

Sofie Gellnerová  4.B
1. Nedávám.

 2. Vypouštíme ohňostroje.
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Hanka Plačková  4.A
1. Někdy si dávám. Dodržuji je.
2. Ponocujeme, odlíváme vosk.

Nela Sabová  5.A
  1. Ne

 2. Tradice

RECEPT
Ingredience:

· 1,5 sklenice pomerančového džusu
· 1,5 sklenice jablkového džusu
· 0,5 ks jablka
· 1,5 lžíce citronové šťávy
· 1 lžíce punčového koření
· 1 sklenice vody
· 2,5 lžíce pomerančové šťávy

Postup:
Do hrnce nalijeme 1,5 sklenice jablkového džusu, 1,5 sklenice pomerančového džusu 
a sklenici vody. Vymačkáme šťávu z cca půlky pomeranče a asi ze čtvrtky citronu. Půlku 
jablka nakrájíme na malé kos�čky. Ovocnou šťávu a kousky jablka přidáme do hrnce. 
Jako poslední přidáme lžíci punčového koření a přivedeme k varu. Nealkoholický punč 
přiklopíme pokličkou a vaříme cca 10 - 15 minut. 
Ještě teplý nealkoholický punč rozlijeme do sklenic a podáváme. Je opravdu moc 
dobrý!

Domácí dětský punč

Soňa Chodurová
Eliška Bouchalová
VII.B

Věra Matýsková
IX.A
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RECENZE

Hra- Clash Royale

Animovaný muzikál z roku 1993 podle námětu Tima Burtona. 
Jack (hlavní postava) žije v městečku Halloween, kde vládne přátelským nestvůrám. 
Každý rok slaví velkolepý Halloween, ale Jacka tato každoroční rutina přestává bavit. 
Jednoho dne se dostane do tajemného lesa. Objeví zde spoustu dveří, ale nakonec 
otevře zrovna ty, které vedou do překrásného vánočního městečka. Nevěří svým očím, 
poprvé v životě vidí sníh. Hned si Vánoce zamiluje a rozhodne se je oslavit po svém. 
Unese Santu, za kterého se převleče a nadělí dárky všem hodným dětem. Co tak 
hrůzostrašného se může skrývat uvnitř dárků? 

Od Supercell , Na Android,iOS 
Jedna z nejhranějších mobilních her s pravidelnými aktualizacemi i novým obsahem  
je už dlouho na vrcholu, a ještě aspoň ještě chvíli. Jedná se o novou strategickou hru 
od tvůrců Clash of Clans. Středem hratelnosti jsou totiž jen a pouze souboje mezi 
věžemi (2), okolo kterých se točí sbírání karet, postupování po úrovních a soupeření 
s dalšími hráči. A to především chytré duely, při kterých je třeba přemýšlet a taktizovat. 
I tady se vám samozřejmě stane, že vás hra spojí s hráčem z vyššího levelu, ale i tak 
je možné vyhrát. Je to jedna z nejlepších free-to-play her, co jsem měla možnost hrát, a 
to mě hry tohoto žánru moc nebaví. Mají spoustu možností taktiky a jsou opravdu 
rychléa zábavné. Jenže smysl bojovat klesá, když si uvědomíte, že za to nic nedostanete 
a jenom se sunete mezi protihráči. Hra je velmi hezky zpracovaná, má originální 
grafiku, vtipné zvuky i popisky. Pokud si chcete zahrát jen párkrát denně 
na odreagování, tak ji mohu  doporučit. 

Film- Ukradené Vánoce

Hana Jirků 
IX.A

Dominika Holčáková 
IX.A



10

OMALOVÁNKA
Liška Polární 

Hana Jirků
IX.A
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st 
It´s 31  December 2017 - 11 p.m.- me and my family are going outside to see some 

fireworks. ”Mum!! Can we go now?"  I said. ”Yes, we can." So we are going to a small 

bridge. When we got there, it was half past eleven, so we had half  an hour before 

the fireworks started. Meanwhile, we ate some sweets and drank some cola. When 

it was almost midnight, we were ready for the fireworks. Five minute later they started. 

So we celebrated the New Year.

OSMISMĚRKA
D	 Á	 R	 K	 Y	 S	 J	 V	 V	 Á	

K	 O	 Ř	 E	 CH	 T	 E	 E	 L	 Í	

O	 A	 N	 O	 S	 R	 Ž	 C	 O	 V	

L	 K	 P	 Č	 V	 O	 Í	 I	 Č	 O	

E	 Č	 A	 R	 Á	 M	 Š	 D	 K	 R	

D	 Í	 M	 Y	 T	 E	 E	 A	 A	 K	

Y	 V	 I	 B	 K	 K	 K	 R	 N	 U	

Í	 S	 Z	 A	 Y	 D	 E	 T	 N	 C	

Najdi v osmisměrce:  

DÁRKY, STROMEK, JEŽÍŠEK, TRADICE, VLOČKA, OŘECH, 

KOLEDY, SVÍČKA, ZIMA, KAPR, SVÁTKY, RYBA, VLOČKA  

JAZYKOVÉ OKNO

Kristýna Chmelová
VII.A

Adéla Vaňková
VII.A
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1. Oslavovat s rodinou či s přáteli

Někdo je prostě rád sám, ale oslavu Nového roku, Vánoc a dalších svátků bychom měli 

trávit s rodinou či přáteli… prostě bychom neměli být sami. Udělá to radost nejen Vám, 

ale i ostatním. 

2. Zapalovat prskavky

Zapalování prskavek je už dlouholetou tradicí na Nový rok. Je to symbolem konce 

minulosti, a začátku budoucnosti – Nového roku.

3. Dát si challenge, kdo vydrží dýl vzhůru

Někdo to na Silvestra zalomí ještě dřív, než začne Nový rok – před půlnocí. Když si ale 

dáte challenge, kdo vydrží déle vzhůru, donutí Vás to nejít spát před půlnocí.

4. Ohňostroj

Někdo ohňostroje sám odpaluje, někdo se na ně pouze dívá. Ať už to máte jakkoli, patří 

to k tradicím stejně jako zapalování prskavek.

5. Odpočítávání zároveň s televizí

Na každém televizním kanále na Silvestra odpočítávají vteřiny do půlnoci. Zkuste to 

odpočítávat zároveň s nimi. Je to sranda.

CO DĚLAT NA 
SILVESTRA 

Eliška Bouchalová
Soňa Chodurová
VII.B
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KOMIKS

Dominika Holčáková
IX.A
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ROZHOVOR
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Vojtěch Kříž, IX.BHana Jirků, IX.A

Jan,Chovanec, IX.B
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