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Pranostiky Leden 
1. Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 

2. Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

3. Leden studený, duben zelený. 

4. Suchý leden, mokrý červen. 

5. Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

6. Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 

7. Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

8. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 

9. Lednová zima i na peci je znát. 

10.  Na Tři krále o krok dále. 

 

11.  



Úvodník  

 

Už se k nám hlásí leden.  Máme po prázdninách a bude tu už 

dokonce i pololetní vysvědčení. Sníh nám zatím nepadá. Pořád 

nám jen prší a je ošklivé počasí. Na horách zatím docela padá 

sníh, tak se můžete vydat na lyže či sáně. Jak jste si užili 

Silvestr? Já jsem se kochala habartovským ohňostrojem a 

dávala si různé dobroty, bylo to fajn!. Tuto zimu jsme si 

představovali trochu jinak např..: bílé stromy ,bílé louky, 

sněhuláci, koulovaná a sáňkování. No ale opak se stal pravdou. 

Snad se nový rok 2018 polepší a bude tu sněhová nadílka.  A 

jestli ani to ne, tak se alespoň těšte na jarní prázdniny. Už 

se na vás těším v dalším díle našeho časopisu Jojo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 
 



Horoskopy 

Beran 

Studium i zkoušky zdárně dokončíš! Máme pro tebe skvělou zprávu, zdárně ukončíš veškeré 

záležitosti, které se týkají studia a učení. Věrně při tvém boku bude stát dobrý přítel, který velmi 

významně ovlivní tvůj život během celého roku, znáš ho již delší dobu a objeví se zcela nečekaně. 

Blíženci 

Rodina se semkne a ukončí spory! Očekávej velmi příznivé okamžiky ve tvé rodině, veškerou aktivitu 

vezmeš zdárně do svých rukou a vše s naprostou přesností také zrealizuješ. Změny na tebe čekají 

v oblasti vztahů i práce, samozřejmě se ti budou líbit. 

Panna 

Skvělá novinka ti ovlivní život! Zpráva, kterou během roku obdržíš, ti pořádně zamotá život, 

samozřejmě v dobrém. Bude se týkat tvé životní cesty a jistého muže, který ti nečekaně vstoupí do 

života, díky tomu se změní tvé rodinné záležitosti a vztahy se upevní. 

Štír 

Štěstí a láska velmi významně ovlivní podstatnou část roku! Očekávej uzdravení z nemoci, se kterou 

sis v minulosti nevěděla rady.  

Býk 

Významný muž ovlivní tvůj život! Do tvého života vstoupí velmi důležitá osoba, s velkou 

pravděpodobností je to starší a moudrý muž. Díky němu se tvůj život posune na vyšší vibrace. Začneš 

plánovat a realizovat vše, co ti v minulém roce nešlo – dovolenou, odpočinek – i pracovní záležitosti 

se posunou dál. 

Rak 

Negativní emoce jsou minulostí, odpustíš i nepříteli! S jasnou hlavou si uvědomíš, co vlastně znamená 

slovo osud a láska, kterou díky pochopení zdárně ukončíš.  

Lev 

 Tvá cesta tě nadchne! Můžeš se těšit na velmi důležitou životní cestu, pokud zvažuješ 

stěhování, tak vše zdárně zrealizuješ a rozhodně si polepšíš. Pokud tě láká exotická dovolená, 

pojmeš ji jako poznávací cestu, kde se dozvíš mnoho užitečných informací, které ovlivní tvůj 

život na velmi dlouhou dobu. 

 

 



Váhy 

Zatočíš s nerozhodností! S naprostou přesností se rozhodneš, kterou cestou jít dál, žádné 

váhání, otálení, prostě víš, kde je tvé místo a podle toho se také zachováš. Skvělé záležitosti 

v oblasti vztahů, financí i lásky jsou tady jen pro tebe a pořádně ti zahýbou životem, 

samozřejmě v dobrém. 

Střelec 

Pozor na falešné přátele! Velmi důležité informace v oblasti práce i vztahů ti přinesou do tvého života 

zlepšení. Buď obezřetná ve společnosti lidí, se kterými si příliš nerozumíš, chtěli by tě přetáhnout na 

svoji stranu i přesto, že jejich úmysly nejsou čisté. 

 Kozoroh 

 Zbavíš se všeho, co ti již neslouží! Nepříjemnosti v oblasti vztahů a lásky konečně odezní a ty uděláš 

čistku, každý, kdo tě jen využíval a vzpomněl si pouze když potřeboval tvoji pomoct, odchází. Do 

tvého života díky tomu vstoupí láska a harmonie. 

Vodnář 

Partner ti pomůže! S velkým nadšením začneš budovat a realizovat to, co ti v minulém roce nešlo. 

Po svém boku máš skvělého muže, který ti vždy a ve všem pomůže, vypadá to na nádherný vztah 

a budování společného života, ani brzké těhotenství se nevylučuje. 

Ryby 

 Minulost je pryč, přichází uvolnění! Faleš a neupřímnost, kterým jsi musela čelit v roce minulém, 

dostane zcela nový směr a ty konečně uděláš tlustou čáru za minulostí. Pochopíš, že nemůžeš setrvávat 

ve vztahu, když druhý nemá zájem. Konečně se ti uleví a posuneš se dál. 

 

Vypracovali Martina a Daniel Švecovi 



Naši učitelé – charakteristika 
 

Žáci devátého ročníku při slohu charakterizovali své vyučující, můžete si jejich práce přečíst: 

Charakteristika pana učitele Madera 

Pan učitel Mader nás učí FYZIKU. Je vysoký, silnější postavy. Vlasy má prošedivělé a stažené do culíku. Je to 

v celku klidný člověk ,to ale neznamená, že se neumí na nás naštvat. Má rád legraci a dochvilnost. Při hodině 

musíme dávat pozor. Jeho velkým koníčkem je určitě fyzika a také matematika. Myslím, že je to pohodový 

člověk a to se mi líbí. Když má špatnou náladu, tak se rychle rozčílí i za věci, které by nám jinak prošly. 

Vypracoval: Martin Csáko                                                      

   

Charakteristika pana učitele Kříže  

Charakterizuji pana učitele Kříže. Na začátku chci jen podotknout, že jsem si ho vybrala sama i přes to, že jeho 

charakteristika je opravdu náročná věc. Je to velká osobnost, hlavně pro mne. Od pana Kříže se mám co učit. Je 

schopný učitel a vzor, ale nejen jako učitel, ale i jako osoba, na kterou se vždy mohu spolehnout. Je to starší pán, 

má šedé vlasy a vousy. Když vykládá látku, bere si do ruky takovou dřevěnou hůl, která mně osobně připadá 

jako rákoska, co se kdysi používala, ale naštěstí nám s ní nedává přes ruce ,i když si myslím, že  by někdy 

opravdu chtěl. K žákům se chová přísně, někdo ho za to nenávidí, někdo mu je vděčný, ale většinou to dojde i 

těm, co ho moc nemuseli.. Dojde jím to, že čím přísnější, tím víc naučí. Na chodbách školy jsem si na něm 

všimla, že je zábavný a veselý muž. Má dvě práce, ani nevím, jak to může stíhat. Není jen učitelem, ale i 

ředitelem své firmy. Když vykládá látku, jen poslouchám, protože mne jeho hlas uklidňuje..On sám je skromný, 

ale dokázal za svůj život dost. Může být na sebe hrdý.. Je to nejlepší učitel, kterého mám.. 

  Vypracovala. Melánie Bariová  

Charakteristika pana učitele Antoniho 



Pan učitel má bílé vlasy a je vysoké postavy a také má svaly jako Pepek Námořník. Je velmi hodný, ale jak ho 

rozčílíte, tak pak si ho nepřejte, protože pak bude zle. Vše chce řešit v klidu, ale jak to nejde, tak pak musí 

zakročit. Učí rad tělocvik a také zeměpis. Také pan učitel má velmi rád hokej, a trénoval první ligu. Je velmi 

pohodový a když něco potřebujete, tak pan učitel vám vždy pomůže. I s věcmi, s kterými byste se nikomu 

nesvěřili. Mám ho docela i rád, protože se s nim můžete bavit o čem chcete. 

Vypracoval: Roman Pichl 

 

 

 

Charakteristika pana ředitele 

Pan ředitel se jmenuje František Hořínek.  Je vyšší postavy, má hnědé oči a šedé vlasy. Pan ředitel je starší 

osoba.  Rád učí chemii a přírodopis .  Pan ředitel je hodný a milý muž. Občas je srandovní, dělá srandy, ale to 

dělá asi každý učitel a to je dobře. Na žáky, kteří se neučí je přísný,  ale na ty, kteří se učí,  je hodný. Pan ředitel 

to s námi myslí dobře, chce aby z nás něco bylo a chce, až půjdeme na střední školu, abychom tam neudělali 

ostudu, že nás tu nic nenaučili.  Proto se nám tolik  věnují,  ti učitelé. Zase je dobré, že ve třídách není tolik žáků, 

že se každému mohou věnovat a vše jim vysvětlit. Já  si pana ředitele a všech učitelů moc vážím,  protože nás za 

těch devět let hodně naučili. Pan ředitel nás naučí nás hodně při přírodopisu, protože určitě rád chodí na 

procházky, a tak toho  o přírodě ví hodně. Pana ředitele mám ráda, je to  hodný pan učitel. 

Jana Parýsková 

 

 



Popis paní učitelky Lauberové 

Když jsme si měli vybrat někoho ze školy, tak jsem si vybral paní učitelku Lauberovou, i 

když mě pan učitel Kříž varoval, že ji skoro vůbec neznám, ale nevadilo mi to. 

Paní učitelku Lauberovou jsme měli na suplovaní 3 hodiny (to bylo 21.12, přímo na moje 

narozeniny). 

Byli jsme spojeni s 8.ročníkem, kreslili jsme  a nakonec zpívali německé písničky. 

Paní učitelka má vysokou postavu, jde vidět, že je starší a vážená paní, má  šedé vlasy. 

Paní učitelka není přísná, je hodná a veselá kopa, kde může, tam pomůže. Ale když jí někdo 

naštve, tak to stojí za to. 

Paní učitelku Lauberovou mám rád a chtěl bych ji mít na nějaký předmět. 

Ondřej Farkaš 

 

 

                                                Zpracovala: Martina Švecová 



 
Už delší dobu zůstávají  v šatnách školy druhého stupně přezůvky.  

Několikrát už byly vyhozeny do krabice u pana školníka, ale žáci se nepoučili. 

Nejvíce zůstává bačkor v 6. třídě. Čekáme, kdy skončí všechny bačkory 

v popelnici. Pan učitel vždy poručí žákům, kteří chodí na výpočetní techniku, aby 

všechny věci v šatnách odnesli a hodili do krabice, jinak nepůjdou domů. Nedávno 

jsme zase přistihli 6. třídu s plnou šatnou bačkor a to bylo poslední varovaní! 

Není vám to trapné? Asi ne, ale myslíme si, že by se s tím dalo určitě něco 

dělat!!!!!!!!! Takže pozor!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Adéla Budinská a Petra Houčková 

 



 



 

VZPOMÍNKY NA 

VÁNOCE PŔED 

VÁNOCEMI 
Poslední den ve škole před Vánoci, což bylo 22.12.17, měla každá třída svou besídku. První dvě hodiny se 

konal na  2. stupni turnaj ve florbale, kterého se účastnila celá sedmá třída a jen pár žáků z 6. 8. a 9. třídy. 

Na 1. místě se umístilo družstvo ze 7. třídy.  

Žáci z druhého stupně se také zúčastnili výtvarné soutěže na téma „ Jak si představuješ Ježíška“. Účast byla 

veliká a žáci se opravdu snažili. Nejlepší kreslíři byli odměněni a výkresy byly vystaveny. V soutěži zvítězil 

Ondřej Farkaš z osmé třídy. Mezi oceněnými byly ještě práce Petry Houčkové, Adély Budinské, Adély 

Novákové a Báry Křížové. Ale i ostatní výkresy byly velice pěkné, porota se musela otáčet, aby došla 

k nějakému solidnímu  závěru ,  ale snažila se být opravdu spravedlivá.  

                           

 

Určitě bychom si rádi takový den zase zopakovali. 

Zpracovala: A. Budinská 

 

 



  



 



 



 
Tři králové 

Tak dnes se podíváme na Tři krále. Nejdřív si řekneme něco  z historie: Mudrci z Východu, 
tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které 
navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mudrc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Matou%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9m


dary: zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, 
nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto 
údaje nevyskytují. 

V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej 
na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se 
slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. 
Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale 
všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka. 

 

U nás v Bukovanech také chodíme na Tři krále.. Chodí tu tři party. Doprovází nás p. Stropková, 
Štebelová a Kyselková. I když jsme chodili v sobotu a byli jsme i unavení, akce se nám moc líbila. 
Člověka hřeje dobrý pocit, že můžete někomu pomoci. Mnoho lidí má radost, když zazvoníme u 
dveří. A my tu radost, když byly peníze vybrané! Takovou částku se nám ještě nikdy nepodařilo 
získat. 

1. Parta: Lukáš Trpka, Tomáš Bauchner, Filip Šuran 

2. Parta: Adéla Nováková, Adéla Budinská, Eva Kulaková 

3. Parta: Daniel Mikolášek, Zdeněk Paulus, Jakub Parýsek 

 

 

  

Letosjsme vybrali krásnou sumu.  Chodili jsme od 13:00 do 15:30, ale vůbec nám to 

navadilo. Lidi byli velice hodní a hlavně  štědří. Tímto všem moc děkujeme, že nám 

přispěli……. 

  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kadidlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myrha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1par
https://cs.wikipedia.org/wiki/Melichar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltazar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_k%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Narozen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael


Také jsme byli 2.1.2018 v Sokolově v Kostele sv. Jakuba. Šli jsme od Sokolovské fary pochod ke 
kostelu. Pak se v kostele pořádala mše. Mši pořádal pan biskup František Radkovský. Také tam 
byl pan farář Petr Bauchner. Bylo to moc super….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato fotka je z kostela sv.Jakuba v Sokolověna Starém náměstí. To jsme měli sraz 

všichni ti, co chodí jako Tři králové  v okresu Sokolov. 

 

Tomáš Bauchner 



  

VOLBY 2018 
 

Po říjnových parlamentních volbách nás už za skoro tři měsíce čekají další volby, 

tentokrát prezidentské. Miloši Zemanovi končí začátkem března mandát a je tedy 

nejvyšší čas začít vybírat nového prezidenta. 

Prezidentské volby 2018 budou první velkou událostí v novém roce v české politice. 

K volebním urnám půjdeme zhruba v polovině ledna, pokud se bude konat druhé 

kolo, tak proběhne na konci ledna. Nový prezident by se pak měl ujmout úřadu 

nejpozději v březnu. Pojďme si shrnout vše, co potřebujete vědět o prezidentských 

volbách, abyste byli na začátku roku 2018 připraveni. 

 

KANDIDÁTI 
Kandidát na prezidenta musí být svéprávným občanem ČR a musí být starší 40 let. 
Každý prezident může sloužit pouze dvě volební období, potřetí už kandidovat 
nemůže. Kandidáty na prezidenta může nominovat: 

 lid: pokud kandidát získá více než 50 tisíc podpisů v petici, 
 Poslanecká sněmovna: kandidát musí získat podpis alespoň 20 poslanců, 
 Senát: je nutné předložit podpisy alespoň 10 senátorů. 

Kandidovat na prezidenta tak může nejen politik, který má podporu své strany a tedy 
i podpisy poslanců, nebo senátorů, ale i silná veřejně známá osobnost, která získá 
dostatek podpisů ve veřejné petici. Kandidaturu zatím oznámil stávající prezident 
Miloš Zeman a další, například Jiří Drahoš, Michal Horáček nebo Pavel Fisher. 
Zájemci o místo hlavy státu se ovšem můžou ještě objevit, kandidatura je otevřená 
až do 7. listopadu 2017.  

Kdy volit: 12. a 13. ledna 2018 
Termín prezidentských voleb vyhlašuje Senát, konkrétně předseda Senátu, 

nejpozději 90 dnů před konáním voleb. Volby prezidenta se pak musí konat 

nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období současného prezidenta, Miloš 

Zeman skládal prezidentský slib 8. března 2013. První kolo prezidentských voleb tak 

bylo stanoveno na polovinu ledna, konkrétně na 12. a 13. ledna 2018. Druhé kolo se 

bude konat dva týdny poté: 26. a 27. ledna. Dle zákona se volební místnosti vždy 

otevřou v pátek a v sobotu, konkrétně od 14 do 22 během pátečního odpoledne a od 

8 do 14 během sobotního dopoledne. 

 

https://www.finance.cz/prezidentske-volby-2018/


Komu dát hlas? 
Kterému kandidátovi to hodit neporadíme, ale vězte, že díky většinovému 
dvoukolovému systému máte vlastně dvě příležitosti k volbě. V parlamentních 
volbách, kde je poměrný systém, se voliči často bojí, že zvolí stranu, která 
nepřesáhne 5% hranici, a jejich hlas tak propadne. Díky dvoukolové volbě získávají 
voliči možnost to napoprvé hodit tomu kandidátovi, který je jim nejbližší. Hlas možná 
propadne, ale volič má stále možnost přijít k druhému kolu volby a znovu si 
vybrat ze dvou kandidátů. 

Praxe v mnoha dvoukolových systémech ukazuje, že často lidé volí v prvním kole 
podle srdce a v druhém kole podle rozumu. Přičemž v druhém kole voliči volí ne 
toho, kdo by měl podle voliče vyhrát, ale volí protestně. Do druhého kola přímé volby 
se totiž často dostanou tak kontroverzní osobnosti, že voliči volí proti kandidátovi a 
raději to hodí tomu druhému, který sice není pro ně ideálním, ale je lepší volbou než 
druhý kandidát. 
 

 

 

 Jak najdu volební místnost? 
Volby se konají ve volebních místnostech, které určuje pro každý volební obvod 
starosta obce. Tradičně se volby konají většinou ve školách, na úřadech nebo v 
dalších obecních budovách. Volby prezidenta se tak konají na stejných místech jako 
například volby do Poslanecké sněmovny nebo do krajského zastupitelství. Pokud se 
nemůžete osobně dostavit do volební místnosti ze závažných zdravotních důvodů, 
tak starosta obce by měl zajistit vaše volební právo tak, že vás navštíví dva členové 
volební komise s volební urnou, abyste mohli odvolit například z nemocnice, nebo z 
domu. Musíte o to ovšem s dostatečným předstihem zažádat. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.finance.cz/498002-volby-do-ps-2017/


            Do 2. Kola voleb postupuje Miloš Zeman a Jiří Drahoš 

     

 

 

 

Miloš  

Zeman Jiří 

    Drahoš 

V prvním kole bylo 9 kandidátů 

 

Miloš  Jiří 
Zeman Drahoš 

 

 



Michal 
Horáček 

Pavel 
Fischer 
  

  

 

 

 

Marek 
Hilšer 

 

Mirek 
Topolánek 
 

 

 

 

 

Petr 
Hannig 

 

 

Jiří 
Hynek 
 Vratislav Kulhánek 
 
38,57 %1 985 547 hlasů 

1. 

Miloš  

Zeman 
26,60 %1 369 601 hlasů 

2. 



Jiří  

Drahoš 
10,23 %526 694 hlasů 

3. 

Pavel  

Fischer 
9,18 %472 643 hlasů 

4. 

Michal  

Horáček 
8,84 %454 949 hlasů 

5. 

Marek  

Hilšer 
4,31 %221 689 hlasů 

6. 

Mirek  

Topolánek 
1,23 %63 348 hlasů 

7. 

Jiří  

Hynek 
0,57 %29 228 hlasů 

8. 

Petr  

Hannig 
0,47 %24 442 hlasů 

9. 

Vratislav  

Kulhánek 
 
Vypracoval: Martin Maráček 



Kakaové bábovičky s drobným ovocem  

Suroviny 

40 g jemných ovesných vloček 

40 g třtinového cukru 

150 ml mléka (použila jsem alpro kokosové čokoládové mléko, ale lze 

použít i jiné rostlinné/klasické mléko) 

80 g rozmačkaného banánu 

40 g špaldové mouky 

40 g hladké mouky 

lžička prášku do pečiva 

lžička skořice 

karob / kakao (dle chuti a barvy) 

hrst libovolného drobné ovoce (použila jsem jostu) 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Postup: 

Vločky smícháme s cukrem, zalijeme teplým mlékem a necháme asi 15 

minut odstát. V misce smícháme obě mouky s kypřícím práškem a 

skořicí a odložíme stranou. 

Po 15 minutách přidáme k vločkám rozmačkaný banán a mouku. 

Nakonec přimícháme karob a drobné ovoce. Těstem naplníme formy 

na bábovičky nebo muffiny. 

Pečeme na 180 °C asi 30 minut dle zkušeností s vlastní troubou. 

Vypracovala : Petra Houčková 



Módní trendy podzim/zima 2017/2018 

Přiznám se, že koncem srpna se už většinou začínám těšit na cardigany a 

kožené bundy. Pátrám, které z  podzimních a zimních trendů mě osloví a 

začínám postupně pracovat na přepínání svého šatníku do podzimního tónu. 

Myslím si, že módní trendy nejsou jen pro vášnivé milovníky módy. Jsem 

zastáncem toho,  že pokud umíme jít s dobou, méně stárneme a na první 

pohled ukazujeme, že nesetrváme na místě. Odmítat nové prvky v módě mi 

přijde obdobné jako bychom odmítali mobilní telefon a zůstávali navždy u 

pevné linky.  Má to něco do sebe, ale taky to o nás něco vypovídá. 

Já jsem už pár let ve fázi, ve které jsem moc spokojená. Vášnivě ráda 

trendy sleduji a pak si z nich vyberu pár, se kterými se absolutně ztotožňuji 

(jen žádné kompromisy!) a které zakomponuji do svého šatníku. Tím jej 

osvěžím, zůstávám svá a přitom si užívám současné módy.    A než začnu 

nakupovat,  zapátrám ve své části odloženého podzimního/zimího šatníku, 

co už bych mohla zařadit zase zpět, co z odložených kousků se mi zase víc 

zalíbilo a případně, jestli tam není z minulé sezony nějaký aktuální trend. 

Takže vlastně nakupuji ve svém vlastním šatníku.  A jaké budou ty letošní 

trendy, které mě zaujaly a z kterých se podle mého názoru dá vybírat! 

Představuji vám ty,  které mě zaujaly: 

 Červená je na letošní rok ideální! 

Zpracovala: Melanie Bariová 



Nová Výměna manželek: Zákaz splachování, 

použitý toaleťák v kuchyni a hádky! 

 

 

S novým rokem se na televizní obrazovky vrací i reality show 

Výměna manželek. Hned v následujícím díle nebude nouze o 

napjaté momenty. Dominantní Helena stráví 10 dní v romské 

domácnosti, ovšem pořádně se zapotí i Gabriela, kterou v 

náhradní rodině vyvedou z míry hlavně netradiční zvyky 

související s toaletním papírem! 

 

 

Jako obvykle se i tentokráte ve Výměně seznámíme se dvěma odlišnými 

rodinami. První z nich pochází z Bukovan a tvoří ji Gabriela (42), Vojta 

(42), dcera Jenny (11) a syn Vojta (7). Právě nejmladší člen rodinu do soutěže 

přihlásil. 

Jeho maminka do pořadu sice šla, ovšem s obavami, jak se k ní jako k Romce 

bude náhradní rodina chovat. Ovšem motivace zažít změnu a na čas si 

odpočinout od rodiny, která ji prý bere jen jako služku, byla silnější. 

Během pobytu u druhé rodiny z Hnojnice, která se skládá z Heleny (44), 

Radka (39) a synů Honzy (6) a Radka (9), ji ale čeká šok. Navíc hned první 

den. Když si čte pokyny, najde mezi nimi i prosbu, aby použitý toaletní papír 

neházela do záchodové mísy a nesplachovala. 

„Nesplachujeme z toho důvodu, že je tady rekonstrukce, není tu 

kanalizace," vysvětluje jí náhradní manžel Radek s tím, že může použít 

odpadkový koš.  

Nakonec vše dobře dopadlo! 

 



Top 5 Nejlepších zpěváků/raperů roku 2017 

Toto je jen můj názor na rapery a zpěváky:) 

1. NIK TENDO s písničkami Emoji & "Everything Cool Sucks" 

2. Yzomandias (Logic)  s Mikasa Sukasa & Holly Molly, ZE DNA   
3. Lil Pump s písničkami "Gucci Gang" & Boss 
4. Řezník (ZnkOfficial) s písničkami Soudní Proces & Pan Au 

5. Eminem s písničkami Without Me & The Real Slim Shady, Rap God 

 

            Zpracoval: Alexej Krajčík 



 

Vyhodnocení Her za rok 2017 

 

 

Wolfenstein – The New Colosus. 

Kdo je hráč a nezná wolfa, jakoby nežil. Ale i tak vás s tím radši 

seznámím. Wofenstein je střílečka v alternativní realitě, kde nacisté 

vyhráli válku. Vaše postava BJ je ale dost schopnej aby všechny 

pokropil. Tento rok vyšel nový díl The New Colosus, který zaujal 

příběhem hratelností a grafikou. Dávám 4,5 * 

 

Call Of Duty WWII 

Hra call of duty hejbe světem už přes 5 let. Zde se nacházíte opět ve 

druhé světové válce a jste v roli vojína Danielse a osvobozujete svět. 

Při pouti ztratíte ale i objevíte nové přátele. Nakonec vyhrajete válku 

a naplníte slib. Ale víc vám nebudu prozrazovat. Grafika, hratelnost, 

kompatibilita na konzolích  a PC. Prostě super. Tady nemám co 

vytknout. Snad cenu. Ale za tu zábavu to stojí. Dávám 5* 

Zpracoval: Trpka Lukáš 

 



Undertale 

Vydání hry: 15. zář. 2015 

 

Jaký ostatně mít první dojem ze hry, která vypadá jako miliony jiných JRPG her, 

provází ji však extatický hype na každé sociální síti, která se byť jenom otírá o 

herní scénu? Jeden by z řady absolutních hodnocení 10/10 čekal příchod 

Mesiáše kombinovaný s odhalením nesmrtelnosti. Spuštění Undertale však 

znamená cokoliv jiného, jen ne vybroušený zážitek. Generická story o avatarovi, 

který ze světa lidí propadne do podzemní říše mluvících zvířátek, doprovází 

jeden z nejnudnějších úvodu videoherní historie – zatímco se rozkoukáváte, 

vaši postavu nalezne mluvící obluda a provází ji těmi nejtrapnějšími rébusy, 

které by mohly zamotat hlavu snad jenom nemluvněti. Řešení puzzlů je přitom 

totiž často dílem čiré náhody. Jak mám ve 2D grafice herdek vědět, že je 

tlačítko otevírající postup dále schované za jedním z mnoha stromů?! 

Teror neopadá ani v dalších krocích. Prakticky neustále je třeba bojovat s 

monstry, která se ovšem rodí avatarovi přímo pod nohama a nelze se jim tak 

vyhnout, což drasticky zpomaluje řešení už tak uspávacích hlavolamů. Údajné 

„geniální dialogy“ navrch působí jako amatérský pokus z první hodiny tvůrčího 

psaní, postavy jsou ploché jako talíř a snad to jediné, co stojí za pozornost, je 

možnost potvory během boje zabít, ukecat či nechat utéct. 10/10, huh? Snad 

kdyby tvůrce dodával společně s hrou láhev whiskey, morfium či jiné 

povzbuzovadlo. Namísto výšin moje odtušené hodnocení po první hodině hraní 

mířilo tak hluboko, až jsem zvažoval, jestli má vůbec smysl Undertale věnovat 

dále čas.                                                           Vypracoval:   Alexej Krajčík 

 



 

Creepypasta 

Je to tu, dvanáct hodin v noci a já nemůžu 

spát. Nevím proč, ale napadlo mě podívat se 

z okna. 

Nádherná temná noc. Viděl jsem v lese pohyb. 

,,Asi jen nějaké zvíře“ řekl jsem si, ale to jsem 

ještě neviděl, jak to vypadá. Byla tam černá 

osoba, která mi koukala do očí HODNĚ 

upřeným pohledem. 

Dívalo se mi to rovnou do duše, ale potom 

zafoukal vítr a ono to zmizelo, jako prach jako 

popel se to rozprášilo. Rychle jsem běžel do 

postele a zachumlal jsem se do peřin. Na nic 

jsem nemyslel, říkal jsem si v mysli: ,,Usni 

usni!“. Probudil jsem se ráno a hrozně se mi 

ulevilo. 

 

Napsal: Filip Šuran 



Zábava 
 

 

 

 

 

Vybrala:  Martin Švecová 



 

1. Kresba je taková pro milovníky lyžování a hor. 

 

2. Tento obrázek je o něco těžší, ale je krásný. 

 

3. Tento obrázek je moc krásný. Na něm  můžete vidět,  jak hezky je tu znázorněna příroda. 

 

 

Vypracovala: Adéla Budinská 



 

 



 

 

 



Výrobky z ruliček a papíru 

 

 

 

Vypracoval: Daniel Švec 

 


