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Úvodník  
Ale čau! Máme tu podzim.  Opět jsme tu, ano tu, ve škole.  

Znovu se vracíme do našeho oblíbeného místa. Haha. Jelikož 

patřím k lidem, kteří moc školu nemusí, tak vám všem přeju 

hodně štěstí do nového školního roku, samozřejmě i lidem na 

střední a hodně trpělivosti učitelům. Podzim patří mezi 

nejkreativnější roční období v roce. Je plný barev a inspirační 

nálady.  A taky nás čekají podzimní prázdniny!!!! Podzim mám 

nejraději, a co vy? Jaké je vaše nejoblíbenější roční období? 

Hodně z vás bude říkat léto. Taky ho mám ráda, ale taky má 

své mínusy.  Snad nám ten školní rok uteče jako voda, jelikož 

jsem v deváté třídě, tak jsem tu poslední rok a to znamená, že 

se další rok neuvidíme, proto si tento rok musíme užít co 

nejvíce. Tak si užívejte podzimu a dalších měsíců, já se loučím 

a u dalšího dílu ahoj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková  

 



 

 
 

 

ZÁŘÍ 

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta. 

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 

Bouřka v září - sníh v prosinci. 

Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. 

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

Teplé září - říjen se mračí. 

Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. 
 

 

ŘÍJEN 

Teplé září - říjen se mračí. 

Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. 

Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 

Září víno vaří, říjen víno pijem. 

Po teplém září zle se říjen tváří. 

Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose. 

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny 

potrvají. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

 

 

Zpracoval: Martin Maráček 
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Vyprcovala: Adéla Budinská 



Krušnohorská hlídka 

Čtyři žáci se zúčastnili závodů na ISŠTE v disciplínách: šplh, shyby, běh (1km) a hod granátem na cíl. 

__________________________________________________________________________________ 

Shyby:  

Zdeněk Paulus 15 shybů 

Jan Kanis 16 shybů 

Šplh: 

Adéla Šindelářová čas 13 sekund 

Šárka Kvasničková 12 sekund 

__________________________________________________________________________________ 

Umístili jsme se na 10. místě z 23. 

Žáci si mohli vyzkoušet střelbu z airsoftové zbraně na cíl. 

Jako doprovodný program jsme si mohli vyzkoušet brýle, které simulovaly opilost (0.8 promile), 

opilost+prášky, marihuana, tvrdé drogy, LSD/Extáze. Měli jsme možnost si prohlédnout zbraně zkusit 

detektor kovu a simulace střelby zbraně na cíl. Bylo to super a stálo to za to! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: Jan Kanis, Zdeněk Paulus, Adéla Šindelářová, Šárka Kvasničková 

 



 
 

ŠKOLÁCI SPORTOVALI POD DOHLEDEM ARMÁDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Zdroj:Všechny fotografie jsou ze zpráv Karlovarského Deníku 

 



KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL 

 

2. stupeň měl příležitost se podívat na již v pořadí 24. Mezinárodní 

folklorní festival tance v Karlových Varech. Představení se jménem 

SVĚT TANČÍ se konalo ve velkém sále ve Spa Hotel Thermal, a proto 

se spoustě žáků líbilo, že se mohou projít po červeném koberci. Se 

svým tancem se nám mohla představit taneční skupina ze Slovinska, 

Kypru a Indonésie. Festival nabízí každému možnost aktivního i 

pasivního odpočinku. Téměř na všech programech festivalu 

mají návštěvníci všech věkových vrstev, od dětí až po seniory, 

možnost zatančit si, zazpívat si, hrát si či kreslit, nebo pouze 

poslouchat rytmy a melodie z celého světa a sledovat tanečníky 

na scéně v rozmanitých lidových krojích. 

 

 

 

Vypracoval: Jindřich Vondrák  



Výstava středních škol v Karlovarském kraji 

Dne 26. 09. 2019 se konala v Sokolově na ISŠTE výstava škol. 

Této akce se zúčastnili letošní deváťáci a připojili se i někteří 

osmáci z naší školy. Ve škole se podívali do autoservisu a 

podívali se do dalších pater školy.  Po celé škole bylo 

rozděleno několik oborů. Tato akce pomohla nám deváťákům 

a trochu i osmákům ve výběru středních škol. Bylo to podáno 

ve formě zábavy. Na papíře sbírali žáci razítka od různých 

oborů. Za 15 razítek bylo možné dostat náramek. Žáci si 

prohlídku užili a výběr se jim ulehčil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaly: Adéla Budinská a Petra Houčková 



 Zůstaň s námi po škole  

 

Ringo 
Ringo jsme hráli ve čtyřech, což jsem byl já Alexej 
Krajčík, Aneta Šarišská, Jeniffer Pačanová a Šárka 
Kvasničková. Pár zápasů jsme prohráli, ale pár 
taky vyhráli a proto to vysloužené 3. místo ☺ 
 
Basket 
Basket hráli Tibor Seman, Veronika Richterová, 
Zdeněk Bendík. Snažili se co nejvíce a taky dostali 
3. místo. No jo pár košů spadlo a pár padlo vedle. 
 
Fotbal 
Fotbal hráli Zdeněk Paulus, Daniel Mikolášek, 
Martin Farkaš, Adelá Šindelářová a Jindřich 
Vondrák. Všude se umístili na dobrých místech a 
odevdli dobrou práci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Alexej Krajčí  



Kyselka – výlet 
Na výlet do Kyselky se vydala 9. třída, která vyhrála cenu poroty v soutěži. Vyhráli vstup 

zdarma do Mattoniho muzea. 

Nejprve jsme zašli do Mattoniho muzea se podívat na naše vlastní výtvory, které zde byly 

vystaveny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také s námi jel pan učitel Kříž, pan ředitel, paní učitelka Lauberová a také náš pan starosta 

M. Stropek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Počasí se nám moc nevydařilo, ale i tak jsme si to užili. 

Nejlépe na tom byl pan učitel Kříž se svým horským deštníčkem. 

Dále jsme navštívili rozhlednu a Skalky skřítků. 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Kuláková 



Užovky u nás na škole 

Našli se u nás na škole užovky obojkové. Pan ředitel 

v budově školy našel 4 užovky. Pan školník našel 6 

užovek a paní uklízečka 3. Podle pana ředitele má 

užovka až 48-50 vajíček. Vypustil je k rybníčku u nás na 

školní zahrádce. Jak se dostaly do školy? Dokážou 

prolézt přes kanalizační systém. A podle pana ředitele 

se tu chtějí ubydlet na zimu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Adéla Šindelářová 

 



Houby na naší školní zahrádce 

U nás na zahrádce rostou krásné houby -  např: hřib 

kovář, kozák obecný, klouzek modřínový, … 

Takové krasavce nikde jinde nenajdete. 

Asi se jim u nás líbí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Adéla Stejskalová 

 



 
Den české státnosti 

28. září- svátek má Václav 
 

Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. Září. Toto datum je 
zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a 

jednoho z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění 
asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava.Někdy se k tomuto datu také 
připomíná rok 995, kdy byla za Boleslava II. dobyta Libice a vyvražděna většina 

Slavníkovců, což v důsledku vedlo k upevnění raného českého státu. 
 

 Státní svátek 

Vyhlášení dne státním svátkem bylo navrženo na základě usnesení výboru pro vědu, 
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky z 24. března 2000. Výbor zvolil pro státní svátek označení „Den české 
státnosti – Svatý Václav“. Při druhém čtení návrhu zákona se k tomuto dni vyjádřil 
nejprve tehdejší premiér Miloš Zeman, který svátek s ohledem na historický kontext 
nepřímo označil za symbol servility a kolaborace. Poslanec Vojtěch Filip poté navrhl 
vypuštění tohoto dne ze seznamu státních svátků uvedených v návrhu 
zákona. Nakonec navrhl poslanec Vlastimil Tlustý, aby svátek nesl označení „Den 
české státnosti“.  

 

 



Den vzniku samostatného Československa 

Dne 28. října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena 

samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny. 

Historické souvislosti 

  
 
Václavské náměstí 28.10.1918Většina české společnosti nikdy nepřijala rakousko-uherský stát za svůj. 
Vyhlášením první světové války roku 1914 došlo k odsunutí národnostní otázky ve smíšeném Rakousko-Uhersku 
do pozadí. Počáteční snaha českých politiků o prosazení samostatnosti byla hned v zárodku potlačena 
represemi a tak se česká politika víceméně odmlčela. Jedinou skutečnou "válku proti centrálním mocnostem" 
vyvíjel pouze český exil v čele s T. G. Masarykem a úzký kroužek příznivců, kteří pod vedení Edvarda Beneše 
vytvořili tajnou organizaci Mafie. Svůj významný podíl měli i přes rozsáhlou cenzuru novináři, herci a 
spisovatelé.  
V průběhu roku 1916 sestavili T. G. Masaryk, Edvard Beneš a M. R. Štefánik pozdější Československou národní 

radu, která se stala hlavním orgánem protirakouského odboje. Silnou podporu nalezli v československých 

zahraničních legiích, které se nejvýrazněji uplatnily na ruské jihozápadní frontě v létě 1917 při bitvě u Zborova. 

České veřejné mínění radikalizovalo teprve až na počátku roku 1917. Velký vliv na tuto situaci měl tzv. Manifest 

českých spisovatelů, který v květnu koncipoval básník, dramaturg Národního divadla a člen Mafie Jaroslav 

Kvapil. Domácí politici se objevili na scéně až při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna 1918. Deklarací byl 

zahájen společný postup za osamostatnění doma i v zahraničí.  

V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z nejpalčivějších otázek zásobování rakouských vojsk 

vývozem potravin z Česka. Intenzivně se tím zabývala zemská hospodářská rada pod vedením Antonína Švehly, 

která se snažila zatajit a udržet doma co největší množství zásob. V reakci na tuto krizovou situaci byla 

vyhlášena na 14. října 1918 generální stávka a v městě Písek byl rozšířen leták vyhlašující vznik republiky. 

Během převratu byly strhány symboly mocnářství a ve městě zavlály trikolóry. Ještě téhož dne ale bylo 

vyhlášení republiky odloženo, revoluční dav se rozprchl a do města byl přidělen oddíl uherských vojáků. 

Monarchie vydržela dalších 14 dnů.  

Dne 28. října 1918 v ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru 

Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru 

Rakousko-Uherskem. Na večer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu.  

Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. "První republika", což je dodnes označení pro Československo v 

období od roku 1918 až do vzniku Mnichovské dohody v roce 1938. První republika zahrnovala území Čech, 

Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na jejím území se hovořilo více než 

půl tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různými nářečími Ukrajiny, romsky, 

rumunsky, jidiš apod.                                                     Napsala: Adéla Šindelářová 



 
 

 
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před 

křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do 
strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or 

treat (Koledu, nebo vám něco provedu - v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, 
zubní pasta na dveřích...) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky 
mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém 

Zélandu aj. 
Původ svátku 

Zvyky Halloweenu se rozvinuly v Irsku na základě zvyků oslavy svátku Všech svatých, který 
byl přenesen do Irska z Říma. Opírají se o původně židovskou tradici slavení svátků již od 

předchozího večera, neboť Židé počítali začátek dne již předchozím západem slunce. 
Vystěhovalci zvyk přenesli v 19. století do USA, kde se všeobecně rozšířil, a odtud ho s 

expanzí americké kultury přejímaly další země. 

V době irského národního obrození se kolem roku 1830 rozšířil názor, že Halloween vznikl 
z předkřesťanských keltských tradic, např. svátku Samhain. Toto pojetí přijal 

i etnolog James Frazer, který Halloween v knize Zlatá ratolest popisuje jako pohanský 
svátek s tenkou křesťanskou slupkou. Podobné romantické teorie se dodnes často citují, 

jsou však považovány za překonané. 

 

 

 
 



Nejlepší zpěváci/skupiny podle 

žáků naší školy 

 
6ix9ine 

XXXTentacion 

2Pac 

Lil Peep 

Billie Elish 

LiSa 

Juice Wrld 

50cent 

Out ok Rock 

Cavalier 

Scarlxrd 



TVOJI OBLÍBENÍ YOUTUBEŘI 
 

Zeptali jsme se žáků naší školy na jejich oblíbené youtubery a streamery. Ne 

všichni youtubeři mají stejný obsah (kontent). Někteří točí hraní her, těm se 

říká let’s playeři. Někteří točí videa ze svého reálného života, těm se říká 

vlogeři. Druhů obsahu na youtube je spousta. Zde máte rozhovor s žáky. 

 

1.Oblíbený youtuber? 

Adrian Tisoni        - Tary                                                                                           

Matěj Mikolášek - Pedro                                                                                           

Vojta Sivák           -  Hendys 

   

2. Co se ti na něm líbí? 

Adrian Tisoni        -  Jak dělá parkur a vymýšlí nesmyslné úkoly. 

Matěj Mikolášek  -  Natáčí Minecraft. 

Vojta Sivák            -  Natáčí GTA 5. 

 

3. Proč na něj koukáš? 

Adrian Tisoni         -  Kvůli parkuru. 

Matěj Mikolášek   -  Baví mě, má hezká videa. 

Vojta  Sivák            -  Jen tak. 

 

Vypracoval: Jindřich Vondrák 

  



Dokonalý hamburger 

NA BURGER 
 800 g nahrubo mletého hovězího 

masa, vychlazeného 
 1/2 cibule, nakrájené nadrobno 
 1/2 stroužku česneku, drceného 
 1 lžíce nasekané hladkolisté 

petrželky 
 1/2 lžičky dijonské hořčice 
 2 lžičky worcesterské omáčky 
 1 žloutek 
 mořská sůl a čerstvě mletý pepř 
 1 lžíce olivového oleje na potření 

NA DOKONČENÍ 

 4 burgerové housky, podélně 
přepůlené 

 4 plátky čedaru 
 4 nakládané okurky, nakrájené 

na plátky 
 2 lžíce majonézy 
 2 lžičky dijonské hořčice 
 1 malá cibule, nakrájená na 

plátky 
 listy z hlávkového nebo římského 

salátu 
 barbecue omáčka (viz Něco 

navíc) 
 

1 Dejte přísady na burger do mísy, osolte, opepřete a promíchejte. Zlehka zformujte 

4 burgery, do každého udělejte uprostřed palcem prohlubeň, aby se při pečení moc 

nevyboulil. Odložte do ledničky a mezitím připravte barbecue omáčku, pokud 

nepoužijete kupovanou. 

 

2 Rozehřejte gril nebo grilovací pánev. Burgery potřete tence olejem a grilujte asi 4 

minuty po každé straně, až budou pěkně dohněda opečené, ale stále ještě růžové 

uprostřed. Na poslední minutu na ně položte plátky sýra. 

 

3 Opečte vnitřní stranu housek. Smíchejte majonézu s hořčicí a potřete jí spodní díl 

housky. Na něj položte list salátu a burger. Ozdobte okurkami a cibulí a pokapejte 

barbecue omáčkou. Přiklop te a pusťte se do jídla! 

NĚCO NAVÍC 
Barbecue omáčka se dá běžně koupit, ale domácí se nic nevyrovná. V rendlíku na 
lžíci olivového oleje opékejte 1 cibuli a 2 stroužky česneku nakrájené nadrobno spolu 
se špetkou drcené chilli papričky asi 3 minuty dosklovita. Přidejte 400g konzervu 
krájených rajčat, 80 g tmavého třtinového cukru, 2 lžíce jablečného octa, 2 lžíce 
worcesterské omáčky a 1 lžíci hustého rajského protlaku a nechte na nízkém plameni 
bublat asi půl hodiny do zhoustnutí. Rozmixujte, případně dosolte a nechte 
vychladnout. 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Petra Houčková 

 



 

 

 

Dolar, rubl, libra. 
 

Drbu vrbu, drbu, vrbu… 
 

Kaplan plakal v kapli. Plakal kaplan v kapli? V kapli 

plakal kaplan. 
 

Nejnekulaťoulinkovaťejší z nejnekulaťoulinkovaťejších. 

 

Nenaolejuje-li Julie koleje, naolejuje je Jan. 
 

 

Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty pštrosicí ulicí, do 

pštrosáčárny. 

 

To úplně stačí, nechci mít zamotaný jazyk ;) 

 

Zpracoval: Martin Maráček 

 



Zima na naší škole 

Vzpomínka na dobu, kdy jsme seděli ve škole 6 hodin, a byla nám hrozná zima…  

Tak a teď vám napíšu, co napsala žákyně 8. třídy Veronika Richterová 

Stížnost pro pana starostu: Vážený pane starosto, mrznou mi nohy, necítím ruce, už jsem 

z toho nemocná. Mám rýmu a kašel. Čekám, až se konečně rozhodnete zapnout topení!!! 

Jestli do konce září nezapnete topení, tak si přinesu svoje na elektriku a pak budete brečet, 

že nemáte peníze na to tu elektriku zaplatit.  Jestli jste jako pan učitel Kříž, tak si otevřete 

okno, ale zapněte to topení! Věřte mi, to elektrický topení hodně žere!  

Vyprávění: 2.9. Jdu do školy- zima. 3.9. Jdu do školy- zima. 4.9. Jdu do školy -zima. 5.9. Jdu 

do školy -zima.  6.9. Jdu do školy je mi -zima. 7.9. a 8.9. je mi konečně teplo a jsem 

zabalená do dvou peřin. 9.9. Škola a znovu -zima. 10.9. Nečekaně zima a mrznou mi nohy. 

11.9. Moje nožičky odumírají. 12.9. Kašlu na starostu a přinesu si elektrické topení. 13.9. 

Starosta brečí a je mu zima a nemá peníze na zaplacení topení. 14. 9. MÁM RADOST A JE 

MI KONEČNĚ TEPLOOOO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Adéla Šindelářová 

 



Vtipy o škole 

 

1…Ptá se učitelka Pepíčka: "Který pták je nejchytřejší?" 

"Vlaštovka" "Proč zrovna vlaštovka?" "Protože v září, na 

začátku školního roku, odlétá." 

2… Chlubí se jeden vedoucí: "A tohle je, pánové, náš 

nejvyvinutější stroj, který nahradí pět pracovních sil. O jeho 

údržbu se stará šest specialistů." 

3…Před školou visí cedule: "Řidiči, pozor, nepřejeďte děti!" 

Druhý den na ceduli přibylo: "Počkejte si na učitelku!" 

4… Při hodině vysvětluje paní učitelka dětem: Říkáme, že kráva 

se otelila, kočka okotila, známe nějaké další příklady? Přihlásí 

se Pepíček a říká: "Prosím, žralok se ožral!" 

5…"Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?" "Protože jedna 

paní ztratila tisícikorunu." "A tys jí pomáhal hledat, viď?" "Ne, 

stál jsem na bankovce a čekal, až odejde." 

6…Učitel k žákovi: "Kde leží Afrika ?" "Na mapě..." 

7…Dcera má v žákovské knížce poznámku: "Je drzá a hubatá!" 

Druhý den čte paní učitelka odpověď: "To má po své matce. 

Zmlátil jsem je obě. Otec." 

8…"Pane učiteli, jaký je váš názor na studentky, které si malují 

oči?" Ale vcelku kladný. Ty děvuchy vůbec nebrečí, když 

dostanou špatnou známku." 

9…Klepání na nebeskou bránu. Svatý Petr zakřičí: "Co je?" 

"Neříká se CO JE, ale KDO JE!" "Bože, zase učitelka!" 

 

 

 Vybrali: Adéla Stejskalová a Martin Maráček      

 


