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Klubko, Klubko, Klubíčko,
stojí vážně maličko.
Klubko čtu, je můj kamarád,
Klubko mám velice rád.
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Podzim je tu…
Podzim je jedno ze čtyř ročních období, je
to přechod mezi létem a zimou. Myslím, že
mnoho z vás nemá podzim rád. Je to vlastně
zima bez sněhu a léto bez bazénu. Já osobně
jsem podzim vždy
Nenávi4děla- nástup do školy, zima, konec
léta a vše ostatní spojené s podzimem jsem
proklínala. Ale i přes všechny ty zlé
vlastnosti jsem si ho nakonec oblíbila.
Objevila jsem i jeho dobrou stránku. Přeci
jen je to nejbarevnější roční období, v tomto
období je i moc krásné babí léto. Ale to
nejkrásnější je, když fouká vítr a barevné
listí poletuje po krajině. Pro ty, kteří podzim
nemají rádi, doporučuji nasbírat listí a ozdobit
si jím pokojpodle vaší fantazie.

Tereza Petržilková VIII. B

Podzimní anketa
Těšili jste se na podzim?
Ani ne
Jo trochu
Ano
Ne
Na co se nejvíc těšíte, na konec podzimu nebo na začátek zimy?
Na zimu
Je mi to jedno
Na podzim
Museli jste si nosit listí na výtvarné výchovy?
Ano
Ne
Jste rádi (na 2. stupni), že se píše čtvrtletí?
Moc radost z toho nemám
Ne
Ano

Martin Čechtický VIII.A

Vtipy
Leží chlap na louce, na zádech má batoh, je krásný letní den a kolem létají velká hejna much.
Co má chlap v batohu? Padák.
Není dobré učit se od mládí jen jednomu plaveckému stylu.
Například jeden můj známý spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny.
Proč nemá Kuba plavecký tým?
Protože všichni, co uměli dobře plavat, uplavali do USA!
Přijde fotbalista po utkání k rozhodčímu: "Jak se má váš pes?"
"Jaký pes, já žádného nemám!?" nechápavě zavrtí hlavou rozhodčí.
"To je divné, slepý jste a psa nemáte"
Baví se tři rybáři o tom, jaké úlovky kdo chytil.
První: "Já chytil 3kilovýho kapra."
Druhý: "chacha, já 5kilovou štiku."
Třetí: "To nic není, já chytil 10 kilovýho sumce"
A první říká: "Že já popleta vždycky začínám první."
Ptá se kamarád kamaráda: "Máte lžíce na boty?"
"Ne, my boty nejíme!"
Proč bezdomovci nejedí potkany? Není slušné jíst spolubydlící!
O půlnoci zvoní zvonek.
"Kdo je?"
"Soused."
"A co chcete, člověče, takhle pozdě v noci?"
"Máte česnek?"
"Nemáme!"
Asi za půl hodiny zvoní zvonek znovu.
"Kdo je?!"
"Soused."
"A co zase zase k sakru chcete?!"
"Nesu vám ten česnek."
Muž leží na smrtelné posteli, už si v duchu odpočítává zbývající čas, když tu ucítí lákavou
vůni koblih. Sesbírá poslední síly, doplazí se do kuchyně a natáhne se po jedné koblize. Vtom
přiběhne manželka, plácne ho přes ruce a kříčí: "Necháš to, to je na pohřeb!"
Jednou slepý myje nádobí, a když se dostane ke struhadlu tak ho chvíli zkoumá, osahává a
nakonec řekne: "Takovou volovinu jsem ještě nečetl!"
Jak se říká duševně zaostalému sýru? Ementál.

Markéta Bicerová VII.A

Markéta Bicerová VII.A

,,Jak já nesnáším blechy,
vlezou do kožichu a dělají neplechy!“
stěžuje si kočka psovi,
přitom blechu z kožichu si loví.

Rozhovor dál pokračuje,
jak blecha život otravuje.
Jedna fenka povídala,
že kočka blechu k soudu hnala.

,,No ne, a jak to dopadlo?“
,,Jak asi ty trdlo!
Blecha se včas nedostavila
a kauza se odložila.“

„Vychytralé jsou blechy dnešní…“
,,Ano, ano!“ souhlasil pes s ní.
Není radno zahrávat si s nimi,
už dávno se staly mrštnějšími.

Povídá takhle jednou blecha bleše o svých nezbedných dětech. Navzájem si sobě
stěžují, jaká to je hrůza být se svými manžely… Najednou okolo proběhne bernardýn a jedna
blecha křičí:,,Tak ahoj, mě už to jede!“
Tak takhle začal příběh blechy Emilky, které všichni říkají Emy. Bernardýn uháněl,
seč mohl a blecha Emilka se držela, co jí síly stačily. Děti, které na bernardýnovi už seděly,
tak křičely: Rychleji, rychleji!!!“ A najednou, rána jako z děla,, BÁÁÁC“, všechny bleší děti
s blechou Emilkou v čele, z bernardýna spadaly jako zralé hrušky. ,,Tak, a co teď?“
povzdechla si blecha Emilka. Domů to měly ještě daleko. Děti začaly křičet:,, My chceme
bonbony!!!“ Mustafa si začala vymýšlet:,, Já chci panenku s růžovými šatičky a blonďatou
a…a…a… ,,Tak takhle teda ne!!!“ začala křičet blecha Emilka. ,,A co já?“ začala se vztekat
Ogdana. „ Nikdo nedostanete nic!“ rozkřikla se Emilka, až si všichni zacpávali uši. „Už
dóóóst!“ křičeli všichni ostatní. Emilka tedy přestala. Bernarda byla celou dobu zticha,
protože vedle ní seděl bleší bernardýn a ona z něho byla tak vedle, že si ničeho nevšimla.
Nikdo o ní proto nevěděl. „Kde je Bernarda? zděsila se Emilka. „Bernardóóó!“ začala volat.
Nikdo se neozval. Všichni ji začali hledat, ale nikdo ji nenašel. Po nějaké době se opět sejdou
na stejném místě. Najednou se někde ozve: „Koukejte, jak je roztomilý!“ vykřikla Bernarda.
A co bylo dál? Vyhubovala Emilka Bernardě? To se dozvíte příště…

Emilka

Ogdana

Bernarda

Mustafa

Adéla Švecová, Františka Žáková VII.A

Kinderiáda
Dne 3. 10. se žáci naší školy zúčastnili Kinderiády v Nové Včelnici. Jedná se o
atletické závody. Závodí zde děti od druhých do pátých tříd. Vždy 1 dívka a 1 chlapec. Děti
z druhých tříd běží 60 metrů a skáčou z místa do dálky. Třetí třídy se účastní těchto disciplín
60 metrů a hod medicinbalem. Žáci ze čtvrtých tříd - 60 metrů a hod kriketovým míčkem. A
děti z pátých tříd mají 60 metrů a skok do dálky. Běhá se zde štafeta složená ze 4
nejrychlejších dětí. Z naší školy si nejlépe vedl Ondřej Vácha z 3. A, když získal 2. místo
v hodu medicinbalem. Celkově naše škola obsadila pěkné 6. místo z 27 škol. Na 1. místě
skončili žáci ze Základní školy v Milevsku. Díky sponzorům byly zorganizovány hry o
drobné ceny, i když zrovna žáci nesoutěžili v náročných atletických disciplínách. Objevily se
tam i hvězdy z dřívějších mezinárodních atletických klání – Ludmila Formanová a Bohumil
Dvořák. Věříme, že se všem dětem závody líbily a už se těší na další atletické zážitky.
Partneři Kinderiády jsou Tomáš Dvořák a Eliška Klučinová, Dvořák se narodil 11. května
roku 1972. Byl zvolen 2x sportovcem České republiky a to v rocích 1997 a 1999. Jeho kariéra začala
2. místem na juniorském mistrovství Evropy roku 1991, později se stal juniorským rekordmanem
Česka v desetiboji, který dodnes nikdo nepřekonal. Eliška Klučinová se narodila 14. dubna 1988, je
česká vícebojařka. V roce 2009 na mistrovství Evropy skončila těsně pod stupních vítězů na čtvrtém
místě. Roku 2010 na vícebojařském klání nasbírala dohromady 6268 bodů a vyrovnala tak český
rekord Zuzany Lajbnerové z roku 1988. O necelé dva roky později vylepšila hodnotu národního
rekordu na 6283 bodů. Také tímto výkonem splnila kvalifikaci na letní olympijské hry v Londýně.

Adam Klimeš VII.A

Recenze na hry
Borderlands 2
Pojďte se s námi znovu podívat na povrch planety Pandora a poprat se s místními
zmutovanými netvory. Druhý díl je šílený, vtipný a lepší než ten první. Velké změny ale
nečekejte, některých si sotva všimnete. Co vás vůbec čeká? Budete plnit úkoly, sbírat
vybavení a porážet různé příšery. Také budete muset plnit vedlejší úkoly, které vám
odemknou určité dovednosti. Můžete hrát za čtyři různá povolání, což pro ty, kdo hráli první
díl, není žádné tajemství. A čím vyšší úrovně dosáhnete, tím začíná být hra zajímavější.
Jednoduše tento díl je lepší než první, nabízí více lokací a zajímavější úkoly. Ale to už
posuďte sami.

Co se mi líbilo: Zpracování hry, nové možnosti a komiksová grafika.

Co se mi nelíbilo: Je jen máloco, co jde téhle hře vytknout, a to je obtížnost některých úkolů.
Může se stát, že je budete muset opakovat.

Veronika Jiráčková, XI. B

Předvánoční čas
„Vánoce, Vánoce přicházejí,“ tak tuhle písničku znají snad všichni. Písnička, která
patří mezi neoblíbenější a nejzpívavější písničky o Vánocích.
Mám moc ráda vánoční a předvánoční čas. Nikdo nikam nespěchá, každý se
usmívá a není unavený. Ale tak úplně pravda to většinou nebývá. Takhle vánoční čas
nevypadá.
,,Já ty dárky asi nestihnu koupit! Venku je taková zima a já nic nemám pořádného na
sebe! Už mě ty lidi v obchodě vážně lezou krkem.“ Tohle jsou ty pravé české svátky.
Lidé v tuto dobu jen spěchají, chodí do práce a už pomalinku pokukují po nějakých
dárcích. Samozřejmě už pomalu sháníme vánoční stromeček a ozdoby na něj.
Začíná také mánie předvánočního úklidu, protože na Vánoce by mělo být všude uklizeno.
Každý tráví Vánoce někde jinde. Někdo doma, někdo na chalupě a někdo úplně někde
v jiné zemi. Ale já trávím Vánoce doma s rodinou. Pouštíme si koledy a všichni se společně
usmíváme u vánočního stromečku. Někdo plní své rodinné tradice. Každý si své Vánoce
naplánuje podle sebe, aby byly jedny z nejhezčích.
Já vám přeji všem pohodu a štěstí s nákupy vánočních dárků. 

Martina Pokorná IX. B

Adventní věnec
Místo drahých věnců si můžete letos vyrobit svůj vlastní podle svých představ.
1. Chvojí - nejlépe takové, které po uschnutí neopadává (např. jedle, túje, tis apod.).
2. Slaměnou kruhovou podložku, nebo polystyrenový korpus.
3. Železný vázací drát, nebo režný vázací provázek.
4. Čtyři svíčky (fialové nebo červené)
5. Pomůcky k upevnění svíček na věnec (hřebíky, nebo podložky pod svíčky).
6. Stuhy.
7. Různé oříšky, šišky, šípky, sušené pomeranče a různé plody a materiály na dozdobení.
8. Nůžky a zahradnické nůžky na stříhání chvojí.
9. Štípací kleště na drát.
10. Tavná lepicí pistole.
Vezmeme si podložku a pomocí drátku na ni připevníme nastříhané větvičky z túje
nebo jiného keře. Túje by měli být po celém věnci a nemělo by zůstat žádné bílé
místo. Ještě několikrát omotáme drátkem, aby túje dobře držely.
Pokud máme věnec celý obalený tújemi, můžeme do něj zapíchat pomocí hřebíků
nebo speciálních podložek čtyři svíčky. Doporučuji červené nebo fialové barvy.
Věnec si dozdobíme dle vlastní fantazie různými stužkami nebo oříšky, šípky,
sušeným ovocem, které připevníme na věnec pomocí tavné pistole.
Přeji hodně štěstí při výrobě 

Martina Pokorná IX. B

HÁDANKY

1. Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, a není to kočka. Co je
to?
2. Dvě sovy vedle sebe sedí, aniž o sobě vědí. Co je to?
3. Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity dupity. Co je to?
4. Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu, v lesíčku. Co je to?
5. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Co je to?
6. Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není. Má šavli, husar není, k ránu budívá,
ponocný není. Co je to?
7. Maličký sklípek, na dvou hřadách slípek a červený kohoutek. Co je to?
8. Jede, jede panáček, má placatý zobáček, kde voděnka crčí, tam nosejček strčí. Co je to?
9. Táta dlouhý, máma krátká, děti jako pimprlátka. Co je to?
10. Kolik udělá vrabec kroků za sto roků?

Řešení:
1. kocour,
2. oči,
3. dešťové kapky,
4. houba,
5. hlemýžď,
6. kohout,
7. ústa, zuby, jazyk
8. kachna,
9. hrábě,
10. ani jeden, protože skáče

Adéla Pincová VII.A

FILMOVÉ KVÍZY
V tomto filmovém kvízu budete odpovídat na otázky z různých filmů a pohádek. V tajence
vyjde název ze seriálu.

1. Jak se jmenuje zlobřice ve Shrekovi?

f) Sněhurka

s) Fiona

d) Líza

2. Jak se jmenuje lev v Madagaskaru?

i) Alex

u) Sid

s) Radim

3. Jak se jmenuje nejlepší kamarádka Harryho Pottera?
Harmiona
4. Co uměl Hapy Feat?

a) létat

5. Kam se chtěla vrátit zvířata z Madagaskaru?

l) Veronika c) Gabriela m)
r) zpívat

J) 5

o) 7

7. Co byl Harry Potter

h) zpěvák

w) instalatér

8. Jak se jmenuje malá mamutice z Doby ledové?
Jablko

10. Co chutnalo myši v Ratatoulie?

e) Soběslav

s) New York h) Anglie

6. Kolik bylo trpaslíků ve Sněhurce?

9. Jak se jmenovala malá zlobřice ve Shrekovi?
Anežka

p) tancovat

t) 11

o) Broskvička
v) Eliša

R) lízatko

n) kouzelník
q) Sára
á) Tereza

x) buchty

y)
é)

i) sýr

Tajenka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.

Jindřiška Čapková VII.A

Advent
Adventní věnec k Vánocům patří,
ať jsme si jisti, že jsme bratři.
První svíčku zapálíme brzy,
co jsi udělal špatně, tě teď jistě mrzí.

Adventní věnec zdobí náš stůl,
svící na něm je již zapáleno půl.
Vánoce se kvapem blíží,
máme radost z dárků, lyží.

Třetí svíce na věnci plápolá,
my tančíme kolem stolu dokola.
K adventu se hodí barva fialová,
a doba vánoční je tu znova.

Čtyři svíce na věnci hoří,
všem okolo se dobře daří.
Je tu teplo z naší lásky,
v srdci máme sedmikrásky.

Adéla Švecová a Františka Žáková VII. A

Olympiáda v českém jazyce
školní kolo
Dne 6. listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterou pořádali
pan učitel Lis a paní učitelka Štefanová.
Umístění: 1. Místo- Lucie Vondrášková (9.A)
2. Místo- Barbora Špačková (9.A)
3. Místo- Václav Mattamelli, Jan Novotný (8.B)
Jménem redakce Klubka gratuluji vítězům.
Okresní kolo se uskuteční dne 7. února 2013 v Táboře.
Lucie Vondrášková a Barbora Špačková za nejlepší výsledky budou reprezentovat
naši školu v Táboře.

Tereza Petržilková VIII.B

Květináč na zápraží
Připravíme si:
větší květináč
aranžovací hmota
usušená silnější kolečka jablek a pomeranče
květy levandule na delších stopkách
smrkové šišky
3 kukuřičné klasy se šustím
větvičky jeřabin i s plody
smrkové větvičky
Postup práce:
Do květináče dáme aranžovací hmotu. Po
obvodu zapícháme řadu smrkových větviček poté řadu jeřabinových. Na stopky kukuřičných
klasů připevníme drátky a šustí přehrneme. Kukuřičné klasy zapícháme do středu květináče.
Pomocí drátků naaranžujeme smrkové šišky, jablková a pomerančová kolečka. Prázdná místa
vyplníme menšími smrkovými větvičkami a květy levandule.
Existuje varianta, že se aranžovací hlína v květináči nejprve zalije. Potom bude aranžovací
hmota fungovat podobně jako hlína a můžeme přidat rostlé květiny, které nám neuschnou tak
rychle, např. jiřinky nebo slunečnice. Květináč můžeme vystavit na zápraží.

Anežka Hovorková VII.B

Mikulášská křížovka
Od Mikuláše dostanete………………………………………
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Adéla Pincová VII. A

