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PRO ZAČÁTEK TU MÁME KONEČNĚ 
KONEC NAŠEHO PŘÍBĚHU 

... Vzbudili jsme se hodně pozdě večer. Ohniště už vyhaslo a já jsem zahlédl 

dvě srnky, jak se baví s nějakým cizím klukem, který měl parohy a evidentně 

jim rozuměl. 

Celý tento večer mi vrtal hlavou po zbytek prázdnin.  

Dodnes nevím, kdo to byl. 
 

(autorkou příběhu na pokračování je Apolenka Bímová) 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ  
SOUTEŽNÍCH RÉBUSŮ 

Vylosovali jsme tři vítěze: 
Anna Cilichová, Matěj Dvořák, paní učitelka Mgr. Miroslava Čejchanová 

 
Řešení rébusů: 1. mobil, 2. rouška, 3. rouška, 4. lavice, 5. škola 

Slovo „rouška“ se vyskytovalo dvakrát.  
 

VZKAZ PRO VÝHERCE: Odměnu dostanete na konci toto šk. roku  
(někde si vás najdeme  ). 

 

SOUTĚŽNÍ POZNÁVAČKA 

Na které fotografii, se nachází kopretina? 
 

a) fotografie č. 1     b) fotografie č. 2  

c) ani na jedné fotografii se kopretina nenachází 
 

Své odpovědi posílejte na email lukas.caha@zsvelkehamry.cz.  

Poslední den, kdy můžete odpovědět, je 30. září 2020. 

Nezapomeňte do emailu napsat odpověď, své jméno a třídu. 
 

1. 2. 



 

  

ROZHOVOR S PANEM UČITELEM 
DAVIDEM LEJSKEM 

Jak dlouho učíte? 

Na základní škole učím tři a půl roku. 

 
Chtěl jste být vždy učitelem? 

Chtěl, již od studia na gymnáziu. Život mě sice z počátku zavedl jiným 
směrem, ale vlivem štěstí a náhod mě k profesi učitele  

nakonec navedl zpátky. 

 
Jaké máte koníčky? 

Mými koníčky jsou různé druhy individuálních sportů jako je například 
posilování. Dále rád trávím chvíle s rodinou a v přírodě.  

Nyní jsem si velmi oblíbil otužování. 

 
Co se Vám nejvíce líbí na naší škole? 

Jelikož učím tělesnou výchovu a anglický jazyk, tak jsem nadšený z velké  
i malé tělocvičny. Velmi obdivuji vybavenost v oblasti IT, jako je třeba nově 

vybudovaná jazyková učebna, kterou využívám k výuce angličtiny. 

 
Byl jste už v Anglii? 

Ano, byl. Týden v rámci zájezdu na gymnáziu.  
Do budoucna mám za cíl se podívat do USA. 

 
Co děláte ve svém volném čase? 

Ve svém volném čase sportuji, výletuji a také se vzdělávám v různých 
oblastech. Postupem času jsem zjistil, že jeden z nejcennějších atributů  

v životě jsou vědomosti. 
 
 

Kdybyste mohl trávit dovolenou  
v knize, která by to byla? 

 

Určitě by to byla dovolená v jedné z knih 
Pána prstenů. Jsou tam popsané různé krásy 

přírody a obrovské stavby  
a to by stálo za to vidět. 

Otázky připravila Terka Žáková. 
Poslední otázku připravil pan učitel Lukáš Caha . 



 

  

A TEĎ TROCHU MATEMATIKY!! 



 

  

Matematiku připravila Terka Žáková. 
 

Výsledky se dozvíte v příštím čísle. 



 

  

PEČU, PEČEŠ, PEČEME ... 

ANEB JAK UPÉCT BUBLANINU 

S BANÁNY NEBO JAHODAMI 

Ingredience: 

 2 hrnky polohrubé mouky 

 2 vejce 
 1 hrnek cukr krupice 

 1 hrnek mléka  

 1 vanilkový cukr 

 1/2 hrnek oleje  

 1 prášek do pečiva  

 banány nebo jahody 
 

Postup: 

Vše smícháme, nakrájíme 

ovoce, naskládáme na těsto, 

dáme do trouby na 40 až 45 

min. na 180°. Posypeme 

 moučkovým cukrem. 

Tento recept připravila Anička Cilichová. 



 

  

TAKTO DO V TÉTO DOBĚ VYPADÁ  

U NÁS VE ŠKOLE 

 



 

  K O M I K S  

Autorkou komiksu je Nikola Štěpánková 



 

  

ŽÁCI 6. ROČ. ZKOUŠELI, ZDA UMÍ 

DOMA VYTVOŘIT KRYSTALY 

... PODÍVEJTE SE, JAK JIM TO ŠLO 

 

... a toto dokáže kuchyňská sůl, voda, bavlnka, sklenice, talířek  

a odpařování ... 
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