


 
TOP 10 ZPĚVÁKŮ/SKUPIN PODLE NÁS  

1.  EMINEM               6. YZOMANDIAS  
2.  EARTH              7. POKÁČ  
3.  CALIN                     8. METALLICA  
4.  ED SHEERAN         9. H. ZAGOROVÁ  
5.  TAYLOR SWIFT    10. KAREL GOTT  

  
TOP 20 PÍSNIČEK PODLE NÁS  

1.  THE REAL SLIM SHADY (EMINEM)  
2.  MOCKINGBIRD (EMINEM)  
3.  DIAMANTY (EARTH)  
4.  SÁM DOMA (EARTH)  
5.  RAPE ME (NIRVANA)  
6.  TREZOR (GOTT)  
7.  ZIMA, ZIMA, ZIMA (H. ZAGOROVÁ)  
8.  FIGHT BACK (NEFFEX)  
9.  PRAHA/VÍDEŇ (CALIN)  
10. DON´T CRY (GUNS ´N´ ROSES)  
11. WOUD´VE, COULD´VE, SHOULD´VE  
12. (TAYLOR SWIFT)  
13. MÁM DOMA KOČKU (POKÁČ)  
14. SHIVERS (ED SHEERAN)  
15. CALL ME BABY (CARLY RAE JEPSEN)  
16. VDAKA TI (PUERTO & YAEL)  
17. SVĚTLO (SCHYZO)  
18. PAIN KILLER (JUDAS PRIEST)  
19. ALIEN BLUES (VUNDABAR)  
20. MELANŽ (YZOMANDIAS)  
21. FREEZING MOON (MAYHEM)  

  
 
NOVÁ ALBA A PÍSNIČKY (2022)  

1.  EL PREZIDENTO (KABÁT)  
2.  PATIENT NUMER 9 (OZZY OSBOURNE)  
3.  POPSTAR* (CALIN)  



4.  THE END (SLIPKNOT)  
5.  J. EDEN E-GEN (YZOMANDIAS)  
6.  RUMCAJS MILOVAL MANKU (KABÁT)  
7.  TEMNÝ KRÁL (DIVOKEJ BILL)  
8.  CALL ON ME (ED SHEERAN)  
9.  PARARAMPAM (YZOMANDIAS)  
 10.    BAD MEMORIES (MEDUZA)  

   
Udělali: Pavlis a Mates  
 

 

   

 

 
 



 

Otázky na paní učitelku Kláru Piscovou  
 
 

Co se vám líbí na této škole?  
 Je malá  
 Slušní žáci  
 Rodinná, všichni se tady znají  
 Dobrý učitelský kolektiv  

Změnila byste něco na této škole?  
 Některé třídy by potřebovaly opravit  

Jak jste se dostala k tomuto povolání?  
 Baví mě práce s dětmi  
 Byla jsem k tomu vychovávána babičkou  

Jaké máte koníčky?  
 Šití  
 Malování  
 Stavění nábytku z IKEY  
 Pečení  

Vaše nejoblíbenější předměty ze studií?  
 Výtvarná výchova  
 Přírodopis  

Méně oblíbené byly?  
 Fyzika  

Proč byly hlavní předměty český jazyk a výtvarná výchova?  
1. Miluji literaturu, proto český jazyk  
2. Ráda maluji  

Jak dlouho učíte?  
 4 měsíce  

 

 

 

 



  

 

 
 
Nejhranější hry:   
 

1. Counter-Strike: Global Offensive  
2. Dota 2  
3. PUGB: Battlegrounds  
4. Apex Legends  
5. Call of Duty: Modern Warfare II  
6. Grand Theft Auto V  
7. Goose Goose Duck  

 
 
 
 
 
Counter-Strike: Global offensive je týmová strategická hra, ve které jsou 
dva týmy, které se dělí na teroristy a policajty.    
 
Dota 2 je strategická hra, ve které se dva týmy po pěti utkají proti sobě. Hra 
spočívá v tom, že protější tým musí zničit vaši základnu a vy jejich.  
 
PUGB: Battlegrounds je hra žánru battle royale, to znamená, že musíte 
získat zbraně a vybavení z různých lokací a přežít jako poslední.   
 

 



 

PŘÍSADY: 
300 ml polotučné mléko 
1 balení pudingu 
120 g mletý kokos 
1 PL změklé máslo 
130 g moučkový cukr 
50 g celé mandle (bez slupky) 
50 g strouhaný kokos 
 
 
  

POSTUP PŘÍPRAVY: 

Puding uvaříme podle návodu na obale, ale jen s 300 ml mléka a bez cukru. 
Necháme mírně zchladnout a ještě do teplého přidáme mletý kokos, 
změklé máslo a moučkový cukr. Rukou vypracujeme těsto a necháme asi 30 
minut v lednici odpočívat. 

Mezitím si v troubě opražíme mandle. Troubu předehřejeme na 180 °C, 
mandle pražíme na plechu vyloženém pečícím papírem  asi 10 minut. 
Dáváme pozor, aby nezačaly hnědnout, protože to může ovlivnit jejich 
chuť.  

Z těsta tvarujeme kuličky. Do každé vtlačíme jednu opraženou mandli, 
vytvarujeme pěknou kuličku, obalíme ji ve strouhaném kokose a vložíme do 
papírového košíčku. 

  



 

 

 

Koncerty,vánoční trhy,pohádkové a filmové kino,ohrada s ovečkami a 

mnoho dalšího uvedl program Znojemského adventu,který odstartoval 27. 

listopadu.Právě na první neděli se rozsvítil vánoční strom na Masarykově a 

Horním náměstí.Uveden byl také první koncert zpěváka Ondřeje Rumla. 

Zajímavými atrakcemi adventu byla Výstava betlémů, 

Ohrada s ovečkami nebo Vyhlídkové kolo. 

 

 

    



 



 

Vánoce se blíží. Je to svátek, kdy chceme svým blízkým udělat radost ať už 

maličkostí, nebo originálním praktickým dárkem. Pokud ještě nemáte 

nakoupené dárky nebo nevíte jaké, připravila jsem si pro vás pár tipů na 

vánoční dárky pro vaše přátele a nejbližší. 

 

První tip je spíše pro ženy a jedná se o svíčku. 

Jako další tip na dárek zde máme jakýkoliv kousek 

oblečení. Ať už jde o klasické ponožky, tričko, šálu, svetr, rukavice nebo 

cokoliv jiného. Tento dárek rozhodně udělá radost všem, ale je lepší vědět, 

jaký styl má dotyčný rád.  

 

Dárkový poukaz na cokoliv je výborný dárek, když chcete 

nechat volbu výběru na obdarovaném. 

 

Většina obchodů ho nabízí a můžeme ho koupit na prodejně. Podle mého 

názoru je tento dárek velmi praktický a někdy udělá větší radost než 

konkrétní dárek.  

Pokud máte mezi blízkými ty, kteří mají rádi sladké, jakékoliv jídlo nebo 

pití, je tento dárek pro ně jako dělaný. Máme na výběr z několika druhů 

dárkových balíčků čokolád, oříšků nebo sladkostí. Dobrý dárek pro osoby 



starší 18 let je medovina. Musíte ji ale kupovat s dospělým. Ale nejen 

dobroty  

koupíme dárkově zabalené. A proto jsou dalším tipem dárková balení čajů, 

kosmetiky, ale i sada šperků, nebo pro tatínky nářadí.  

Pokud váš blízký rád čte, není špatným dárkem kniha. Bylo 

by ale dobré znát, jaký žánr má rád.  

Jestli ho nevíte, zase je na místě dárkový poukaz do 

knihkupectví.  

Někoho potěší spíše elektronika, v tom případě jim 

můžete koupit třeba sluchátka, reproduktor, nebo chytré hodinky. 

 

Preferujete-li spíše ručně vyrobené dárky, tak i pro vás jsem si připravila pár 

tipů. Jedním z nich jsou domácí likérky všeho druhu a druhým je spíše pro 

ženy po domácku vyrobená sůl do koupele. Na internetu najdete mnoho 

receptů pro oba tipy a jsem si jistá, že tyto dárky budou skvělé. Určitě 

originálním dárkem je mýdlo nebo svíčka. Pro výrobu 

tohoto dárku je však potřeba nakoupit speciální suroviny. A 

nakonec zaručeně udělá radost vlastnoručně malovaný 

obrázek nebo přáníčko.  

 

 

Doufám, že vám některý z mých tipů pomohl a udělá vašim blízkým radost.   



 

„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?”„Pokud můžu soudit podle původu 

dárků - tak asi z Číny.” 

 

„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, čerstvě uříznuté jedličky, vánočního 

cukroví...” „Cítím, cítím - sousedi se ale maj! 

 

 

Loudí sestra o Vánocích: „Jirko, nemáš něco 

sladkýho?” „Ne, ale v obýváku jsou bonbóny a 

sušenky.” Dívka odvrátí svou tvář: „Tak to ne, těch 

už mám plný zuby.” Brácha na to pohotově: „Tak 

si je máš vyčistit.” 

 

„Děti, přece jenom bude k večeři ten kapr!” oznamuje na 

Vánoce maminka. „Ale vždyť ho snad šel tatínek pustit do 

rybníka, ne?” zamračí se Filípek. Maminka vysvětluje, jak se 

to událo: „Tatínek šel kapra skutečně pustit do rybníka, ale 

když ho tam házel, nevšiml si, že je zamrzlý a chudáka kapra 

zabil!”  

 

„Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?” ptá se Pepík táty. „Ale 

samozřejmě, co tě to napadlo?”„No, že celej den stojí nějakej chlápek u 

domovních dveří a chce třetí splátku.” 



 

 

„Slyšel jsem, že v Třeboni byla surově potlačena demonstrace proti 

vánočním svátkům.”„A kdo tam, prosím tě, demonstroval?”„Kapři.” 

 

O štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: "Hele nemáš 

dneska na půl dne čas?" Kamarád se diví: ,,Zrovna dnes, a 

proč?" "No já jen že mám doma postavenej betlém a chybí 

mi tam osel..."  

 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se 

předvedeného muže: „Za co jste tady?” „Za předčasné 

vánoční nákupy.” „To přece není žádný přestupek. Jak 

brzy jste nakupoval?” „Dvě hodiny před začátkem 

otvírací doby.” 

 

 

 



 

1. Rozkrajování jablka – komu tvoří jaderník hezkou pravidelnou 

hvězdičku, bude dlouho živ a šťasten. Kdo má křížek, brzy zemře.  

 

2. Barborky – na svátek sv. Barbory (4.12.) se utrhnou třešňové 

větvičky, kterými se vyzdobí pokoje. Dříve dívky dávaly větvičkám 

jména chlapců a věřily, že se vdají za toho, čí větvička rozkvete. 

 

 

3.  Patky od vánoček – která dívka sebere o vánocích devět patek od 

vánoček, do roka se vdá.   

 

4. Házení střevícem – dívka se zády otočí ke dveřím a hodí střevíc 

přes rameno. Pokud dopadne špičkou ke dveřím, dívka se vdá.  

 

 

5. Lichý host – nikdy se nedávejte zvát do rodiny, kde byste o 

Štědrém večeru byli lichými. Nevěstí to nic dobrého.  

 

6. Louskání ořechů – když začínáte u stolu louskat ořechy, první čtyři 

prozradí, jaké je vaše zdraví. Jsou-li jádra pěkná bílá, je všechno v 

nejlepším pořádku. Jsou-li načernalá, znamená to nemoc a 

všechna čtyři jádra černá znamenají smrt.  

 

 

7. Šupiny z kapra – dávají se pod talíř, nebo do peněženky, aby se tě 

držely v příštím roce peníze. Někde dávají i koruny.  

 

8. Čočka – večeří se čočka, aby se člověka držely peníze.  

 



 

9. Lití olova – ze vzniklého obrazce se hádá, jaká bude budoucnost.  

 

10. Sedm hrnečků – pod každý hrneček se vloží jeden symbol. Peníz 

znamená bohatství, uhlí signalizuje nemoc, prsten svatbu nebo 

aspoň lásku, hřebínek varuje před nedostatkem, šáteček věští 

cestu, chléb štěstí a dudlík miminko. Pak stačí, když si zavážeme 

oči, zamícháme hrnečky a jeden si zvolíme. Tímto zvykem se 

hádala budoucnost.  

 

 

11.  Pouštění svíček – svíčky se pouští v ořechových skořápkách po 

vodě v nějaké nádobě. Komu odepluje svíčka ode všech nejdál, tak 

se dostane také od rodiny nejdále – na školu, odcestuje…  

 

12.  Zapalování františků a purpury.  

 

 

13. Věšení jablek, mrkví, oříšků na stromy v lese pro zvířata. 

 

14. Zlaté prasátko – pokud se drží celý den půst, uvidí člověk večer 

zlaté prasátko. 

 

 

15. Věšení adventních věnců – adventní věnce mají čtyři svíčky, které 

symbolizují čtyři neděle před vánocemi. 

 

16. Ovazování vánočního stolu – nohy vánočního stolu se ovazovaly 

provazem nebo řetězem, aby rodina zůstala při sobě. 

 

 

 

 

 



  

                    Vítězný návrh od Martiny Z. 

 


