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Surikata

Žáci naší školy se stali pa-
tronem surikaty v liberecké 
zoologické zahradě. Pan 
učitel Prade pořídil v ZOO 
pár fotografií. Více o spon-
zoringu surikaty si můžete 
přečíst na straně číslo 4.  

Rozhovor

V tomto čísle naleznete 
dva rozhovory. Na straně 
číslo 5 naleznete rozhovor 
s paní učitelkou Bárou 
Bubílkovou a na další 
stránce s hospodářkou 
Martou Barycharovou.  

Recepty

I v tomto čísle najdete dva 
re c e p t y. N a k ro užk u 
zdravého vaření připravo-
vali žáci domácí wrap 
a  granolu s jogurtem. 
Pokud vás recepty zajíma-
jí, nalistujte si stranu číslo 
10. 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Ze života školy
�

Alenka v říši divů
Dne 12. 1. jsme byla 9. B v divadle na baletním představení Alenka v říši 
divů. Představení bylo od Ruské baletní školy. Balet jsem už jednou viděla a 
ve srovnání s tímto představením byl o mnoho lepší. Musím uznat, že herci 
byli perfektně synchronizovaní, nějaké části byli i pěkné, ale kdybych film 
Alenka v říši divů neznala, ani bych nepoznala, že se jedná o stejný příběh. 
Divadlo i přesto hodnotím pozitivně, alespoň jsme si zase jednou odpočinuli 
od školy:)

Jana Úradníčková, 9. B

Anglické divadlo pro 1. stupeň
Divadlo se konalo ve čtvrtek 19. 1. 2017 v libereckém Domě kultury. Před-
stavení bylo v  angličtině a v  češtině a hráli v něm tři herci. Herečka hrála 
Mařenku, jeden herec hrál Jeníčka a druhý herec hrál uvaděče, maminku 
a  ježibabu. Představení bylo o Jeníčkovi a Mařence, kteří se chovali jako 
roboti. Divadelní hra se mi líbila, protože jsme seděli v první, ve druhé a ve 
třetí řadě. U divadla jsem se často zasmála, protože bylo hodně vtipné.

Nikol Holásková a Nelly Fialová

Anglické divadlo pro 2. stupeň
Dne 19. 1. jsme byli v Domě kultury na anglickém divadle. Už minulý rok jsme 
viděli první díl tohoto představení a tento rok i druhý. Hercům bylo dobře 
rozumět, tedy alespoň já jsem pochopila, o čem mluví. Divadelní představení 
vyprávělo o muži, který si hledal práci, ale bohužel pokaždé, když si ji našel, 
stala se nějaká příhoda a rázem o práci přišel.

Jak ale všichni víme, první díl je skoro vždy lepší než ten druhý, a to platilo i v 
tomto případě. Tím ale neříkám, že divadlo nebylo pěkné, naopak! Myslím, že 
herci to měli pěkně zpracované, podali dobrý výkon a mně se to líbilo.

Jana Úradníčková, 9. B 

�
�2



Ze života školy
�

Phantom
V pátek 27. ledna byla 6. A, 6. B a 7. A v jabloneckém divadle na představení, 
které se jmenovalo Phantom. Fantom opery (anglicky The Phantom Of the 
Opera) je muzikál z roku 1986. Jde o adaptaci stejnojmenného románu fran-
couzského spisovatele Gastona Lerouxe, jenž poprvé vyšel v roce 1909. Ten-
to Phantom měl představovat 15 nejlepších scén v jabloneckém divadle.

Představení bylo spíše taneční a velice pěkné. Děj ale nebyl nijak zřetelný. 
Odehrávalo se to ve tmě a byly vidět jenom fosforové kousky oblečení.

Marie Fabinyi, 7. A

Školní kolo anglické olympiády
Ve středu 11. a 18. ledna se již tradičně konala školní kola olympiády v an-
glickém jazyce.   Žáci 2. stupně nejprve splnili poslechové cvičení, poté se 
představili a samostatně mluvili o jednom z  vylosovaných témat. Všichni 
soutěžící podali velmi dobré výkony a zaslouží si pochvalu.

Do okresního kola však postupují jen ti nejlepší – Sam Channoufi (6. A) 
v I. kategorii a Tomáš Hubička (9. B) v II. kategorii.

Mgr. Jana Lhotová

Matematická olympiáda – kategorie Z5 a Z9 
Školního kola Matematické olympiády v  kategorii Z5 se zúčastnilo 7 žáků 
a v kategorii Z9 se zúčastnilo 9 žáků. Do okresního kola z 5. třídy postoupili 
4 žáci (Tomáš Kelbasa, Lukáš Albrecht, Tichon Čerevko a Blanka Šípková), 
z 9. třídy postoupila 2 děvčata (Klára Baráthová a Eliška Malcová).

Absolutním vítězem okresního kola Matematické olympiády se stal Tomáš 
Kelbasa z 5. A. Ostatním zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy!

Mgr. Monika Kodešová  

�
�3



Ze života školy
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Surikata 
V listopadu 2016 proběhl na naší škole sběr papíru. Žáci naší školy rozhodli 
formou ankety o tom, že část výtěžku bude věnována jako příspěvek ZOO 
Liberec na chov surikat. Žáci naší školy se tedy stali na rok patronem jedné 
surikaty z celého chovu. 

V zoologické zahradě Liberec se surikaty začaly chovat od roku 1969, a to 
dva samečci a dvě samičky. Roku 1974 jeden sameček uhynul a zbývající 
jedinci byli posláni do ZOO Tallinn. Opět se začal tento druh chovat až v roce 
2006. V ZOO se daří pravidelně rozmnožovat dospělé jedince a úspěšně od-
chovávat mláďata. 

Zrovna v tuto dobu se surikaty starají o nová mláďata ve vnitřním výběhu. 
Venkovní výběh je kvůli zimnímu období uzavřen. 

Kontejner na sběr papíru bude přistaven v červnu a žáci zase budou moci 
formou ankety rozhodnout o tom, kam část výtěžku bude věnována. 
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Ze života školy
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Rozhovor s paní učitelkou Bubílkovou  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Ze života školy
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Rozhovor s paní hospodářkou Barycharovou
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Pátek třináctého
�

Byl pro vás pátek třináctého nějakým způsobem nešťastný? Víte vůbec, že  v 
lednu pátek třináctého již byl?. Proč je ale tento den v mnoha zemích po-
važován za nešťastný?

Přinášíme vám pár událostí, které se v pátek třináctého staly:

• Poslední Kristova večeře měla 13 hostů. Třináctým hostem byl Jidáš, 
který Ježíše zradil.

• Ve středověku se slušelo věšet kriminálníky právě v pátek, který byl často 
znám jako „popravčí den”.

• Židé považovali třináctku za nešťastnou, protože třináctým písmenem 
v hebrejské abecedě je písmeno M, což je první písmeno ve slově Mavet, 
které znamená „smrt“.

Strach a pověra ze třináctky jsou tak rozšířené, že se například v některých 
hotelech vůbec nevyskytuje pokoj s tímto číslem, jinde zase na číselníku ve 
výtahu mezi 12. a 14. patrem zcela chybí 13. patro (jedná se vlastně o pod-
vod, protože třinácté patro bude fyzicky existovat, i když bude označeno ji-
nak). Mnohé letecké společnosti vynechávaly ve svých letadlech cíleně 13. 
řadu a některé tak činí ještě stále.

A co vy? Máte strach z čísla třináct? Pokud ano, tak nejspíš trpíte fóbií, která 
se nazývá triskaidekafobie.

Další pátek třináctého nás čeká v říjnu tohoto roku.

Veronika Hnízdilová, 6. B 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Vysvědčení
�

V úterý 31. ledna dostali žáci 1. třídy svoje první vysvědčení. Poblahopřát jim 
přišli i jejich kamarádi z devátých tříd. Prvňáčci se jim rádi pochlubili krásnými 
známkami. Všem prvňáčkům přejeme, aby jim jedničky vydržely až do deváté 
třídy.

Mgr. Monika Kodešová, Mgr. Jana Lhotová 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Soutěž
�

Soutěžní obrázek č. 1 správně uhádli: Aneta Pechová, Vít Pleštil, Adéla 
Vaněčková, Michaela Pokorná, Kristýna Reinišová a Tereza Vaněčková.

Ostatní nemusí zoufat, stačí uhodnout, kde se nachází daná věc, která je vy-
focená na obrázku níže. Odpovědi opět pište do formuláře na webových 
stránkách školního časopisu (http://piknik.oblacna.cz). Nebo použijte QR kód 
se nachází v pravém dolním rohu této stránky.

Tak co? Víte, kde to je?  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Zdravé vaření
�

Domácí wrap
Tortilla
• špaldová mouka
• olivový olej
• sůl
• voda 
Zpracovat těsto, vyválet placku a péct na suché 
teflonové pánvi z obou stran
Náplň
• guacamole (zralé avokádo, cherry rajčata, česnek, sůl, citronová šťáva + 

koriandr a chilli paprička
nebo
• míchané vejce (na másle), krájená zelenina (rajče, ledový salát), strouhaný 

sýr (Cheddar)

Domácí granola s jogurtem
Ingredience:
• ovesné vločky 500 g
• banán (rozmixovat) 2-3 ks
• špetka soli
• omáčka: burákové máslo 2 PL, máslo ½ ks, 

med 3PL
• bílý jogurt, ovoce, semínka

Poznámky:
Pečeme 20–30 minut při teplotě 180 °C
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