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Milý čtenáři, 

 

právě se ti do rukou dostalo páté vydání časopisu Soudníček, které 

jsme připravovali celý školní rok. 

 

V tomto vydání najdete nejrůznější články, ankety, recepty nebo 

třeba i herní koutek, to ale zdaleka není vše! 

Nechte se překvapit... 

 

Časopis Soudníček vznikl ve spolupráci se školním parlamentem. 

 

Píšete rádi? Máte nápady? Chtěli byste také přispět? Pokud ano, 

neváhejte oslovit vašeho třídního parlamenťáka nebo 

nám napište na náš email. 

 

Email: zakovsky.parlament@zsusoudu.cz 

mailto:zakovsky.parlament@zsusoudu.cz
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Rozhovor s paní učitelkou Prchlou  
 

Jak dlouho učíte?   

40 let. 

Jaký předmět učíte?   

Matematiku. 

Je dnes něco lepšího než dříve, nebo naopak horšího?  

Děti mají horší chování, dříve byly děti lépe připravené na výuku. 

Utkvěl Vám nějaký žák, v čem vynikal? 

Ano. 

Jaké jídlo ze školní jídelny Vám chutná nejvíce? 

Řízek s bramborovou kaší. 

Kolik ředitelů na naší škole si pamatujete? 

Šest. 

Čemu se věnujete ve volném čase? 

Vařím a starám se o osm koček. 

Jakou barvu máte nejraději? 

Starorůžovou. 

Jaké zvíře máte nejraději? 

Mám ráda všechny kromě hadů a pavouků. 

 

Rozhovor s paní učitelkou vedla 4.A 
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Tipy na výlety od 4.A 

 
1) Skautská jičínská chata  

Tato jičínská chata je velice dobrá na 

ubytování. 

A přímo nad ní je vyhlídková věž. 

 

 

2) Minigolf v Babylonu 

V této aréně na minigolf si můžete užít velikou 

zábavu s rodinou, ale i s kamarády. 

 

 

 

3) Hrad Kost 

Hrad Kost je skvělé vyhlídkové místo.  

       

 

 

 

4) Vyšehrad 

Vyšehrad je velice dobré místo na vyhlídky a pro menší je tam i 

dětské hřiště.  
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Ankety 

 
Vyber si!  

 

Matematika / Český jazyk 

Výtvarná Výchova / Pracovní činnosti 

Ovoce / Zelenina 

Sladký oběd / Slaný oběd 

Ananas na pizze ano / ne  

Džus / Mléko  

 

Kristýna, 5.A 

 

VYROB SI SÁM KARTONOVOU POSTAVU 

ČILI MAKETU 
Máte svého oblíbeného hrdinu a chtěli byste ho mít 

doma v životní velikosti? Tak to jste tu správně, zrovna 

tady se vaše sny splní. Stačí následovat tento 

jednoduchý návod a najít si chvilku času a chuť tvořit. 

 

Potřebujete: Lepidlo (tyčinkové i tekuté), nůžky, velké 

kartony, tiskárnu (nejlépe barevnou), širokou 

průhlednou lepící pásku, úzkou průhlednou lepící pásku, 

nůž na karton (zalamovací nožík) 

1. Nejdříve si najděte hezkou fotku nebo obrázek 

svého hrdiny a uložte si ji. Nejlepší by bylo, kdyby to 

byla fotka ve vysokém rozlišení a aby tam byl hrdina 

celý, tzn. aby tam měl celou postavu. Ujistěte se, že je 

pozadí fotky bílé, abyste si zbytečně neplýtvali barvy 

do tiskárny, a že váš hrdina nemá zbytečné místo ani 

nad hlavou ani pod nohama. Ubralo by mu to na výšce, 
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což nechceme. Až budete mít vše připravené, najděte si stránku jménem Rasterbator. 

Je to stránka pro tvoření obřích plakátů, v našem případě makety. Potom, co se vám 

načte Rasterbator, klikněte na „Create your poster“. Objeví se vám možnosti, jak 

vložit obrázek, který chcete zvětšit. Klikněte na „vybrat soubor“. Měly by se vám 

objevit vaše složky, které máte v počítači. Najděte si složku, ve které je obrázek 

vašeho hrdiny a klikněte na ni. Pak klikněte na „Upload“ a máte ji tam. Rasterbator vás 

automaticky přesune do další fáze. Teď to bude trošku chaotické, tak dávejte pozor. 

Najděte si tam „Paper settings“ a pod tím máte automaticky navoleno „A4“. To si 

změníme na „US Letter“. Potom si najděte „Output size“. Do první ikonky napíšete 

výšku vašeho hrdiny, ale pozor – VE STOPÁCH neboli ve ft. Hned vedle ikonky na 

výšku postavy máte automaticky nastaveno „Wide“, ovšem to nechceme, takže si to 

změníte na „High“. Vedle toho všeho máte zobrazeno, jak by to vypadalo v porovnání s 

osobou vysokou 180 cm. Můžeme kliknout na „Continue“. Objeví se vám fáze, kde se 

dávají efekty, které ale nechceme, takže klikněte na „No effects“. Klikněte dále a 

objeví se vám další fáze, ale tady nic neděláme, takže jdeme dál. Máme tu poslední 

část! Klikněte na „Complete with ... page poster“. Tam vám předem ukáží, kolik papíru 

spotřebujete, ale nebojte se, když je tam nějaké šílené číslo, třeba jako 30, uvědomte 

si, že některé části budou jen čistě bílé. Automaticky se vám to uloží a můžeme jít na 

další krok. 

2. Stažený obrázek vašeho hrdiny si vytiskněte. Asi všichni víme, co bude následovat, 

začneme stříhat. Měli byste si dávat pozor při stříhání spojů, nesmí tam být ani 

kousek bílého papíru a ani by to nemělo být až moc ustřižené. Nevypadalo by to hezky. 

3. Až všechno budete mít rozstříhané, budeme k sobě jednotlivé části vašeho hrdiny 

slepovat zezadu úzkou lepící páskou. Tady také musíte dávat pozor, abyste to dobře k 

sobě slepili, protože na sebe musí všechno správně navazovat. 

4. Teď nastává zase ta těžší část. Vezměte si k ruce karton a složte jej jednotlivými 

díly k sobě. Myslete na to, že musíte mít na jednu postavu svého hrdiny dvě vrstvy 

kartonu. Každou vrstvu kartonu slepte k sobě a napojujte je opravdu poctivě, aby se 

vám později váš hrdina nepřehýbal, ale byl pevný a stál hezky rovně. Potom slepte obě 

vrstvy kartonu k sobě tekutým lepidlem, počkejte až uschne, a pokud vám spoj u 

kartonu vychází nějak špatně, musíte jej vyztužit ještě jednou vrstvou kartonu v 

daném místě, ale to stačí až nakonec. Máme tedy dvě vrstvy kartonu slepeného k sobě 

a celou slepenou postavu. Teď si vezměte svého vybraného hrdinu a přiložte na již 

zpevněný a zaschlý karton. Obkreslete celou jeho postavu tak, aby se vám tam vešla, 

včetně všeho, co k ní přísluší (vlasy, přívěsky, polštář...). Správně byste tam měly mít 
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dostatek místa okolo celé postavy k pozdějšímu vyřezání, i s nadměrkem na okraje.  

Vyřezávejte opatrně, ať se nezraníte. 

5. Až budete mít karton vyřezaný, hrdinu opatrně nalepte tyčinkovým lepidlem na již 

zpevněný a vyřezaný kartonový základ. Tady v tomto okamžiku doporučuji neustále 

kontrolovat a rovnat nohy, aby se vám celá postava neposunula a nohy byly tam, kde 

mají být. Dávejte si také pozor na to, aby se vám lepením tím tyčinkovým lepidlem pod 

vaším hrdinou neudělaly boule, nevypadá to pak hezky. 

6. Nalepeno máme, stačí už jen vše 

oblepit širokou průhlednou lepící páskou, 

aby se vám váš hrdina neponičil a lépe 

udržoval – otíral od prachu a byl v 

podstatě i chráněný před případným 

poškozením, politím apod. Tady bych 

doporučovala, abyste si k sobě přibrali 

někoho druhého, např. kamaráda nebo 

některého z rodičů, ať vám vašeho 

hrdinu podrží v jedné pozici, aby se vám 

to dobře lepilo. V podstatě jedna osoba bude držet karton u nohou v rovině a druhá 

osoba oblepuje přední stranu vašeho hrdiny od hlavy směrem dolů širokou průhlednou 

lepící páskou, a to s mírným přesahem na zadní díl. Čím poctivěji to uděláte, tím déle 

vám váš hrdina vydrží. 

To byl poslední krok! Pokud jste vše následovali správně, měl by váš hrdina vypadat 

ohromně. Doufám, že se vám tvoření líbilo, že jsem vás inspirovala a že jste si užili 

hromadu zábavy. 

Loučím se s vámi a možná zase někdy příště… 

Ahoooj, Natálie ze 7.A 
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Recept na palačinky 
 

Budeme potřebovat: 

1l mléka, 4 vejce, 1/2 lžičky kypřícího prášku do pečiva, 4 lžíce cukru, špetku soli a 

400 g hladké mouky 

 

Postup: 

Do misky naměříme 400 g hladké mouky, pak přidáme 4 lžíce cukru, 1/2 lžičky 

kypřícího prášku a špetku soli. 

Potom už přidáme jen 4 vejce a dáme míchat do robota (pokud nemáte doma robota, 

použijte ruční mixér). 

Při míchání přidáme 1l mléka a 

necháme chvíli míchat (pokud tam 

budete mít hrudky, nevadí to, ve 

finálním výsledku nejsou ani cítit). 

Po 5 min. byste měli mít těsto hotové 

a zamíchané. 

Pak jen dáme palačinky smažit na 

rozpálenou pánev s olejem (ideálně 

potřít mašlovačkou). 

Cca po 3 min. palačinku otočíme a za cca 1 min. nandáme na talíř. 

Usmažte si, kolik palačinek chcete, a můžete je podávat s Nuttelou nebo marmeládou 

jakékoliv chuti anebo se slazeným tvarohem.  

 

Dobrou chuť vám přeje Viliam ze 6.A 
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Anglické křížovky od 6.B 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Vyplň křížovky 

anglickými 

slovíčky, tak aby ti 

vyšly tajenky. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

 
2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 
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1. 

2. 

 3. 

 4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Nikdy 

6. 

3. 
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Zajímavosti školní jídelny od 6.C 
 

Rozhovor s kuchařkami: 

 

1. Jaká kuchařka je tu nejdéle? Gutnechtová, 19 let. 

2. Jaké jídlo vaří nejraději? Svíčkovou omáčku.  

3. Jaké jídlo mají žáci a zaměstnanci nejraději ze 

školní jídelny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Recept + odkud ho mají?  

5. Jak cca dlouho dělají obědy pro 

celou školu? Asi od 6:30 do 12:00. 

6. Jakou potravinu používají nejvíce? 

Zeleninu. 

7. Jak dlouho tu pracují (otázka byla 

položena třem kuchařkám)? 

Přenosilová 10 let 

Strnadová 18 let 

Banániová 5 let 

1.A Buchtičky se šodó, špagety 

2.A Špagety, rajská omáčka 

2.B Špagety, kuře 

3.A Špagety, řízek, svíčková omáčka 

3.B Buchtičky, špagety, rajská omáčka 

4.A Buchtičky, špagety, řízek 

4.B Krupicová kaše, rajská omáčka 

5.A Guláš, buchtičky se šodó 

5.B Šišky s mákem 

Zaměstnanci Svíčkovou omáčku 
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8. Jsou spokojené se svojí výplatou? Ano. 

9. Kolik hodin tráví denně v jídelně? Od 6:30 do 

15:00. 

10. Otázka od dětí: Bude někdy na oběd pizza nebo 

hranolky se smaženým sýrem / řízkem? Ne, protože 

je to zdravá jídelna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Když tě mluvnice zblajzne... 

 
Výchozí text příběhu 

 

Pan učitel Bubela byl češtinář. A to ne ledasjaký, nýbrž vášnivý. Kudy chodil, tudy 

studoval kdejaké jazykové pojednání a poučení, pročítal a promýšlel pravopisná 

pravidla, do novin psal jazykové koutky, sloupky, okénka a před usnutím si listoval ve 

Slovníku spisovného jazyka českého, prostě v češtině byl jak doma. Největší slabost – 

a tady nám to začíná – měl ovšem pro mluvnici, té vysloveně propadl. „Mluvnice, žáci, 

mluvnice, toť brána do jazyka,“ říkával vždy s oblibou. 
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Jednou takhle stojí na stupínku před tabulí a dává 

dvěma poškolákům diktát. Zaujatě listuje mluvnicí, 

vyhledává samé pasti, léčky, chytačky a v duchu už si 

sliní červenou tužku na hrubky, to se holka zase 

poměje! Když vtom najednou chramst, mluvnice ho 

slupla jako malinu. Pan učitel ani neškyt. 

 „Jéje,“ vydechl Karlík. 

 „Ona ho zblajzla, člověče,“ přidal se Frantík. 

 „Ale, ale, ale, jaképak zblajzla, já jsem ho pohltila,“ ohradila se mluvnice a poté 

promluvila jako kniha. „Podívejte, když někdo něčemu propadne, tak ho to pohltí. A 

Bubela propadl mně, mluvnici. Já jsem ho musela pohltit.“ 

 

Frantík a Karlík mají v úmyslu pana učitele zachránit. Nechají se mluvnicí pohltit 

a potkávají zde různé postavy. Jednou z nich je baba Výjimka, jinou pan Pravidlo 

či nepatřičná Čárka. 
 

Vymyslete další postavu a navrhněte, jaké dobrodružství s ní Karlík a Frantík 

mohli zažít: 

 

Karlík a Frantík vyrazili na cestu. Ta cesta neměla konec ani začátek. Museli tedy najít 

vílu Uvozovku. Vlastně dvě. První odvedli na začátek cesty, druhou odvedli na konec. 

Tím vznikla PŘÍMÁ ŘEČ. 

V. R. (6.A) 

 

Šli mluvnicí dál a dál a potkali rodinu SLOVNÍCH DRUHŮ a zeptali se jí, jestli neviděla 

učitele. A rodina se začala vymlouvat. „Nééé, vůbec!“ odpověděla. A děti poznaly to, že 

ho drží. A musely odpovědět na tři otázky, aby ho dostaly zpátky. 

1. „Jaké í/ý se píše ve slově z(í/ý)vat?“ „Měkké i, to nám říkal pan učitel!“ 

2. „Co se děje se slovesy v infinitivu?“ „Na konci je –t!“ 

3. „Vyjmenujte pět citoslovcí.“  „Au, hů, haf, mňau, bum!“ 

„No, tak tady ho máte,“ hlesla rodina. A šla… 

J. K. (6.A) 
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Karlík a Frantík skočili do mluvnice. Pan Háček se na ně podíval a řekl: „Hele, 

koukejte!“ Karlík a Frantík začali utíkat a najednou BUCH! Zakopli o slečnu Tečku. 

„Klucí, jste v pohodě?“ ptala se slečna. „Schovejte se za mě,“ řekla. Mezitím, co 

ostatní proběhli, se jich zeptala, co tu dělají. Kluci slečně řekli, že hledají pana 

učitele, že ho mluvnice SCHRAMSTLA. „Aha, pan učitel je tamhle přivázán a je pod 

dohledem,“ odpověděla. Frantu napadlo, že by je přepadli. Vzali si klacky z obrázků a 

křičeli: „PŘEPADENÍ!!!“ Nikdo nepobral, co se stalo, kluci popadli pana učitele a 

poděkovali slečně Tečce za pomoc a vyskočili z mluvnice. 

A. K.  (6.A) 
 

Herní koutek od 9.A 

 
Vyšly výsledky Game Awards 2021, což (pro 

lidi, co nevědí) jsou takoví videoherní Oscaři. 

V tomto článku vám řekneme o různých hrách, 

které v loňském roce vyhrály nějaké ceny. 

 

 

 
 

Hra Roku (taky nejlepší rodinná hra a hra více hráčů): It Takes Two 

Datum vydání: 25. března 

 

It Takes Two je akční adventura od studia 

Hazelight Studios a jako u jejich předchozích 

titulů se i zde točí celá hra kolem spolupráce 

dvou hráčů. Hra by vám normálně měla trvat 

tak 12 hodin až 15 hodin, pokud ji 

budete chtít dokončit “na 100 procent”. 

Zajímavost: pokud si budete chtít hru zahrát s 

kamarádem / kamarádkou, stačí pouze jednomu z vás, 

aby si ji koupil, a druhý si může s vámi bezplatně zahrát 

po stažení demo verze. 
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Nejlepší herní režie a nejlepší umělecký styl: Deathloop 

Datum vydání: 13. září 

Deathloop je střílečka z pohledu první osoby  

od Arkane Studios. Příběh hry 

se točí kolem hlavní postavy, zaseknuté v časové 

smyčce s úkolem, který když nesplní, smyčka  

se resetuje. Hru se vám povede dohrát  

tak za 25 až 30 hodin, pokud se budete 

držet hlavních úkolů, ale v tom případě  

přijdete o mnoho věcí, které vám hra může nabídnout.  

 

Nejlepší vyprávění: Marvel's Guardians of the Galaxy 

Datum vydání: 26. října 

Marvel's Guardians of the Galaxy je 

akční adventura od Eidos-Montréal. 

Hra je inspirována komiksy a filmy 

od Marvelu: Strážci Galaxie. 

Herní doba je u téhle hry něco mezi 

25 až 30 hodinami, ale dá se to stihnout i okolo 17 hodin, pokud si budete všímat jen 

hlavních úkolů. 

 

Nejlepší zvukový design: Forza Horizon 5 

Datum vydání: 8. listopadu 

Forza Horizon 5 je závodní hra z velmi známé série her a 

je od Playground Games. Tato hra je dle mnohých nejlepší 

z celé série. Hra se odehrává v Mexiku a můžete si 

vybrat z velmi širokého výběru aut, která začínají u 

tříkolových autíček a končí u pořádných sporťáků, které 

se svou rychlostí nenechají zahanbit. 



 
16 

Šneci z listového těsta od 8.B 
 

1x listové těsto 1x rajčatový protlak ochucený Italskými bylinkami (kdo má rád, dá 

kečup) Cca 15 dkg šunky Cca 15 dkg sýru (dle chuti – ementál, eidam, camembert, 

nivu...) 1x vejce (rozšlehat) 

 

Postup: 

1. Koupíme si srolované listové těsto, které je již včetně pečícího papíru. 

2. Listové těsto rozložíme na plech, potřeme ho ochuceným rajčatovým protlakem, 

nebo kečupem. 

3. Nejdříve poklademe na těsto šunku, 

na šunku poklademe sýr dle chuti. 

4. Takto připravené těsto srolujeme tak, 

aby nám vznikl tvar válečku. Váleček 

nakrájíme na stejné části, cca 1,5 cm 

široké.  

5. Nakrájené díly položíme na plech s 

pečícím papírem, na vrchu potřeme 

rozšlehaným vajíčkem a dáme péct do 

předem vyhřáté trouby. 

Pečeme cca na 200 st. Celsia, nejlépe na horko vzduch. Jakmile začnou šneci zlátnout, 

znamená to, že je můžeme vyndat z trouby a servírovat na talíř. 

 

Dobrou chuť :-). 
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Lyžák 2022 

 
Letošní lyžák proběhl na Bedřichově v pensionu U Kačáka, který se po našem odjezdu 

boural, ale i tak to tam bylo moc hezké. V pondělí jsme měli poměrně volný program, 

vzhledem k rozdělování pokojů a seznamování se s pravidly, ale přesto jsme šli už 

odpoledne na lyže. Rozřadili nás do 3 týmů: začátečníci a dvě skupiny pokročilých. 

V úterý jsme lyžovali na Maliníku. Tam nás to bavilo, 

protože nebylo moc lidí a sníh vydržel dlouho tvrdý. 

Na oběd jsme se vrátili zpět na ubytování a potom 

zase na lyže. Ve středu jsme jeli na Severák, kde 

nám počasí ze začátku nepřálo, ale nakonec se 

během chvíle vyjasnilo. Vzhledem k tomu, že celý 

zbytek dne svítilo sluníčko, sníh hodně rychle měkl 

a lidi přibývali. Ve čtvrtek jsme vyrazili na Tanvaldský Špičák, kde to bylo ze všech 

dní úplně nejlepší. Začátečníci mohli v klidu jezdit po rovince a pokročilí se konečně 

svezli na dlouhých a poměrně prudkých sjezdovkách. Dokonce jsme na konci měli i 

závod, který byl taky super. V pátek už jsme na lyže nešli, protože uklízení pokojů a 

všech prostorů bohužel nepočká. Po večerech jsme zpívali a hráli různé hry. Moc nás 

to tam bavilo a chtěli bychom se vrátit zpátky, navíc nikdo nepřijel domů s tím, že 

neumí lyžovat.  

 

Zeptali jsme se na pár otázek různých žáků, kteří tam také byli.  

Co se ti nejvíce líbilo? Co bys změnila? Jak lyžák celkově hodnotíš? 

Eliška Kopecká (7. A): Elišku na lyžáku nejvíce bavily večery, Špičák a povídání si na 

lanovce. Kdyby mohla, ráda by posunula čas vstávání. Prý to byl nejlepší týden strávený 

se školou a našla si hodně kamarádů.  

 

Marie Halbrštátová (7. B): Marušku nejvíce bavilo, když jsme byli na Špičáku. Nic by 

neměnila a celkově lyžák hodnotí pozitivně. 

 

Bára Vaňková (8. B): Barču nejvíc bavilo lyžování, nic by neměnila, celou akci také 

hodnotí kladně a moc si ji užila. 

 

Vendula Bezvodová, 8. A 



 
18 

DAREWIN MOVE$ MIXTAPE VOL. 1 
 

Pokud neznáte Darewina, ve zkratce vám řeknu, kdo to je. 

Jedná se o rappera z Prahy, na kontě má hodně singlů, alb 

a mixtapů. Jeho label se jmenuje TUSY, má malou 

fanbase, ale věrnou. Darewinův rap je spíše underground, 

v hudbě neřeší podobné věci jako ostatní rappeři, nepíše 

např. disstracky apod. Darewinův styl je boombap a občas 

trap. 

 

Texty jsou ze života, nerapuje o tom, že má peníze atd., mix a master není žádný 

autotune a extra efekty. Jak se říká, v jednoduchosti je krása. Darewinovy beaty zní 

úplně jinak než beaty jiných. Každý sample má správný vibe, protože i Darewinovi 

instrumentály jsou zkrátka naprosto jiné. 

 

Podle mého názoru tahle deska a celý label TUSY jsou nedoceněné, Darewinova flow je 

opravdu dobrá, stejně tak jeho beaty. Zasloužil by si větší popularitu, protože je 

jeden z mála “real”. 

Tohle album vám mohu doporučit, a to když chcete chillovat. Podle mého názoru by si 

ho měl poslechnout ten, kdo má rád zajímavé umělce s osobitým stylem. 

 

Jiří Ninger, 8. A 
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