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PF  

 

2     SKVRNKA 

 

Vítáme vás ve školním roce 2019/2020. V čase 

předvánočním vám přinášíme nové číslo našeho 

časopisu. Najdete zde opět novinky z naší školy, 

informace o různých akcích a články s vánoční 

tematikou, které pro vás připravili žáci osmého  

a devátého ročníku. Přejeme příjemné počtení ☺ 

 

Novinky z naší školy 

Noví vyučující 

V následujících rozhovorech vám představíme nové paní 

učitelky - Ivetu Piňosovou a Adélu Jenderkovou. Od letošního 

roku působí na naší škole také paní psycholožka Lenka 

Rambousková (rozhovor s ní najdete v příštím čísle časopisu). 
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Rozhovor s paní učitelkou Piňosovou 
 

 

 

1. Jak jste se dostala k učení? 

 Učit jsem chtěla už od dětství, takže po gymnáziu jsem měla jasno, kam chci jít. 

2. Jak dlouho učíte? 

Učím 4. rokem. 

3. Co vás na učení baví a co naopak nebaví? 

Baví mě to, že můžu předávat vědomosti, a baví mě práce s dětmi jako taková. Naopak mě 

nebaví práce s těmi, kteří se zjevně naučit nic nechtějí a kazí vyučování jak mně tak i ostatním 

ve třídě. 

4. Kde jste pracovala před tím, než jste přišla na ZŠ Černá Hora? 

Pracovala jsem na ZŠ Smíškova v Tišnově. 

5. Jaké předměty učíte? 

Učím český jazyk, výchovu k občanství, anglický jazyk a praktické činnosti. 

6. Baví vás tady pracovat? 

Ano. 
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7. Co děláte ve volném čase? 

Ve volném čase ráda chodím na procházky se psem, přečtu si knížku, podívám se na film, 

zacvičím si. 

8. Máte nějaké zvíře, nebo jaké byste si přála? 

Mám psa, kokršpaněla. 

9. Kdo byl váš vzor v dětství a proč? 

Žádné vzory jsem nikdy neměla. 

Děkujeme za rozhovor. 

 

Bracek, Gric, Horáček, Juřík, Růžička (8.A) 
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Rozhovor s paní učitelkou Jenderkovou 

 
1. Jak dlouho učíte? 

Celkově učím 6 let a na této škole 3 měsíce. 

2. Jaké předměty učíte? 

Učím matematiku a přírodopis. 

3. Máte ráda svou práci, proč? 

Ano, velmi, protože je různorodá. 

4. Kde jste učila před tím? 

Dříve jsem učila na obchodní akademii. 

5. Je zde na škole dobrý kolektiv učitelů? 

Ano. 

6. Proč jste se rozhodla nastoupit na tuto školu? 

Protože sem chodí moje děti. 

 

Děkujeme za rozhovor. 

Hejtmánek, Sedláček, Ogurtov, Vaněk (8.B) 
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SPORT 
Naše škola se tradičně zapojuje do mnoha sportovních soutěží  

a aktivit. Za všechny vybíráme utkání ve florbalu. 

 

Dne 19. 11. 2019 se konalo v Blansku okresní kolo ve florbalu. Zúčastnily se týmy: Salmova, 

Rájec – Jestřebí, Lysice, Adamov ❤, Černá Hora, Gymnázium Boskovice   

Naši školu reprezentovali: Tomáš Sedláček, Radek Sedláček, Petr Tihelka, Petr Ševčík, Jan 

Bartek, Tadeáš Silnica, David Hlaváček, Daniel Vaněk, Jaroslav Gric, Petr Vaníček, Josef 

Malach, Jiří Svoboda a Jakub Janeček 

                             

(8. – 9. ročník) 

Byli jsme rozděleni do dvou skupin po třech týmech a první dva týmy postoupily do dalšího 

kola. Vybojovali jsme 3. místo, „Jupíiíííííí“! 

 

O týden dříve se turnaje se zúčastnili také mladší žáci (6. a 7. ročník) a i těm se podařilo 

získat 3. místo. Gratulujeme a děkujeme paní učitelce Kabrhélové za pečlivou přípravu! ☺  
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J. Malach, J. Svoboda, P. Vaníček, F. Novotný, M. Tomíček  (8.B) 
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NÁVŠTĚVA Z NĚMECKA 

 

Ve dnech 12. - 17. listopadu navštívili naši školu žáci a učitelé ze Základní školy 

v Halberstadtu.  

 

V úterý byli na prohlídce Prahy a po příjezdu do Černé Hory se ubytovali v penzionu Sladovna. 

Byla pro ně nachystána spousta akcí a výletů za poznáním našeho kraje. Ve středu jsme je 

prováděli po škole a po Černé Hoře, odpoledne jsme se s nimi podívali do Moravského krasu. 

Další den jsme jeli do Brna na Špilberk a poté do planetária. V pátek jsme strávili společný den 

ve škole se spoustou aktivit, které se týkaly především blížících se vánočních svátků, a pak jsme 

odjeli do Brna do centra VIDA. A večer se konala školní diskotéka, kde jsme si to moc užili. 

Sobotní den strávili žáci v českých rodinách. V neděli se vraceli zpět do Německa. Máme s nimi 

spoustu zážitků a už se těšíme na další rok, až je znovu uvidíme. 

 

 

 

 
Chloupková, Komárková, Kostrhounová, Musilová Bára, Musilová Klára, Prošová (8.A) 

 

  

http://www.zscernahora.cz/thumbGallery/disable-exact/enable-lightbox/disable-error/files/8B/Halberstadt%202019/20191114_094926.jpg
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VÁNOCE 2019 

VÁNOČNÍ CHVILKA 
Anketa 

Ptaly jsme se dětí z I. stupně, co by si přály k Vánocům - mohly si vybrat mezi 

elektronikou a hračkou. Dále jsme se zeptaly, jestli doma provádějí nějaké 

vánoční tradice, pečou cukroví a jestli mají k večeři kapra. 

 

       
 

  
 
Vtipy 

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 postavený 

betlém a chybí mi tam osel...“  

 

„Dal jsi mu ten nůž?”                                        

„Ano.” 

„A co říkal?” 

„Auuu…” 

 

 „Tak jsem slyšel, že ti tchyně poslala na Vánoce kapra?” 

„Kdepak, jenom jednou husu, a já blbec se s ní oženil!” 

 
Hermanová, Kučerová, Štoudková (8.A) 

DÁRKY

ELEKTRONIKA

HRAČKA

TRADICE

ANO

NE

CUKROVÍ

ANO

NE

KAPR

ANO

NE
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Vánoční kvíz 
Vánoce zná každý z nás. Skutečně ale myslíte, že víte o vánočních svátcích 

všechno? Zkuste si náš kvíz! Správné odpovědi naleznete na předposlední 

straně našeho časopisu. 

1. Kdo nosí dárky v Norsku? 

a) Santa Claus 

b) Ježíšek 

c) Julenissen 

 

2. Kdy byl poprvé rozsvícen vánoční stromek v Česku? 

a) 1812 

b) 1919 

c) 1920 

 

3. Hvězda betlémská je: 

       a) neznámá hvězda, která přivedla tři krále do Betléma 

       b) hvězda Venuše 

       c) měsíc 

    

4. Tipněte si, kolik Vánoc z 10 je podle dlouhodobých statistik na sněhu  

a kolik na blátě: 

a) 8 na sněhu a 2 na blátě 

b) 1 na sněhu a 9 na blátě 

c) 3 na sněhu a 7 na blátě 

 

 

5. Odkud pochází rostlina zvaná vánoční hvězda? 

a) z Asie 

b) ze Střední Ameriky 

c) z Afriky 

 

6.  Z čeho se dělá vánoční František? 

a) z mletého dřevěného uhlí 

b) z hlíny                                                        

c) z koření 
Pařízek, Vévodová, Zukalová (9. třída) 
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Vánoční vtipy 
• Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí Michálek maminku. „Nic 

si nevymýšlej, budeš mít kapra, jako my všichni. 

 
 

• Ptá se kapr svého přítele: „Hele, Fanouši, ty věříš na život  
po Vánocích? 

 

• Vypraví se dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromek. Dvě hodiny 

se trmácí a stále nic nemají, až už jedna rezignovaně pronese: 

„Další příští bereme, i když nebude mít ozdoby.“ 

 

 

• Pamatuj, že se netloustne od Vánoc do Silvestra, ale od Silvestra 

do Vánoc. 

 
Dankovský, Filka, Sedláček Tomáš (9. třída) 
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Tipy na vánoční dárky 

Lámete si hlavu, co koupit jako vánoční dárek pro své blízké? 

Přinášíme vám pár nápadů. Zároveň ale pamatujte, že není 

třeba kupovat drahé dary. I ten nejmenší dárek udělá radost, 

pokud je darován upřímně ☺ 

Pro muže: ponožky, nářadí, mini gril 

Pro ženy: kniha, kosmetika, náušnice, svíčka 

Pro sourozence: plyšák, lego, hračky, mikina 

Pro kamarády: lístek na koncert (do kina), polštář, hrnek, jídlo 

 

 

 
Beranová, Blažková, Musilová, Třísková, Vašek (9. ročník) 
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Recept na vosí hnízda 

 

TĚSTO: 

• 160 g piškotů 
• 100 g cukr (moučkový) 

• 60 g máslo 
• mléko dle potřeby 

• 2 lžíce rum 
• 1 lžíce kakao 

KRÉM: 

• 80 g máslo 
• 2 lžíce cukr (moučkový) 

• 2 lžíce rum 
• cukr (moučkový) na obalení 

• piškoty 

1. Piškoty umeleme, přidáme cukr, rozměklé máslo, rum, mléko a kakao. 

2. Vypracujeme těsto, ze kterého tvoříme kuličky, které obalujeme v moučkovém 
cukru, vtlačíme do formičky na vosí hnízda a prstem vytvoříme důlek. 

3. Ušleháme máslový krém, kterým plníme důlky, a na závěr přiklopíme 
piškotem. Necháme minutku ztuhnout a vyklopíme. 

Dobrou chuť ☺  

Odehnal, Sedláček R., Tomíček, Thangtui (9. ročník)  
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Kam za zimními sporty? 

 Každý z nás se jistě těší na vánoční prázdniny, chvíle volna a klidu. Určitě 

by vás ale nebavilo celé dny trávit jen v teple domova. ☺ Máme pro vás pár tipů 

na zajímavá místa, kde si užít oblíbené zimní sporty, jako je bruslení nebo 

lyžování. 

BRUSLENÍ 

Nebaví vás bruslení na rybníku? Zkuste zimní stadiony v našem okolí.                                    

Zimní stadion v Blansku:  

Cena: dospělí a děti 50 Kč  

           doprovod: 5Kč  

https://verejne-brusleni.info/ostatni/blansko-zimni-stadion/ 

Zde naleznete více informací. 

 

Jeseníky – Filipovice 

Celková délka sjezdovek: 2,6 km 

Nejvyšší lyžařský bod: 590 m n. m. 
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Delší sjezdovky jsou např. 

Krkonoše – Harrachov 

Celková délka sjezdovek: 7,9 km 

Nejvyšší lyžařský bod: 1022 m n. m. 

Špindlerův Mlýn 

Celková délka sjezdovek: 24,3 km 

Nejvyšší lyžařský bod: 1235 m n. m.  

 

 

Šumava – Lipno 

Celková délka sjezdovek: 13,4 km 

Nejvyšší lyžařský bod: 900 m n. m. 

 

Nejdelší sjezdovka je:  

Klínovec 

Součástí areálu jsou dva snowparky. Areál se nachází 145 km od Prahy. 

Jsou zde uměle zasněžené sjezdovky. Celková délka sjezdovek: 28,7 km 

Nejvyšší lyžařský bod: 1244 m n. m. 

 

Více informací na:  

https://www.nev-dama.cz/zima/destinace#zeme-2 

 

 

KAM NA BĚŽKY 

Pokud nevíte, kam na běžky, dáme vám pár tipů. 

Ski areál Olešnice, který určitě znáte z lyžařských kurzů s naší školou, je dalším 

ze známých a nedalekých areálů u nás. (www.olesnice.net) 

https://www.nev-dama.cz/zima/destinace#zeme-2
http://www.olesnice.net/
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Drahanská vrchovina, která je nejvyšším pohořím kousek od Brna, je skvělým 

místem pro výlet na běžkách.  

Pokud si chcete zajet s rodinou na hory, doporučujeme Bílé Karpaty. Jsou tam 

krásné panoramatické výhledy z hor na zasněženou krajinu. 

https://www.idnes.cz/cestovani/lyzovani/na-lyzich-v-krasne-prirode-objevte-

prvni-bezecky-areal-bilych-karpat.A120216_124512_igcechy_tom 

 

 

Burgetová, Čiháčková, Holcnerová, Miltová, Nejezchlebová, Virdzeková Valérie, Virdzeková Viktorie (9.) 

 

Řešení kvízu: 

1c, 2a, 3a, 4c, 5b, 6a 

 

 

https://www.idnes.cz/cestovani/lyzovani/na-lyzich-v-krasne-prirode-objevte-prvni-bezecky-areal-bilych-karpat.A120216_124512_igcechy_tom
https://www.idnes.cz/cestovani/lyzovani/na-lyzich-v-krasne-prirode-objevte-prvni-bezecky-areal-bilych-karpat.A120216_124512_igcechy_tom
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PODĚKOVÁNÍ 
Závěrečné poděkování patří všem žákům 8. a 9. ročníku, kteří se zapojili  

do tvorby školního časopisu a přispěli svými články. Věříme, že jste se při 

čtení pobavili a společně s námi se budete těšit na další číslo, které pro vás 

připravíme v příštím pololetí.   

 

Za celou redakci Helena Holková. 

 

 

PF 2020 
 

Přejeme vám všechno 

nejlepší do nového roku, 
hodně úspěchů, radosti, 

štěstí, jídla ☺ a splněných snů... 
 

 

 

 

 

 Hlaváček, Hořava, Janeček, Musilová, Vašková (8.A) 

 


