
 

 

  
Školní rok 2021/2022 

Noviny Základní školy  

Broumy 

Další číslo Nečti to je tady!  

Jarní i velikonoční prázdniny  už 

máme za sebou, nejbližší volno 

nás čeká až na konci června, což je 

trochu na nic. Naštěstí se v červnu 

moc neučíme, jsou skoro jen samé 

výlety a akce, takže už nás od 

letních prázdnin dělí jenom 

květen.  

Na ukrácení dlouhé chvíle jsme si 

pro vás opě připravili náš školní 

časopis, tak doufáme, že si hezky 

počtete! 

   -J. M. 

Filmová recenze – Encanto 

Film Encanto od Walt Disney Animation Studios vypráví příběh neobyčejné rodiny Madrigalových. 

Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v malém městečku v kolumbijských horách, na 

podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v 

rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jedné 

dívky jménem Mirabel. Jednoho dne se všah magie obklopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel 

zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné rodiny. 

Myslím, že spousta z vás tento film viděla nebo na něj alespoň narazila. Stal se totiž velkým hitem na 

sociálních sítích, a i když už je to nějaký ten pátek, stále se o něm mluví. Za prvé – film má nádhernou 

grafiku. Je opravdu krása se na něj dívat, což bývá u filmů dost zásadní. Za druhé, hudba. Písničky 

v Encantu jsou chytlavé a veselé, což krásně sedí k prostředí filmu. Další věc, kterou je třeba 

vyzdvihnout, je příběh. Na rodinný film má v sobě pár překvapivě temných scén, které ale uvěřitelně 

dokreslují příběh. Za mě moc pěkný film, podívejte se na něj. 

★ ★ ★ ★ ★  

 

 

 

        -J. M. 

AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN  
Chtěli jsme vám připomenout školní akce, které 
nás čekají v květnu.  
První nadcházející akcí je focení tříd, a to 4. 
května.  
Další program nás čeká už druhý den, 5. května. 
Žáci druhého stupně se podívají do kina 
v Broumech, kde budou dávat film o 2. světové 
válce.  
Věříme, že se vám všechny květnové akce 
budou líbit a užijete si je.   

      A. O. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrovství světa v ledním hokeji 2022 

Tento rok se uskuteční 85. MS v ledním hokeji, 

pořadatelem se stalo Finsko. Hráči budou hrát v hlavním 

městě Helsinkách a v 3. největším městě Finska Tampere. 

Celkem se zúčastní 16. zemí, včetně České Republiky. 

 

 

28. února 2022 Finská hokejová federace oznámila, že 

požaduje, aby okamžitě byli vyloučeni reprezentace Ruska 

a Běloruska za invazi na Ukrajinu, jinak je nepustí do Finska. 

Místo reprezentací Ruska a Běloruska je nahradí 

reprezentace Francie a Rakouska.  

Přejeme hodně zdaru českému „nároďáku“ a doufáme, že 

už nám konečně přiveze nějaké ty „placky“! 

      -T. B. 

Křížovka – státy Jižní Afriky 

Argentina, Bolívie, 

Brazílie, Ekvádor, 

Guyana, Chile, 

Kolumbie,  

Paraguay, Peru,  

Surinam, Trinidad a Tobago, 

Uruguay, Venezuela         -T. D. S. 
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Nepodrážej mě - příběh 

Rozhlížím se po školní chodbě. Přemýšlím. Co to bylo na tom jídelníčku? Špagety? Ne. Rýže a kuřecí? 
Ano, to je ono. 
Přemýšlela bych dál, ale nemůžu. Někdo do mě strčí a já spadnu na tvrdou podlahu. Když se zvednu, 
celá škola na mě civí. Proč do mě strčili? Kdo do mě strčil? Mám slzy na krajíčku. 
Dojdu k Mandy – mojí nejlepší kámošce od páté třídy – a zeptám se jí na to. Poprvé za den se na mě 
pořádně podívá a pak se znechuceným výrazem ve tváři odejde. Nevěnuje mi jediný pohled. Co se to  
děje?  
Dojdu do třídy a v tom to vidím. Několik fotek s mým obličejem rozvěšených po celé místnosti. Na 
fotografiích se červená nápis „§\+?:@‘‘.  
Vyběhnu ze třídy a vrazím do Amandy, – o rok mladší holky – která se zrovna něčemu směje. Všecny 
se ne mě podívají a já vím, že to udělaly. Tohle jim neprojde! Já se od nikoho šikanovat nenechám. 
Běžím ze školy a nezastavím se, dokud nedoběhnu ke dveřím do mého pokoje. Vejdu a otevřu laptop. 
Po hodinách hledání mam všechno, co budu potřebovat na to, abych je zničila. Doslova. 
Ještě ten večer se vplížím do školy odemčenými dveřmi a vylepím to všechno na tabuli v hale. 
Důkazy, které je vykreslí v jejich pravém světle.  
Teď se všichni dozví, co všechno udělaly. Jejich smůla. 

           -K. V. 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC ČILI FILIPOVSKÁ NOC 
Pálení čarodějnic je lidový zvyk s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává 
v noci ze 30. dubna na 1. května. Zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje však není 
zmiňován v žádných staročeských pramenech.   
Už v polovině 19. století byl tento zvyk zakazován, stejně jako v průběhu 2. světové války, 
kdy bylo zakázané pálit veřejné ohně. Problematický byl i pro komunistický režim, během 
kterého byla snaha o přejmenování filipojakubských ohňů na „vatry míru“.   
Dalším zvykem bylo metání zapálených košťat do vzduchu a nošení si jejich ohořelých zbytků 
dovnitř do domů na ochranu. Kromě toho se s nadcházejícím prvním májem stavěla májka.    
Na mnoha místech česka však pálení čarodějnic zaniklo.    
U nás v Broumech ovšem pálení čarodějnic stále probíhá. Připojte se k nám v sobotu 30 
dubna od 17:30 hodin! Slet čarodějnic startuje u garáží a průvodem se jde na sportovní 
hřiště. Zde se zapálí hranice s čarodějnicí a každý si bude moci opéct svůj špekáček. Tak na 
viděnou! 
 

 

-A. O. 



 

Recept – tvarohové lívance 

Máme tady pro vás super rychlý a jednoduchý postup na výborné lívance! Neváhejte si je 

doma také vyzkoušet.  

 

Ingredience: 

250 g měkkého tvarohu 

2 vejce 

2 dcl mléka 

150 g polohrubé mouky 

1 vanilkový cukr 

špetka soli 

Postup: 

1) Všechny ingredience smícháme dohromady. 

2) Smažíme těsto na pánvi bez tuku. 

3) Až budeme mít usmaženo, můžeme lívance 

obalit ve skořicovém cukru nebo potřít 

marmeládou či Nutellou. 

 

 

     -H. K. 

Výsledky okresního kola dějepisné olympiády a olympiády v českém jazyce. 

 

I zde jsme měli své úspěšné reprezentantky. V dějepisu se na krásném 12. 

místě umístila Katrin Vasserbauer, 23. místo obsadila Justýna Müllerová. 

Ještě lepších výsledků dosáhla děvčata v českém jazyce. Justýna Müllerová na 

6. místě a Kateřina Mlýnková na místu 9. Děvčata, děkujeme za perfektní 

reprezentaci naší školy. 

        - Paní učitelka Cajthamlová 

 



 

 

 

 

 

 


