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Milí čtenáři našeho časopisu, 

zima už je dávno tady a my jsme si pro vás připravili další díl našeho 

časopisu. Samozřejmě se zde dozvíte i něco o tom, co vás 

v následujících měsících čeká, také kam třeba můžete vyrazit na hory 

anebo něco o jednom z nejoblíbenějších filmů minulého roku.    

 

Kláry, Naty a Sára 

 

 

Občasník DDM Kojetín 
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Rádi poklidně lyžujete nebo milujete adrenalinovou jízdu na 

snowboardu? Chcete si užít skvělých pár dní na horách, ale přitom 

nepřekročit hranice České republiky? Máme pro vás několik typů na 

parádní lyžařská střediska. 

1. Nejdelší sjezdovka: Rokytnice nad Jizerou 

I Krkonoše mohou lyžařům nabídnout rozměry sjezdovek, které se 

blíží těm zcela běžným v Alpách. Nejdelší česká modrá sjezdovka 

v Rokytnici nad Jizerou vám dopřeje nepřetržitý sjezd v délce přes tři 

kilometry při převýšení 650 m.  

2. Nejslavnější: Špindlerův Mlýn 

Špindlerův Mlýn není jen nejprobíranější lyžařským areálem v českých 

médiích, známý je i za hranicemi. I díky tomu, že se tu jel dvakrát  

Světový pohár. Na černé sjezdovce ve Svatém Petru se naposledy 

světová elita alpských lyžařek utkala v březnu 2011. Trať je nejen 

strmá (sklon až 62 %), ale zároveň v domácích poměrech neobvykle 

široká. 

3. Nejnáročnější: Špičák na Šumavě 

Jestliže se vám zdají šumavské svahy krotké, zkuste se na ně podívat 

ze sjezdovky Šance na Špičáku. V nejprudším místě dosahuje sklon 

100 % neboli 45°, takže si sotva uvidíte pod lyže. Na rozdíl od jiných 

černých sjezdovek se navíc Šance ve své hlavní pasáži neupravuje, což 

jí zajišťuje přední místo v žebříčku náročných českých sjezdů. 

 

ČESKÉ HORY A SJEZDOVKY 



4. Nejvhodnější pro děti: Lipno 

Mohlo by se zdát, že u Lipna nad Vltavou, na břehu naší největší 

vodní nádrže, nejsou pořádné kopce. Místní terén se ale ukázal  

výborný pro nejúspěšnější domácí lyžařské středisko – sjezdovky 

jsou mírné, široké a obsloužené třemi sedačkovými lanovkami. Velké 

výukové hřiště je k dispozici zcela zdarma. 

5. Nejnovější: Klínovec 

Na Klínovec se dostanete novou čtyřsedačkovou lanovkou už od 

Jáchymova, který leží na jeho jižním úpatí. Ale hlavně vás čeká nová 

sjezdovka ojedinělých parametrů téměř tři kilometry dlouhá 

s převýšením 500 m a moderní šíří mezi 50 a 100 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVAŘÁK 

CO POTŘEBUJEME 

 1-4 kousky skořice (dle chuti), 5-15 kusů 
hřebíčku (opět dle chuti), cca 6 
polévkových lžic cukru, kůru z citrónu nebo 
pomeranče (je možné použít i kůru z jiných 
citrusů), další koření dle chuti: muškátový 
květ, badyán či rozinky. 

ZIMNÍ RECEPTY 

 



POSTUP: 

 Postup je velmi jednoduchý, prostě vše dáme do jednoho hrnce 
a dáme vařit. 

 

HORKÁ ČOKOLÁDA 

CO POTŘEBUJEME: 

 100  g čokoláda na vaření, 250  ml 

smetana ke šlehání, 1  lžička skořice – 

mletá, 1  dl mléko, 2  lžíce kakaový 

pudink v prášku 

POSTUP: 

 Vezmeme středně velký hrnec a 

naplníme ze 2/3 vodou. Vodu přivedeme k varu, a vložíme 

menší hrnec. V hrnci potom necháme rozpustit tabulku 

čokolády, a mícháme vařečkou. Než se čokoláda rozpustí, 

vezmeme si hrnek a naplníme ho tak do poloviny mlékem. 

 V mléce řádně rozmícháme metličkou prášek na puding a 

skořici. Tuto směs za stálého míchání přilijeme do rozpuštěné 

čokolády. Vzniknou hrudky, které se časem vymíchají. Odlijeme 

si cca 1/3 smetany a ušleháme, nakonec s ní ozdobíme 

čokoládu. Zbylé 2/3 smetany ke šlehání přidáme do hrnce s 

čokoládou. Čokoládu mícháme, dokud se vám nebude zdát dost 

horká. 

 

 

 

 

 

ZIMNÍ OUTFITY 



CHLUPATÉ BUNDY A KOŽÍŠKY 

Pokud je nějaký trend, který se ne každému líbí, tak je to určitě 

zrovna trend chlupatých bundiček a kožíšků. Na podzim a možná i 

zimu je to ideální, protože chlupatá bunda vás v téhle zimě příjemně 

zahřeje a navíc budete trendy. Takový kousek oblečení je překvapivě 

dobře sehnatelný ve všech kamenných obchodech i na e-

shopech, takže se nemusíte bát, že byste si žádný 

nevybrali. Kromě bund a kožíšků se můžete poohlédnout 

i po chlupaté mikině, ve které vám určitě zima také 

nebude.   

 

TMAVÉ MATNÉ RTĚNKY 

Jak na podzim, tak i v zimě jsou tmavší matné rtěnky velkým hitem a 

všechny kosmetické firmy se ve velkém pustily do jejich výroby. 

Samozřejmě nic nezkazíte ani ,,obyčejnou“ červenou rtěnkou, ale 

nejvíc zazáříte s barvami jako je například fialovošedá, , hnědá anebo 

nějaká vínová. Také s bláznivými rtěnkami se letos roztrhl pytel a na 

každém rohu můžete najít modré, tmavě zelené, ale i černé rtěnky 

nejlépe se třpytkami. Mezi ty nejkvalitnější patří třeba ty od NYXU  

nebo třeba od značky Maybelline. 

 

KRUHOVÉ NÁUŠNICE 

Ano, čtete správně, trend, který se po několika letech vrátil je zase 

tady. Velké kruhové náušnice se už dřív nosily velmi hojně a zase se 

hojně nosit začínají. Najdete je prakticky v každém obchodě a můžete 

si být jistí, že váš outfit doladí jako nic jiného. Ale 

dejte si pozor na velikost kruhů, přece jenom, čím 

větší kruhy, tím víc nepraktické to je a tím víc to 



bude zavazet, ale jako doplněk je to určitě musthave.  

ŠATY 

Blíží se plesová sezóna, a pokud na nějaký ten ples plánujete, zajít, 

měli byste se poohlédnout po tom, co se teď nosí. Hodně oblíbené 

jsou různé vzory, jako jsou třeba ty tygří, ale na ty pozor, ze 

společenských šatů dokážou během chvilky udělat něco úplně jiného, 

už ne tak vhodného. Letos ještě hodně uvidíme různé flitrované šaty, 

které v kombinaci se správným střihem šatů můžou vypadat úžasně.  

 

 

 

 

 

FILMY 

 Robin Hood 

 Vítejte v Marwenu 

 Jak vycvičit draka 3 

 The front ruber 

 Skleněný 

KNÍŽKY 

 Cizinka 

 Jak Grinch ukradl Vánoce 

 Sama sebou 

 Kříďák 

 Za sny 

PÍSNIČKY 

TOP 5 



 Anne-Marie, James Arthur- Rewrite the stars 

 Khalid- Better 

 The Chainsmokers - Beach House 

 David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin - Say My Name 
(Official Video) 

 American Authors - Say Amen ft. Billy 
Raffoul 

 

SJEZDOVKY 

 Nejdelší: Rokytnice nad Jizerou 

 Nejslavnější: Špindlerův Mlýn 

 Nejpohodlnější: Červená Voda 

 Nejmilejší: Andělská Hora 

 Nejnáročnější: Špičák na Šumavě 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Horkou čokoládu má rád snad každý a nejlepší je právě v zimě, kdy 

vás zahřeje a ještě vám navodí takovou slavnostní atmosféru. Mezi 

typické druhy patří takové jako třeba oříšková, karamelová anebo 

jenom tak bez příchutě. Ale pozor, samozřejmě existují i netradiční 

druhy jako je například horká čokoláda s příchutí masaly, zázvoru a 

mezi velmi oblíbené patří i chilli horká čokoláda.  

HORKÁ ČOKOLÁDA 

https://www.youtube.com/watch?v=W0KMtmi2H3g
https://www.youtube.com/watch?v=ft4jcPSLJfY
https://www.youtube.com/watch?v=ft4jcPSLJfY
https://www.youtube.com/watch?v=LU-pqb7WpDs
https://www.youtube.com/watch?v=LU-pqb7WpDs
http://www.skiareal-rokytnice.cz/
http://www.skiareal.cz/
http://www.skiparkcervenavoda.cz/cz/
http://www.annaberg.cz/
http://lyzovani.spicak.cz/


A kde takové druhy můžete najít? Ono to vlastně není ani nic 

složitého, v dnešní době je můžete najít v každé dobré kavárně, ale 

dávejte si pozor na složení.  Pravá a kvalitní čokoláda by měla 

obsahovat pouze čokoládový nebo kakaový prášek, cukr a horkou vodu 

nebo mléko. 

TOP  

 

 

 

 

 

 

Leden, moudrost a cílevědomost 

Lidé narození hned na začátku roku bývají konzervativní, ambiciózní 
a intelektuálně založení. Proto se rádi obklopují lidmi se stejným 
zaměřením. Dokáží hodiny debatovat o vážných věcech, faktech 
a dění ve světě, ale když přijde řada na emoce, raději zarytě mlčí. 
Nechtějí se otevírat každému na potkání, takže dopracovat se k jejich 
duši mnohdy bývá tvrdým oříškem. 

Únor, bezbřehá romantika 

Ten, kdo se narodil v chladném únoru je citlivý a beznadějný 
romantik. Má abstraktní myšlenky, takže udržet s nimi krok během 
hovoru nebývá úplně jednoduché. Jakmile je někdo zradí, jsou 
schopní ve vteřině spálit všechny mosty a už o sobě nikdy nedat 
vědět. 

Březen, snílkovství 

Březnové děti mají umělecké sklony a nechávají se unášet na vlnách 
tvůrčí tvořivosti. Jsou také velice charismatické, okouzlující 

JAKÝ JSI TYP PODLE 

MĚSÍCE NAROZENÍ? 



a s každým najdou společnou řeč. Někdo jim vyčítá, že mají hlavu 
v oblacích a nestojí nohama pevně na zemi, ale „snílkovství“ k nim 
prostě nesmazatelně patří. 

Duben, cit pro slova 

Děti narozené v tomto měsíci bývají neuvěřitelně schopní diplomaté. 
I tu nejnepříjemnější věc dokáží vyložit tak jemně, taktně 
a psychologicky, až jim to ostatní lidé závidí. V komunikaci prostě válí! 
Pokud si někdo získá jejich plnou důvěru, udělají z něho toho 
nejšťastnějšího člověka na planetě. Na stranu druhou ale často 
propadají žárlivosti. 

Květen, samota je zlo 

Květnoví lidé nechtějí trávit čas o samotě, proto vyhledávají 
společnost. A čím větší, tím lepší! Na okolí působí skutečně silným 
dojmem, neustále hledají nové možnosti a způsoby, jak se zabavit. 
Nečinnost a nicnedělání totiž vůbec neodpovídá jejich osobě. Zajímají 
se o módu i nejnovější trendy, ale vyznávají svůj vlastní osobitý styl, 
kterým jsou pověstné. 

Červen, umění i otevřenost 

Tak tyhle děti jsou opravdové osobnosti. Srší kreativitou, nápady 
i upřímností, mají spoustu oblíbených aktivit i zájmů. Zkrátka chvilku 
neposedí! Zvědavost je jejich druhé jméno, touží po poznání a nebojí 
se riskovat. Mají také silné manipulativní schopnosti a dokáží každého 
dostat tam, kam chtějí. Je pravdou, že v jistých situacích se takový 
„dar“ může vážně hodit… 

Červenec, nechuť ke sporům 

„Letní děti“ bytostně nenávidí konflikty a snaží se vždy najít nejbližší 
cestu k míru. To ale ještě neznamená, že neumí „vytasit drápy“. 
Pokud se cítí podvedeny a zrazeny, nikdy na to nezapomenou. 
Protože jsou smyslné, inteligentní, tajemné, zdvořilé a přátelské, byla 
by chyba riskovat jejich náklonnost. 



Srpen, vtípky a sranda 

Srpnové dětičky jsou zkrátka jedinečné. Nezkazí žádnou zábavu 
a perlí svým smyslem pro humor. Jejich velké srdce odpustí i možné 
nedokonalosti ostatních. Kdekdo je považuje za egoisty, které neumí 
prohrávat, ale to je chyba úsudku. Vždyť odkdy je hřích být v něčem 
nejlepší?! 

Září, zásadovost s krásou 

Tyto milé, disciplinované a atraktivní děti se cítí nejlépe, když jsou ve 
stabilním vztahu. Občas sice bývají lehce kritické, ale to proto, že znají 
svou cenu a mají své zásady, přes které ani vlak nejezdí. Jejich vysoké 
nároky sice mnozí nechápou, ale když je člověk perfekcionista, 
nemůže se přece spokojit s málem. No to dá rozum! 

Říjen, city v utajení 

Dostat se na kobylku podzimním lidem není nejlehčí disciplína, 
protože se zpravidla neotevírají nikomu. Nikdy nemluví o svých 
pocitech, touhách a snech, neboť tento náhled do hlavy i nitra je 
citlivá osobní záležitost. Bývají inteligentní, upřímní a nebojí se 
prosadit svůj názor – zkrátka silné osobnosti! 

Listopad, moudrost a žádná naivita 

Svéhlavý a vášnivý přístup k životu? Tak to na děti rozené v listopadu 
vážně sedí. Nikdy se nenechají opít rohlíkem, neboť poznají vyřčenou 
lež na kilometry daleko. Nesnášejí, když jim někdo radí, co mají dělat, 
to je totiž úplně vytáčí. Ovšem pokud jde o radu příteli v nouzi, dá se 
na ně spolehnout za všech okolností! 

Prosinec, netrpělivost a ochota 

Pokud je tvůj měsíc narození prosinec, pravděpodobně jsi 
dobrodružná povaha. Chamtivost ti absolutně nic neříká, protože 
patříš ke štědrým a milým bytostem, které rády dělají svým blízkým 



radost. Možná ti trochu chybí trpělivost, ale jsou horší věci na světě, 
ne? Holt nechceš zbytečně ztrácet čas čekáním… 

 

 

 

 

 

Do kina chodí rád snad každý, a proto jsme se 

rozhodli, že vám v následujícím článku řekneme 

něco o filmech, které jste v poslední době mohli 

v kinech vidět. 

BOHEMIAN RHAPSODY                                                                                                             

Film, o kterém mluvil v poslední době snad každý. Děj vám snad ani 

popisovat nemusím, ale pro ty, kterým to celé nějak uniklo, se přece                                           

zmíním.  Je to cca 2 hodinový ,, dokument “ o začátcích hudební 

skupiny Queen ,  konkrétně o Frediiem Mercurym, jehož život je tam 

popisován nejpodrobněji. Celý příběh se odehrává od již zmíněných 

začátků skupiny až po velký koncert Live Aid, který se konal 6 let před 

Frediieho smrtí. 

Herecký výkon Ramiho Malka ( Frediie Mercury) je výborný a práce 

maskérů také, protože v některých scénách byste vůbec nepoznali, že 

se nejedná o Frediieho, ale o namaskovaného Ramiho. 

   Jestli se rozmýšlíte, jestli se na film kouknout nebo ne, protože 

skupinu Queen třeba až tak moc neposloucháte, tak mi můžete věřit, 

že po jeho zhlédnutí si jejich písničky zamilujete a nějakou dobu je 

poslouchat budete, protože ten film vás do toho prostě vtáhne. 

Navíc, je zde plno vtipných a zábavných scének, které tomu dodávají 

FILMOVÁ RECENZE 



jistý šmrnc, takže se rozhodně víc rozmýšlet nemusíte a bez dalšího 

váhání se na film klidně koukněte. 

 

 

 

 

A máme tu shrnutí toho, co bylo podle lidí to nejlepší v roce 2018. 

Jaké filmy se nejvíc líbily? Jaké písničky se nejvíce poslouchali? 

TO NEJLEPŠÍ Z FILMŮ 

1. Bohemian Rhapsody 

2. Avangers: Infinity War 

3. Roma 

4. Ready Player One: Hra začíná 

5. Aquaman 

TO NEJLEPŠÍ Z PÍSNIČEK 

1. Ofenbach vs Nick Waterhouse- Katchi 

2. P!nk- What about us 

3. Imagine Dragons- Thunder 

4. Dua Lipa- One Kiss 

5. Ava Max- Sweet but Psycho 

 

 

TO NEJLEPŠÍ V ROCE 2018 

 

 

TO NEJLEPŠÍ 

V ROCE 2018 



 

 

 

Kdy začíná zima? 

a) 21. prosince 

b) 1. prosince 

c) 22. prosince 

Jak se říká nově napadanému sněhu?  

a) Snížek 

b) Prašan 

c) Přírodňák 

O kolik se posune den na Nový rok? 

a) sloní krok 

b) boží krok 

c) slepičí krok 

Kdo je tzv. královna zimy? 

a) Lucie  

b) Elsa 

c) Natálie 

Jak se jmenuje přechodné stádium mezi sněhem a ledem? 

a) Sněholed 

b) Swen 

c) Firn 

 

 

ZIMNÍ KVÍZ 

 



 

 

 

 

 

 

Lev 

Milí Lvi, přestože letos pro vás láska nebude hlavním cílem, 

tak může dojít k zajímavému seznámení třeba na dovolené. 

Vašim příležitostným investicím se bude dařit, tak toho 

využijte.  

Panna 

Panny naopak čeká trochu krkolomný start, což ale 

neznamená, že to tak bude celý rok. Silné sebevědomí a 

skvělé výsledky vám zajistí postup na vyšší pozice. Snažte se odolat 

stresu, který vám ubírá na energii.  

Váhy 

Znamení Vah se v tomto roce bude držet spíše při 

zemi, ale díky různým večírkům je vysoká šance na 

seznámení s protějškem. Zadané páry budou, díky 

svým odlišnostem prožívat nesoulad, ale nakonec přijde spokojenost.  

Štír 

Zrozenci Štíra ani nepoznají, že se jeden rok překulil do 

druhého. Zpočátku bude totiž velmi podobný jako ten 

minulý. V lásce lze očekávat nevěru a zklamaní, tak pozor 

na to!  

HOROSKOPY 

 



Střelec 

Milí Střelci čeká na vás rok, na který už dlouho čekáte. 

Dostaví se vám důležité kontakty, čeká na vás láska a 

spousta nových dobrodružství. Užijte si to jak jen to půjde!  

Kozoroh 

Z hlediska financí na vás čeká plodný rok. Najdete 

spojence, se kterým se vám bude skvěle spolupracovat a 

dotáhnete to daleko. Pro mnohé z vás bude vaše 

dosavadní zázemí potřebovat změnu.  

Vodnář 

V tomto roce si potřebujete ujasnit životní priority a 

cestu, kterou zvolíte pro jejich dosažení. Z hlediska 

práce na vás čeká průlomový rok.  

 

Ryby 

Pracujete na tom, abyste byli lepším člověkem a mohli 

k sobě přitahovat pouze to nejlepší, co svět nabízí. Láska 

na vás čeká hlavně na cestách a jiskra může přeletět až 

nezvykle rychle. Naopak nastávajícím párům muže kvůli sporům 

hrozit odcizení, či krátkodobé rozchody. 

Beran 

Nepropásněte nic, co vám rok 2019 nabízí! Ze srdce vám spadne 

obrovský kámen a uvolní se vám ruce v mnoha životních 

oblastech. Co se týká lásky, tak o kontakty a seznámení 

nemáte nouzi, nechávejte však všemu volný průběh.  Své 

spolupracovníky a nadřízené dokážete často velmi 



překvapit a dokážete si i poradit se zvětšující se nenávistí. 

 

Býk  

V následujících dvanácti měsících bude mnoho šancí 

ke změnám a ukáže se vám cesta za lepšími zítřky. 

Využijte toho třeba v partnerské nebo finanční oblasti, 

kde budete zářit. Partnerské dvojice můžou čekat problémy, ale je 

důležité je řešit. 

Blíženci 

Oproti ostatním znamením se blíženci posouvají ku 

předu krůček po krůčku a při tom využívají svého 

bystrého myšlení. Máte před sebou éru zkoušek a 

vaše povolání je oblastí, které se to týká ze všeho 

nejvíce. I tak se snažte udržet si elán a chuť se profesionálně rozvíjet. 

 

Rak 

Nebojte se, rok 2019 pro vás rozhodně nebude žádná 

nuda!  Od března budete mít o zábavu postaráno, 

takže si třeba naplánujte vašI dovolenou snů, budete 

se divit, jak vám může změnit celý váš život k lepšímu.  

Pro druhé pohlaví budete neodolatelní a může na vás číhat velice 

šťastné seznámení.  

 

 

 



 

 

 

 

DÍL DRUHÝ - ÚTERÝ 

Úterní rána bývají lepší než ta pondělní, vezmeme-li v potaz to, že 

vstáváme už druhý den a pátek se blíží šnečím tempem. To moje však 

zdaleka lepší nebylo. Budík na protest zazvonil čtyři minuty před 

odjezdem autobusu. Peřina se na mě pokusila spáchat atentát a o 

tom kolíčku na prádlo, který bolel v noze skoro jako kostka lega, o 

tom raději ani nemluvím, protože by se mi asi znovu spustily slzy. 

Následný sprint na dvě minuty vzdálenou 

zastávku mi trval sotva třicet sekund a o tom, že 

jsem držel tašku v zubech a oblékal si tričko 

zaráz ani nemluvě. To, že jsem se při odchodu 

z autobusu praštil do sníženého stropu, byl už 

vlastně jen takový malý bonus. A nyní? Nezbývá 

mi než se bouchat do hlavy a láteřit, kde jsem 

nechal sešit do mluvnice. Cena za jeho 

zapomenutí bude totiž až krutě vysoká. 

,,Kalihník, jak to, že zase stojíte?,“ chraplavý hlas mě navrátil tvrdě do 

reality. 

,,Paní učitelko, chci se vám omluvit, zapomněl jsem sešit mluvnice,“  

vylétlo mi z úst téměř tak rychle, jako její obočí vyletělo vzhůru.  

Ostatně, stejně rychle také vyletěla postarší dáma na nohy. Mračila 

se jako sto čertů, oči jí zlověstně žhnuly a skoro bych se vsadil, že jí od 

uší stoupala pára. 

ZÁPIS Z DENÍKU POŠKOLÁKA 

 



,,Zopakujte to. Asi jsem vám zle rozuměla.“ Ajaj. Tohle byla výstraha. 

Buď řeknu, že jsem se spletl…Nebo si schytám i to, že jsem v primě 

užíval čokoládu pod lavicí. „Paní učitelko, omluvte mě,…“ byl jsem 

neotesaně a přesto slušně přerušen. „Takže jsem slyšela dobře. Zase 

něco nemáte.“ Učitelka měnila barvy jako duha. Zrudla, zbělala, 

zezelenala, zfialověla, a když se opět dostala k červené, třídou se 

ozval hlasitý smích. To mohlo znamenat jediné… „A dost! Píšeme 

velký rozbor!“ Správně. Další neplánovaná písemka na konto naší 

třídy.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


