
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři, 

nastal nový školní rok a s ním přichází i další čísla našeho časopisu Free 

Time. V tomhle čísle se zaměříme na podzimní atmosféru a Halloween. 

Také se tady dozvíte něco o akci Den s Novou, kterou pořádala už 

zmíněná televize Nova. Naši redaktoři se jí zúčastnili a v tomhle čísle 

vám popíší, jak celá akce probíhala a co vše se tam dělo. 

                                                                                   Kláry, Naty a Mates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free time 
                4. číslo 



 

 

 

 

Den boje za svobodu a demokracii = 

státní svátek 

Určitě se na tento den těšíme hlavně kvůli 

tomu, že máme volno. Víme, ale proč je to 

státní svátek? Tak čtěte pozorně! 

17.11.1989 se průvod studentů 

hlásajících svobodu pokusily policejní sbory Státní bezpečnosti rozehnat. 

Výsledný efekt se obešel bez mrtvých, proto se této demonstraci 

přezdívá „sametová revoluce“. 

 

 

 

 

V sobotu 9. 9. 2017 jsme se vydali na Den s Novou. Jelikož akce byla až 

v Praze, tak jsme si museli trochu přivstat. Vstali jsme okolo šesté, rychle 

se sbalili a jeli na nádraží, odkud nám jel přímý spoj až do Prahy. 

Když jsme přijeli do Prahy – Hostivaře nedělalo nám problém akci najít, 

protože už od nádraží byli slyšet fanoušci. Původně jsme si mysleli, že to 

budou přímo ateliéry Tv Nova, proto nás zaskočilo, že se akce konala ve 

venkovním areálu podobnému „škváráku.“ Po celém areálu bylo 

rozmístěno několik stanů patřícím jedné stanici Tv Nova, ve kterých jsme 

plnili úkoly a za ně pak dostávali razítka. Například jsme si vyzkoušeli 

jaká je soutěž „Chcete být milionářem,“ nahlédli jsme do střižny „Tvoje 

tvář má známý hlas“ nebo jsme usedli za zprávařský stůl a vyzkoušeli si 

uvádět televizní noviny.  Po obdržení všech razítek jsme kartičku dali do 

slosování a tak jsme soutěžili o zájezd do Arabských Emirátů. 

        REVOLUCE 

 

    DEN S NOVOU 



Moderátorem celé akce byl Petr Říbal, který se postaral o příjemnou 

atmosféru celého dne. Akci doprovázelo několik koncertů, ale také 

autogramiáda tváří Novy, na kterou se stála celý den dlouhá fronta. 

Netrpěliví fanoušci se tlačili ze všech stran, proto se řada téměř 

neposouvala. Někteří lidé včetně nás stáli frontu nekonečných 6 hodin, a 

přesto se na řadu nikdy nedostali. Já jsem ale měla to štěstí a podařilo 

se mi tam dostat. Měla jsem tu čest se potkat se známými herci, zpěváky 

i moderátory.   

 

 

 

 

 

 

 

 S hercem Martinem Stránským 

 

 

 

 

 

 

S hercem Radimem Fialou 

  

 

 

 



 

 

 

 

Kino 

 Nejsledovanější (Dokument) 

 LEGO Ninjago film (Animovaný) 

 Esa z pralesa (Animovaný) 

 Bajkeři (Komedie) 

Knížky 

 Po tvém boku 

 Falešný polibek 

 Piráti z Karibiku - Salazarova pomsta 

 Sníh nebo popel 

 Neymar - Fotbalový kouzelník 

Módní trendy 

 Khaki kalhoty 

 Svetr se zvířátky (jednorožec, včela, medvěd) 

 Mini kabelka 

 Džíny s vysokým pasem 

 Barevný kabát 

 Pletené šály 

Relax - dekorace 

 Bomby do koupele 

 Yankee candle 

 Sušené ovoce 

 Pečený čaj 

 

 Dýně 

TIPY NA PODZIM 
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Halloweenské čarodějnické klobouky 

Ingredience: 

Sušenky Oreo, jahody, hořká čokoláda, drobné ozdůbky na dort, 250g 

žervé, lžička vanilkového extraktu, 60g  cukru moučka, 160 ml smetany 

na šlehání 

Postup: 

Oreo obalíme v roztavené hořké čokoládě a dřív než 

to celé zaschne, položíme na ně jahody také obalené 

v čokoládě. Připravíme si krém, který bude 

představovat pásek na klobouku. Smícháme žervé, 

vanilkový extrakt, cukru, celé to důkladně promícháme 

a postupně přiléváme smetanu. Krém dáme do části, 

kde je jahoda položená na sušence, tak aby to 

vypadalo jako lem klobouku. Nakonec ozdobami na 

dort uděláme přesku.  

 

Strašidelné mumie 

Ingredience: 

Sušenky Oreo, bílá čokoláda, marcipán, černá jedlá barva, kratší špejle 

Postup: 

Oreo obalíme v roztavené bílé čokoládě a necháme 

uschnout. Zbytkem čokolády uděláme na oreu čáry, 

tak aby to vypadalo jako mumie. Nakonec už jenom 

z marcipánu uděláme oči, černou jedlou barvou 

uděláme tečnu doprostřed a pomocí roztavené 

čokolády to přiděláme k mumii.  

HALLOWEENSKÉ               

RECEPTY 

 



 

 

 

V kroužku Hokus pokus děti každý týden experimentují. Jedním z jejich 

úspěšných pokusů bylo působení magnetu na kov. Vyrobily si skvělou 

autodráhu se závodními auty. A potom si uspořádaly závody. 

Co budete potřebovat: 

 Víko od krabice 

 Papír 

 Magnet 

 Pastelky 

 Izolepu 

 Minci 

Postup: 

 Na papír nakreslete autodráhu podle vlastního nápadu (nápaditosti 

se meze nekladou). 

 Vezměte si obyčejné víko od krabice a vložte do něj papír s 

nakreslenou autodráhou. 

 Vyrobte si autíčko tak, aby mělo podstavec. 

 Na podstavec přilepte izolepou minci. 

 Auto vložte do autodráhy. 

  Ze spodní strany víka dejte magnet, díky kterému se auto bude 

pohybovat. 

  

 

 

 

 

 

 HOKUS POKUS 



 

 

 

 

Mini Taháky (z vlastní zkušenosti):  

1. Pet lahev: 

Jen si vezměte  lahev od vašeho oblíbeného nápoje a odtrhněte z ní 

etiketu. Na zadní stranu napište látku a je hotovo. :) 

 

2. Papír pod lavicí:  

Na papírek si napište látku a trochou lepidla jej přilepte na spodní 

stranu lavice.  

  A to by bylo pro taháky vše :)) 

    Tip do lavice: 

Pokud máte to „klasické“ kružítko, které má nahoře matky, tak si ho 

můžete jednoduše při uvolnění seřídit. 

Vezměte si nůžky (na kulatých nebo ostrých nezáleží) a rozevřete je. 

Jeden konec vsuňte do matky a pomalu otáčejte (většinou doprava). 

A máte seřízené kružítko a můžete zase vesele rýsovat. 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ TIPY 
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Hodnocení Matyáše Křepelky 

Od 22.7 – 29.7 si děti užívaly na letním táboře v Třemešku, který je pod 

taktovkou našeho DDM. 

Do všech možných i nemožných her se vměstnal i bohatý hlavní 

program v podobě tancování a herectví. 

Naším pokladem byl hrdina, kterého si všichni vyrobili. Já jsem byl 

takový malý nezbedník a vždy jsem si ho schoval pod matraci: D  

Fotky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘEMEŠEK 2017 

 



 

 

 

 

 

Kolečkiáda, aneb s větrem o závod 
 

 
Ve středu 27. 9. 2017 se uskutečnila již tradiční akce DDM Kojetín 
v rámci Evropského týdne mobility. Jako první závodili na svých 
odrážedlech za velkého potlesku a nadšení všech přítomných nejmenší 
účastníci do tří let. V cíli byli řazeni za sebou a ihned odměněni 
oplatkovými medailemi. Potom se na start postavily děti předškolní a pro 
ty byla připravena náročnější trasa mezi překážkami a již s měřením 
času. Tuto závodní trať absolvovaly i děti na kolečkových bruslích a 
koloběžkách. Nejvíce závodníků přijelo jako obvykle na kolech a závodili 
na kruhové trati kolem sportovní haly a hřiště. Pro zpestření závodu se 
na závodišti objevila malá kolečka a malé tatrovky, s kterými nejlépe 
jezdili ti nejmladší účastníci. Průběžně závodníci vystoupili na stupně 
vítězů podle toho, na kterém vozidle jeli a dle svých kategorií byli 
odměněni oplatkovou medailí, diplomem a drobnými předměty. Sportu a 
kolečkiádě zdar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEČKIÁDA 



 

 

 

 

 

 

Vtip. 1: 

A zase začíná období  NEJEZTE TO! (které trvá až do 24. 

prosince večer) 

Pak začne období, ALE VY TO VŮBEC NEJÍTE!! 

 

Vtip. 2 : 

Při vyučování se profesorka ptá studentek. Jak se jmenuje ta 

síla, která drží celé naše nitro a činí nás lepšími? Vy určitě myslíte 

podprsenku! 

 

 

 

 

          

VTIPY 

PODZIMNÍ SUDOKU 



 

 

 

 

Beran (21.3. - 20.4.) 
Pro berany je listopad měsícem vztahů - ať už se jedná 
o lásku, rodinu, přátelství nebo studijní život. 
Nastartujte svoje komunikační kanály a vyřešte 
všechny e-maily a telefony. Vaše výřečnost bude v 
listopadu bezkonkurenční a nikdo vám neodolá. Včetně 
vašeho učitele.  
 

 
Býk (21.4. - 21.5.) 
Tento měsíc se rozhodně nudit nebudete, milí býci. 
Dávejte si pozor, do jakých debat se v listopadu 
pouštíte. Hvězdy vám věští hádky a problémy v 
komunikaci. Pokud tedy potřebujete s rodiči něco 
důležitého vyřešit, odložte to na listopad. 
 
Blíženci (22.5. - 21.6.).  
Vaše hravá povaha blíženců si totiž v listopadu 
užije dosyta. Dlouho jste seděli tiše v koutě a 
nepodnikli nic bláznivého? Teď je čas se vrhnout na 
všechno, co jste chtěli vyzkoušet. 
Ať už se jedná o skok padákem. 
 
Rak (21.6. - 22.7.) 
Listopad si pro raky bohužel nenachystal příliš 
příjemných okamžiků. V rodině se tento měsíc 
připravte na řešení věcí, které již dlouho visí ve 
vzduchu a které se vám rozhodně nebudou chtít 
řešit. Pokud se jim ale postavíte čelem, uznáte svoje 
chyby a budete ochotni odpouštět, výsledek bude 
mnohem lepší, než by se na začátku mohlo zdát. 
 
Lev (23.7 - 22.8.) 
Chaos, hořící termíny a nedostatek komunikace. Takový je listopad pro 
lvy v studijním životě. Ve škole se na vás valí doslova tuna úkolů, ze 

HOROSKOPY 
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kterých budete vyčerpaní a rozladění, což se logicky 
odrazí i ve vztazích v rodině. Najděte si chvilku a 
promluvte si s rodiči o tom, že právě teď potřebujete 
jejich pochopení a ne další hádky. Na oplátku jim ale 
slibte, že každou volnou chvilku budete věnovat právě 
jim. 
 
Panna (23. 8. - 22.9.) 
Pro panny je listopad měsícem síly a odvahy. Nyní je ten 
správný čas postavit se svým problémům a obavám hrdě a 
s hlavou vztyčenou. Pokud budete za svoje přání bojovat, 
tento měsíc odejdete jako vítěz. Nenechte s sebou už více 
manipulovat od sourozence ani od otravného spolužáka a 
ukažte jim, že znáte svoji cenu. 
 
Váhy (23.9. - 21.10.) 
Narodili jste se ve znamení vah? Pak se v listopadu těšte na 
neutuchající příval štěstí a vzájemného porozumění. Je 
velmi pravděpodobné, že se tento měsíc seznámíte se 
spřízněnou duší. Lidé se spřízněnou duší zase 
zapomenou na všechny problémy a užijí si prostě 
blízkosti toho druhého. V listopadu nasaďte růžové brýle 
a nenechte se ničím rozhodit. 
 
Štír (22.10. - 21.11.) 

V listopadu je na čase hodit za hlavu konflikty a krize z minulých měsíců, 

milí štíři. Řekněte už konečně dost a smeťte 

problémy ze stolu. V nadcházejícím podzimu 

neriskujte, ale snažte se užít si chvilku zaslouženého 

klidu. Nyní rozhodně není správný čas čeřit vodu a 

řešit nové problémy.  

 

Střelec (22.11. - 21.12.) 

Střelci budou v listopadu hvězdou všech 

společenských akcí. Vaše přátelské chování, nadšení 

a dobrou náladu ocení i spolužáci, nebo učitelé. 

Navíc kolem sebe šíříte auru dobré nálady, takže 

bude každý vyhledávat vaši přítomnost.  

 

Kozoroh (22.12. - 19.1.) 
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V listopadu se nebojte převzít kontrolu, milí kozorozi. 
Vaše libido se dere ven, ale vy máte sílu na to ho zkrotit 
do patřičných mezí. Můžete si tak užívat skutečně dle 
libosti, aniž byste ale zapomněli na své zásady. 
 
 
Vodnář (20.1. - 18.2.) 
Na vodnáře čeká v listopadu melancholie 
podzimu, vzpomínání na léto. Pokud se nechcete 
babrat ve věcech, které jsou dávno pryč, seberte 
kamarádku a odjeďte někam do tepla. Načerpaná 
energie se vám bude hodit, až se podzim rozjede 
v plné síle. 
 
 
Ryby (19.2. - 20.3.) 
Ryby možná nebývají často vášnivé a bez 

zábran, o to víc to, ale potom stojí za to. Letošní listopad je pro vás ryby 
měsícem štěstí. Pokud vůbec s rodiči stihnete 
nějaké hádky, dbejte na to, abyste je urovnali. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pod tímto názvem se ukrývá outdoorový závod pro zdatné sportovce. 
Závod zahájil 5. ročník celoroční soutěže Velké ceny DDM Kojetín pro 
školní rok 2017/2018. Účastnilo se 
jej 12 týmů z 6. až 9. tříd a 
odpovídajících ročníků gymnázia. 
Pro účastníky byl připraven terén 
plný překážek. Prověřil nejen 
fyzickou kondici, ale i psychickou 
odolnost všech jedinců, jejich 

UNIVERSAL RUN -

VELKÁ CENA DDM 
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koordinaci, schopnost orientace, obratnost, zručnost, odvahu a 
samozřejmě především týmového ducha a smysl pro fairplay. Závod 
běžela šestičlenná družstva, s minimálním počtem dvou děvčat. 
Družstva vybíhala jednotlivě, v časovém rozestupu cca 10 minut. 
Záměrem celého závodu bylo, aby celý tým běžel pohromadě a rozvíjel 
týmovou spolupráci, bez které jednotlivé překážky nemohly být zdolány. 
Na trase se závodníci museli potýkat celkem s 12 úkoly a překážkami 
v ne úplně jednoduchém terénu, kde se občas nevyhnuli kontaktu 
s vodou a blátem. Pro starší 
kategorii byla trasa prodloužena o 
běžeckou část Špalírem. Vítězové 
byli odměněni sladkostí pro 
doplnění energie a body do 
soutěže. Děkujeme za 
spolupráci Hasičském 
záchrannému sboru Olomouckého 
kraje, Sdružení myslivců v 
Kojetíně, panu Janu Krejsovi a 
dobrovolníkům z řad studentů a 
dospělých.  

 
 

 

 

 

 

03.11. Pohádkový podzim - lampiónový průvod 
04.11. Den stromů – Loděnice Kojetín 
11.11. Tvořivá dílna – polštář se zimní tematikou 
12.11. Turnaj ve florbalu – Sportovní hala Kojetín 
16.11. Vánoční tvoření – Adventní věnce 
24.11. Rozsvícení vánočního stromečku – výtvarné dílničky v galerii VIC 
Kojetín 
25.11. Patchwork s Markétou Pavlíkovou 

 

 

LISTOPAD 2017 



 
 

Chceš se zapojit do naší soutěže?  Pošli nám recept, 

popřípadě i fotku vašeho originálního vánočního cukroví 

do 8.12. 2017, na e-mail: p.otahalova@ddm.kojetin.cz. 

Vybereme nejlepší a zveřejníme ho v příštím 

čísle našeho časopisu. Výherce obdrží vánoční balíček 

s překvapením. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SOUTĚŽ 



 

 

 


