
Zlatý Ámos? Co je to? 

 Rok 2019 dávno začal, pojďme se proto podívat na ty nejzajímavější již ohlášené hry. Na které 

kousky se můžeme těšit.  Jednou z těchto her je Resident Evil 2. Originál z roku 1998 je pro mě jednou z 

nejlepších her všech dob a líbí se mi, že navzdory nové kameře má aktuální verze zachovat hororové poje-

tí originálu. A kdy naposledy jste ve hře viděli opravdu děsivé zombíky? Jen o něco méně se těším na dal-

ší capcomácký nářez Devil May Cry 5, který vypadá naprosto skvostně a slibuje skvělou zábavu. 

S nemalým očekáváním vyhlížím i Judgement od tvůrců Yakuzy, Metro: Exodus, Doom Eternal, Metro-
id Prime 4 a novou akci od Platinum Games. Moc nevěř ím, že to Bayonnetta 3 stihne, ale záhadný 
Babylon’s Fall by mohl.  

Nejočekávanější hry roku 2019 

J. Kakaš 

 Anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Hlavní cenou 

je čestný titul Zlatý Ámos, kde o vítězi rozhoduje porota. Druhá kategorie 

je Dětský Ámos, o kterém rozhoduje porota složená z dětí ze škol, které se 

dostaly do finále.  

 Další kategorií je Ámos Sympaťák, o němž rozhodují hlasy zasla-

né prostřednictvím SMS. Další kategorií je Média Ámos, o kterém rozho-

dují novináři přítomní na finále.  

 Od roku 2010 je zavedena další kategorie, a sice EKO Ámos. Její-

ho vítěze vybírají zástupci firmy EKO KOM a.s., jež je partnerem ankety 

Zlatý Ámos. Celou anketu pořádá občanské sdružení Klub Domino, Dět-

ská tisková agentura.  
R. Migulski 

 Po hodině výtvarné výchovy: 

Učitel: Tak si rozeberte štětky! 

Novák: Já si beru Zuzanku. 

 

Paní učitelka na konci hodiny češti-

ny: „Dokončili jsme kapitolu Ná-

rodní obrození, takže ve čtvrtek bu-

deme psát písemku.“ 

Žák: „Ale to jsou čarodějnice, ne?“ 

Učitelka: „No a vy snad někam letí-

te?“ 

Učitelka biologie při výkladu: „Při porodu je potře-

ba hlídat, aby děťátko nemělo kolem krku omotanou 

pupeční šňůru. Kdyby se začalo dusit, celé by pro-

modralo.“ Ze třídy se ozve: „A byl by z něj šmou-

la.“ 

 Z hodiny němčiny: „Vyplývá z testu nějaké ponau-

čení?“ Žák, který dostal špatnou známku: „Nejezdi 

do Německa, nedomluvíš se.“ 

Učitel při výkladu látky: „V gotice je 

všechno štíhlé a vysoké.“ Na to se ze 

třídy ozve: „Hm, asi nejsem gotický 

typ.“ 

Nepřezouvá se, protože mu prý pách-

nou nohy! (Na tuto poznámku odepsal 

otec žáka: „Jako každýmu chlapovi“.) 

Při rozdávání vysvědčení:  

Já jsem měl také jednou jedna a půl. 

(údiv celé třídy)  

Když mně policajti chytli. 

 

Učitelka: Podepište si papír z obou stran. 

Honza: Co kdyby se jedna strana ztratila.  

M. Miková 

Perličky ze školních lavic 
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Růžový panter 

 Narodil se 28. 3. 1592 v Nivnici u Uher-

ského Brodu a zemřel 15. 11. 1670 v Amsterda-

mu 

Významný český spisovatel, humanista, filozof, 

teolog a zakladatel moderní pedagogiky. Po-

slední biskup Jednoty bratrské a politický mluv-

čí české protikatolické emigrace. Komenský je 

připomínán všemi národy coby učitel národů. 

 

Slavná rčení Jana Amose Komenského 

„Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. 

Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupá-

kem.“ 

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojí-

me, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“ 

„Lidi jsou opičky, které se napodobují.“ 

 

 Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v ČR  připadá tento den právě na 28. března, kdy 

si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského. Součástí oslav je i každoroční předávání cen 

a vyhlašování výsledků ankety Zlatý Ámos pro nejlepší učitele.                                                             

M. Pařízková, K. Setinská 

Jan Amos Komenský 

 Zajímá vás, zda tento „velký den“ slavíme i na naší Růžovce? 

Ano! Občas se poštěstí a některé šikovné kolegyně něco upečou. V 

těchto chvílích připomíná učitelský sbor spíš hejno sarančat. :)) Ob-

čas se také stane, že se učitelský kolektiv zdárně domluví a sejde se 

na společné večeři. (A zase to jídlo!)  

 Letos se díky této slávě podíváme do Prahy. Čeká nás pro-

hlídka observatoře Žižkovského vysílače a gala večeře v restauraci 

Oblaca. Dokonce i zdatní jazykáři budou dost možná ještě překvape-

ni, co jim přistane na talíř, protože objednat si v jídelním lístku plném cizích slov je celkem věda.  

Kateřina Betková 

A slaví Den učitelů na naší škole?  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anketa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Česko
https://cs.wikipedia.org/wiki/SMS
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XFN 17  

Nejlepší film roku 2019 

Tímto filmem je film jménem Captain Marvel  

Tento film mají na svědomí dva režiséři, jedním je žena jmé-
nem Anna Boden a právě  film Captain Marvel byl první,  

který režírovala u Marvel Cinematic Universea druhým byl 
Ryan Fleck.   

Také na tomto filmu se podílel jeden významný scenárista, 
který se podílel i na filmu Strážci galaxie. 

Hlavní herečkou je Brie Larson, která hrála i ve filmech jako 

je 21 Jump street nebo Kong: Ostrov lebek a také si zahraje ve 
filmu Avengers: Endgame. 

Tento film se řadí mezi žánry Akční/Dobrodružný/Sci-Fi 

Premiéra filmu byla 8. března 2019  

M. Tyle 

Nejlepší film roku 2019 

L. Beláček 

 Dne 16. 3. 2019 se uskuteční galavečer ve 
smíšených bojových umění (MMA). XFN se po-

prvé představí v Brně a zde se představí velká 
jména českého MMA jako Karlos Vémola, Mar-
tin Šolc, Matěj Kuzník a Makhmud ,  který je čle-

nem The Money Teamu, který vlastní boxer 
Floyd Mayweather. 

 Spousta lidí se těší na zápas Makhmuda 
Muradova, který pochází z Uzbekistánu a zde 

v České Republice se mu podařilo pod trenérem 
Petrem Knížetem prorazit v MMA v Pražském 
Monster Gymu. 

 Galavečery XFN jsou vždy plné kvalit-

ních zápasů a zážitků. Ani se není čemu divit, 
když XFN je nejprestižnější organizací v Česku, 
ale brzo se přiřadí k největším organizacím 
v Evropě s jejím tempem rozrůstání. XFN se totiž 

rozrůstá do dalších států.  2. 2. 2019 se uskutečnil 
galavečer v Rakousku, který proběhl perfektně. 
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Palačinky 

Ingredience: 3 vejce  

                        0,5l mléka 

                        0,5 lžičky soli 

                        250g hladké mouky 

                        2 lžíce perlivé vody (kynutí) 

                        tuk 

 

Postup: V misce rozšleháme vejce, mléko a sůl. Po troškách přidáváme mouku, až vznikne 

hladké tekuté těsto a nakonec přimícháme minerálku. Na malé pánvi necháme rozpustit 

kousek tuku na první palačinku. Pro pečení je nutné použít teflonovou pánev, jinak na kaž-

dou další palačinku potřebujeme nový kousek tuku. Na pánev nalijeme trochu těsta, rozleje-

me ho opatrně do stran tak, aby rovnoměrně zaplnilo celou plochu pánve. Když je palačinka 

z jedné strany upečená, otočíme ji obracečkou. 

Hotové palačinky dáváme na talíř do předehřáté trouby, aby nechladly. Podáváme s oblíbe-

nou přílohou (skořice a cukr, nebo marmeláda, nebo jablková povidla nebo kompot).  

M. Vondrák a  A. Jaša  

A. Dvořáková 


