
 

 

 

Vítáme Vás u prvního čísla našeho školního 

časopisu „Fryčovický koktejl‘‘! 

 

Hned v prvním čísle vyhlašujeme soutěž o nejlepší 

nápad na logo časopisu. 

Příští číslo již bude s novým logem. 

 

Návrhy posílejte na adresu časopisu: 

medialkyfrycovicka@gmail.com 

Vítěz bude sladce odměněn!  

      Děkujeme!!!         

mailto:medialkyfrycovicka@gmail.com


Vytvořili: Káťa a Eli 

 

 

 

Čtenáři a čtenářky, v 1. čísle našeho 

časopisu si pojďme připomenout náš 

Halloweenský den.  

Tento už asi 6000 let starý irský 

svátek se v pondělí 31.10.2022 dostal 

i na chodby naší školy. Mohli jste zde 

zahlédnout spoustu zajímavých a 

jedinečných kostýmů. 

 

Hlavními znaky Hallowenu jsou: 

strašidla a duchové, dýně, černé kočky, čarodějnice, 

pavouci, zombie, kostlivci a netopýři  



 

Halloweenská legenda o Hrozném Jackovi 

Tato legenda vypráví o vychytralém Jackovi, který 

prodal za skleničku alkoholu svou duši ďáblovi. 

Jack, ale pekelníka přelstil novou smlouvou, která 

mu zaručila, že do pekla nikdy nevkročí. 

Jakmile zemřel, nechtěli ho ani v nebi za uzavřenou 

dohodu s ďáblem. Tak Jackova duše zůstala 

uvězněna mezi nebem a peklem. Říká se, že světem 

bloudí až doposud se svou lucerničkou z vydlabané 

dýně a s uhlíkem od ďábla, který mu svítí na cestu. 

THE END 



 

 

 

 

Ahoj, dnes se společně podíváme na halloweenské outfity světově 

známých celebrit. 

Hodnocení halloweenských outfitů/kostýmů (outfit [autfit] = sada 

oděvů nošených společně, zejména pro určitou příležitost nebo účel) 

 

 

Lizzo (zpěvačka) jako moucha na hlavě Mike Penceho (politik) 

8.5/10- za nás je tento kostým originální a zaslouží si tím plný  

počet bodů. Člověka pobaví, někoho možná urazí ;) 

 

 

Justin Timberlake (zpěvák) and Jessica Biel (herečka) jako Harry Lime a Marv Merchants 

(Sám doma) 

 10/10- velice povedené, ceníme nápad. Krásně vystižené dvě hlavní 

záporné postavy filmu Sám doma 1. 

 

 

 

 

 

Kendall Jenner (modelka) jako okurka 

 9/10- ikonické!! 

 



 

                 Cardi B (raperka) jako medůza 

     9/10- hezké provedení, velice kontroverzní, ale to je u ní  

celkem běžné 

 

 

 

 

Joey King (herečka)  jako Lord Voldemort  

4.5/10- kdo ti ukradl nos? Kostým se moc 

nepovedl, ale co se týče masky, je vidět, 

že je za tím spousta práce. 

 

 

   

Nina Dobrev (herečka) a Maverick (její pes)  

                          jako a unicorn 

 co se týče pejska tak hodnotíme 20/10, ale  

u Niny hodnocení bude malinko nižší  

          Nina: 6/10 

                                                                 Maverick: solidních 20/10 (nejlepší kostým) 

 

 

 

Dnešní číslo hodnotily: Kája, Naty, Nelča 



Veselá  vařečka                       
Ahoj. Každý určitě ocení nějaký dobrý a 

jednoduchý recept na dobré zákusky. Proto 

vám teď napíšeme recepty, které máme 

rády.                                                                                                                              

Domácí rafaelo                                    
Budete potřebovat: 

• 1 salko (kondenzované mléko) 

• 300 g strouhaného kokosu 

• Balíček celých oloupaných mandlí   

Postup: 

1. V misce smíchejte salko s 170 g kokosu tak, aby z toho vznikla 

hustá hmota. 

2.  Směs dejte alespoň na 2 hodiny ztuhnout do lednice.  

3. Po vyjmutí z lednice zkontrolujte, zda lze tvarovat kuličky, 

pokud ne, přidejte kokos. 

4. Do prázdné misky nasypejte kokos na obalování. Lžičkou 

odkrajujte kousky ztuhlé hmoty, vytvarujte kuličku, dovnitř 

vmáčkněte jednu mandli a obalte v kokosu. Pak už jen dejte do 

košíčku, a skladujte v chladnu. Dobrou chuť.                

 

 

 



 

 Také byste mohli zkusit tento zákusek který se hodí na rychlou 

svačinku. 

Nutellový mug cake  

• Mouka 

• Granko 

• Cukr 

• Pečící prášek 

• Mléko 

• Olej 

• Nutella 

 

Postup přípravy: 

1. Do hrnečku si dáte dvě polévkové lžíce mouky 

2. Přidejte jednu polévkovou lžíci granka 

3. Přidejte půl čajové lžičky pečícího prášku 

4. Promíchejte 

5. Přidejte tři polévkové lžíce mléka 

6. Přidejte jednu polévkovou lžíci oleje 

7. To vše promíchejte a potom přidejte nutellu záleží kolik jí tam 

chcete 

8. Poté hrníček dejte na minutu a půl do mikrovlnky 

Dobrou chuť! 

                                                            Zuzka a Naty 



 Fryčovická kecka  

Ahoj, ptali jsme se našich učitelů na různé otázky, tak se na ně podíváme.  

Dnes se budeme ptát paní učitelky  

Stanislavy Kabilkové.                                         

 

Jaká je vaše oblíbená barva?  Modrá  

 

Jaké je vaše oblíbené jídlo?  Smažený sýr s tatarkou 

 

Jaké jsou vaše koníčky?  Mám ráda cestování, četbu, historii a umění 

 

Jaká je vaše oblíbená osobnost?  Tim Burton 

 

Cestujete ráda? Ano. Cestuju hodně, cestuju ráda… 

 

Děláte nějaký sport? Turistiku  



HRÁTKY s KAMARÁDY   

 Dnes jsme si pro vás připravili výrobu sněhuláka a 

tučňáka.     A také jeden vtip na pobavení. 

:tučňáček                         : sněhuláček             

               

 Co budeme potřebovat na tučňáka: ruličku od toaletního 

papíru, barevné papíry, lepidlo, nůžky              

 Co budeme potřebovat na sněhuláka: vatové odličovací 

tampónky, černý fix nebo (flitry s dírkami), semišový papír 

nebo(normální), provázek nebo mašli na přidělání, tekuté 

lepidlo, nůžky 



                                                                                   

 

Jak si vyrobit tučňáčka :   Vezmu si ruličku od 

toaletního papíru. Na ni nanesu lepidlo a nalepím černý papír. 

Poté si vezmu bílý papír a vystřihnu si takový ovál, jako je na 

obrázku. Z oranžového papíru vystřihnu  zobáček a tlapičky. 

A pak to všechno nalepím na ruličku. Nakonec vystřihnu 

ploutvičky z černého papíru, nalepím na ruličku a je hotovo. 

                                                                                                                                                               

Jak si vyrobit sněhuláčka: Vezmu si dva vatové 

tampónky různých velikostí. Nebo si můžu jeden ustřihnout. 

Poté je slepím jako na obrázku. Dále si z černého papíru 

vystřihnu klobouk a z oranžového vystřihnu nos a přilepím.  

Přidám černé flitry jako knoflíky a oči. Nakonec si vezmu 

šňůrku, ustřihnu a nalepím na sněhuláčka. Počkám až zaschne 

a je hotovo. 

 

Vtipy                                                    

  1. Co to znamená, když v řadě třicet netopýrů, visící hlavami dolů, sedí jeden s hlavou 

vzhůru.                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                          

( Omdlel! )   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 



 
Vážení a milí čtenáři. V našem dnešním premiérovém čísle školního časopisu vám chceme 

dát tip na krásnou turistickou procházku Prahou. 
 

 

Začátek trasy je na Václavském náměstí. Z něj půjdete do pasáže Lucerna a navazující pasáže 

Světozor. Zde se nachází výborná cukrárna a ve sklepeních pasáže je levná tácová jídelna.  

Když vylezete do nejvyššího patra, uvidíte skleněnou reklamu na společnost Tesla. 

Poté vás naše cesta zavede do Františkánské zahrady, kde se nachází, jak již název napovídá 

velmi hezká zahrada a velké dětské hřiště. Následuje cesta přes Havelské tržiště na 

Staroměstské náměstí. A pokud máte žízeň nebo hlad, tak zavítejte do Skautského institutu 

(Č. P. 4/1), kde se můžete najíst a napít za vcelku normální ceny. 

Pak pokračujte na Karlův most. Když ho přejdete, tak po pravé straně se nachází hřiště 

s jedním z nejlepších výhledů z dětského hřiště na světě. Potom jděte na Kampu a z Kampy 

na Petřínskou lanovku. Lanovkou na vrchol Petřín. 



SPORŤÁK 
 

 

Mistroství světa v Kataru 
První hattrick MS proti Švýcarsku 

Portugalci napodobili Brazilce, zemi stejného jazyka. Podobně 

jako Neymar a spol. zvládli osmifinále fotbalového 

mistrovství světa s elegancí. Nebezpečné Švýcary smetli 6:1 

- i bez božského Cristiana Ronalda. Jeho místo v sestavě 

obsadil mladíček Goncalo Ramos a na hřišti předvedl úžasnou 

střeleckou exhibici. Tři góly za 74 minut hry! 

 

 

 

 

 

 



SPORŤÁK 
 

 

 

Brazílie vyřadila Jížní Koreu z Mistrovství světa 

Fotbalisté Brazílie v osmifinále mistrovství světa v 

Kataru splnili roli jasného favorita a Jižní Koreu 

porazili hladce 4:1. "Kanárci" v pátečním čtvrtfinále 

nastoupí proti Chorvatsku. Stříbrný tým z minulého 

šampionátu zdolal Japonsko na penalty po výsledku 

1:1. 

  

  

 

 

  

  


