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Základní škola Staré Město
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Kytička Růžička
Na louce bydlí kytička, 
říkají jí Růžička.
Růžička je celá bílá, 
jako každá kopretina.
Ta Růžička smutná byla, 
pořád byla posmutnělá a neveselá.
Byla smutná, protože si s ní nechtěl nikdo hrát, 
a každý se jí chtěl jen smát.
Chudinka malá Růžička, 
ta světlá, bílá kytička. 
Všimla si toho jednou její matka, 
té říkalo se zase Katka. 
O ní říkalo se, že je dračice, 
a že přežene se jako vichřice. 
Svou však dceru milovala, 
pro tu by do ohně i skočila.
Sjednala na louce pořádek,
a pryč z ní musel každý i ten nejmenší neřádek. 
Postupem času všichni zjistili,
že na Růžičku se tak dívat neměli.
Všichni byli šťastni, 
včetně Růžiččiny matky, 
každý ji měl rád 
a byl s Růžičkou kamarád. 
Tak skončil příběh celičký, 
té kytičky Růžičky. Bára- BeBe
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Určitě si vzpomínáte, že jsme jeden pátek v lednu skončili 
vyučování v 10.00 hod. Všem se 
nám to určitě líbilo, ale víte, proč 
to muselo být?
Na naší škole totiž probíhal zápis 
dětí do první třídy. Já, jako super 
redaktorka, jsem samozřejmě 

byla při tom. Mluvila jsem jak se samotnými dětmi, tak i 
jejich rodiči.
Otázky, které jsem pokládala rodičům:
1. Těšilo se vaše dítě na zápis?
2. Chtěli byste ještě chodit na první stupeň základní školy?
3. Jaký byl zápis, když jste byli malí?
4. Jak jste se svým dítětem trénovali na zápis?

1. Odpovědi byly jednoznačné. Určitě ano.
2. Myslím si, že teď už asi ne.
3. Určitě jiný než teď, pamatuji si, že se tam zavazovaly 
tkaničky.
4. Trénovali jsme z mluvnice, skákal panáka s čísly a četl si.
Otázky, které jsem pokládala dětem:
1. Těšíš se do školy?
2. Jaké myslíš, že to tam bude?
3. Věděl jsi všechno u zápisu nebo ti s něčím pomáhali 
rodiče?
1. Odpovědi byly opět jednoznačné. Asi ano
2. Dobré, myslím, že se tam toho hodně naučím.
3. Věděl jsem všechno, možná s něčím mi pomáhali 
rodiče.                

Rozhovory u zápisu

Markétka, 5.A
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Co nechala Popelka na schodech?
1. Růžové lyže (L)
2. Roztrhnutý šátek (E)
3. Střevíček (J)
4. Sněhuli (U)
5. Pruhovaný svetr (S)
Kdo vysvobodil Šípkovou Růženku?
1. Křemílek a Vochomůrka  (J)
2. Princ (A)
3. Medvěd (S)
4. Hloupý Honza (U)
5. Bob a Bobek (H)
Proč usnula Šípková Růženka?
1. Píchla se o trn (R)
2. Omdlela (P)
3. Byla omráčená (O)
4. Byla unavená  (E)
5. Nudila se (F)
Jak se jmenovala sova Harryho Pottera?
1. Rozálka (X)
2. Rozárka (Z)
3. Hedvika (O)
4. Bělohlávka (I)
5. Hermiona (J)
Jak se jmenoval Rampelník  ze Shreka celým jménem?
1.Rumpecemtercemter (K)
2.Lumprcuptlcapl (H)
3.Rumplcimprcampr (P)
4.Raplcomprcalopr (S)
5. Rumplcolemprciperel (Z)

Pohádkový kvíz
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S kolika trpaslíky žila Sněhurka?
1.5 (R)
2.7 (O)
3.17 (I)
4.8 (U)
5.6 (E)
Jak se jmenovalo dítě Manky a Rumcajse?
1. Cupísek (O)
2. Cipísek  (D)
3.Ciprman (U)
4. Hurvínek (Č)
5. Ája (A)
Jak se jmenovala majitelka Maxipsa Fíka?
1. Mája (P)
2. Kája (C)
3. Pája (V)
4. Ája (Z)
5.Bája(A)
Jak se jmenoval Popelčin kůň?
1. Jurášek  (I)
2. Jurásek (B)
3. Mikuláš (C)
4. Čipera (D)
5. Bělásek (M)
Kolik měla Šípková Růženka roků, když se píchla o trn?
1.100 (U)
2.17 (E)
3.10 (O)
4.94 (R)
5.18 (M)           Příjemné luštění přejí Viky a Kiky, 4.C
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Maty Kubík, 4.C
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AHOJ TAMTAMÁCI!!!! ZDRAVÍ VÁS OPĚT BÁRA- BeBe 
a Marky 
Máme pro vás další skvělé tipy. Tentokrát vám doporučíme 
lyžařská střediska. J
Umíte lyžovat? Kdo ano, má velikou výhodu a stačí mu 
jen namazat lyže a vyrazit! A kdo ne, určitě na každé 
z těchto lyžařských středisek najdete lyžařskou školu.  
Kohútka: Pro začátečníky je k mání takzvaně „babská“ 
sjezdovka s pomou. Pro pokročilé je zde červená a 
černá sjezdovka s čtyřmístnou sedačkovou lanovkou. 
Pro odpočinek doporučujeme restauraci „Kurník“ 
(nezalekněte se názvu). 
Osvětimany: Nabízí výborné podmínky. Sjezdovka tady 
má 400metrů. Svah je ze začátku prudší, od půlky pak 
středně těžký. K dispozici jsou dva vleky (pomy). Večerní 
lyžování je k dispozici. 
Stupava: Sjezdovka měří 500 metrů. Můžete jet na 
večerní lyžování, které trvá každý den do 20:30 hodin. 
Když na vás přijde hlad, určitě neváhejte zajít do 
restaurace „AKVÁRKO“. 
Filipov: Nachází se v Bílých Karpatech u Javorníku. 
Hlavní sjezdovka měří 400- 500 metrů a dětská sjezdovka 
měří 80 metrů. Je otevřena od 9: 00 do 20:00 hodin. 
Kyčerka: Celkem 2 kilometry 480 metrů sjezdových tratí 
s devíti vleky. Dá se tam ubytovat a na jídlo si můžete 
zajít do hospody Kyčerky. Je to prostředí Valašska. 

Snad si dobře zalyžujete a pobavíte se jako my dvě. 
marky a Bára- BeBe

Školní TAMTAM
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Nejdobrodružnější prázdniny světa
3. část Neuvěřitelné!
„Dobré ráno, Michalko!“ pozdravila Míšu babička Běta, 
roztáhla jí závěsy a do místnosti vtrhlo ranní světlo. 
„Ach jo, babi, proč?! Je sotva půl sedmé.“ 
„No a co? Tady se vstává se slepicemi! Co by si o tobě 
pomysleli sousedé. Řekli by si: Ta Bětina vnučka je líná 
jako veš. To přece nechceš,“ odvětila mile babička. „A 
vstaň už konečně!“ 
„Proč se tak mračíš, děvče?“ podivila se babička u 
kuchyňského stolu. 
„Protože tu nemáš telku!“ odvětila stručně a rychle. 
„Ále, ty naděláš. Tu chvilku to snad bez té tvojí televize 
vydržíš,“ mávla rukou babička Běla. 
„Jenže teď vysílají Májin módní svět- fakt cool boty.“ 
„Co to znamená, to slůvko cool?“ 
„Babi! Kde žiješ?! Ty opravdu nevíš, co to znamená být 
cool…“ Už to ale nestačila doříct. Zjevila se před nimi 
malá víla a řekla: „Zachraň svět, Míšo! Zachraň svět!“ 
„Jak víš, že se jmenuju Michaela, bludičko mrňavá,“ 
řekla drze Míša. 
„Vím o tobě všechno. A pro tvoji informaci jsem víla 
Raviela z rodu menších.“
„Ach ták! Babi, ta je z té tvojí knížky Pohádkové království. 
Opravdové víly přece neexistují…“
„Ale existují, Míšo. Utekla jsem z té knihy, abych ti 
osobně předala tuto zprávu,“ řekla Raviela a vytáhla 
z maličké kabelky dopis. „Na, čti.“
Michaela předstírala naprostý nezájem, ale zvědavost ji 
přemohla a začala nahlas číst: „Já král Pohádkyus III. 
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vládce Pohádkové říše, žádám tebe, Michaelu, o naši 
záchranu. A nejen naši. Po světě se nese obrovský mrak 
létajících Ufonů. Opustili Vesmír, aby všem lidem po 
celém světě vymazali z mozků a srdcí pohádky. Děti na 

celé zemi budou 
nešťastné a celý 
svět zčerná. Už 
nikdy nezkrášlí 
oblohu duha a i 
slunce bude černé 
a studené. Musíš 
zachránit svět Ty, 
vyvolená. Král 
Pohádkyus III.“ 
Dočetla to a řekla: 

„To je strašné. Já jako malá jsem 
měla taky ráda pohádky. Jak to mám ale udělat? Myslím, 
jako jak vás a nás mám zachránit?“ 
„Na to musíš přijít sama, “ odpověděla víla. 
„Aha. A můžeš mi s tím pomoci?“ 
„Ano, já a mé sestry Rivena a Riala jsme obdařeny silou, 
která ti může pomoci, ale až v pravý čas,“ zakončila 
tajemně Raviela rozhovor a zmizela…

…pokračování příště. 

Otázka: Jak si myslíte, že Ravielina moc Míši pomůže? Otázka: Jak si myslíte, že Ravielina moc Míši pomůže? 
(odpovězte na linku a odpověď mi přineste do 5.A)
Strašně moc VÁS prosím, doneste mi alespoň jednu 
odpověď.  Vítězové získají sladkou odměnu. 

Bára-BeBe



Mokrý = 
Černý =
Studený =
Velký =
Světlý =
Nahoře =
Žena =
Noc =
Ostrý =
První =
Správné odpovědi najdete na poslední straně! Nepodvádět! 
Jen pro kontrolu! Přeji krásné jarní prázdniny.   Karlička. J.

Protiklady

Sportovní okénko tentokrát na téma lyžování
Lyžování je zimní sport. Lyžování původně sloužilo 
k dopravě. V průběhu 20. století se postupně stalo 
zejména sportovní a rekreační aktivitou. Lyžování se 
vyvinulo z různých forem pohybu po sněhu, zejména 
z pohybu na sněžnicích. Potom se používaly dlouhé úzké 
desky např. ze sudu. Lyžování je zastoupeno i na zimních 
olympijských hrách. Jedním ze zakladatelů sjezdového 
lyžování byl Čechorakušan Matyáš Žďárský, který 
vynalezl upravený typ vázání, u kterého je lyže vázána 
k botě pevněji, což umožňuje snadnější zatáčení.
K našim známým lyžařům patří Ondřej Bank nebo Šárka 
Strachová.
Tak vzhůru na lyže!!! 

Markétka

Sportovní okénko



Sportovní okénko, tentokrát na téma biatlon
Biatlon je zimní sport, který dává dohromady běh na 
lyžích a střelbu z malorážné pušky. Existuje také letní 

biatlon, kde 
běh na lyžích 
n a h r a z u j e 
běžný běh 
nebo jízda na 
kolečkových 
lyžích.
Dalším, málo 
z n á m ý m 
odvětím, je 
skiarc, neboli 

lukostřelecký biatlon, kde je střelba z malorážné zbraně 
zaměněna za střelbu z luku.
Počátky biatlonu sahají do středověku, kdy se však 
jednalo spíše o přežití, než o sportovní vyžití, jako je 
tomu nyní.
Již před 5000 lety se v horských oblastech řeckých, 
římských a čínských provincií lovilo za pomocí lyží 
a zbraně. Později se biatlon využíval především na 
vojenské účely.

Naši nejznámější biatlonisté:
Gabriela Soukalová, Ondřej Moravec, Jitka Landová, 
Jaroslav Soukup, Veronika Vítková 
Hodně sportovních zážitků a kupu sněhu na prázdniny 

přeje Markétka

Sportovní okénko
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Zvířecí svět
Rejnoci 

Vyjeďte si do Zoo Lešná a uvidíte hezká zvířata. Jedno je 
ale nejhezčí a je tam 
jen krátkou chvíli. Je 
to rejnok. My jsme tam 
nebyly, ale máme mezi 
sebou kamarádku, 
která je navštívila 
o Vánocích. Od ní 
jsme se dozvěděly, 
že nejdříve uvidíme 

obrázky a potom vstoupíme do prostoru, kde si můžeme 
koupit suvenýry nebo potravu pro rejnoky. Pokud je 
chcete hladit a krmit, 
tak si musíte umýt 
ruce. Návnada je 
maso. Rejnoci mají 
barvu na břiše bílou 
a na zádech šedou. 
Jejich délka je asi 
2 metry. Dvacet 
rejnoků tam našlo 
nový domov. Jsou tam 2 samci a 18 samic. Jejich věk je 
3-4 roky. Objem jejich bazénu je 100 tisíc litrů. V pavilonu 
také najdete různá menší akvária s malými živočichy. 
Jsou tam krevety, sasanky, koráli, ježovky a mořské ryby, 
havýši, klauni, bodloci, pyskouni, či čtverzubci. Až bude 
velká nuda, tak se vypravte do Zoo Lešná ve Zlíně.

Barča Vandová a Kajka Baroňová
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V zimě slouží, v létě zuby suší. Co je to?
Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to?
Stojí, stojí hrdina, chlubě břicho vypíná, přijde-li však na 
něj slunce roztaje jako zmrzlina. Co je to?
Co všem holkám, klukům sluší v zimě. Hezky chrání uši, 
hlavu hřeje nejvíce? Přece teplá _ _ _ _ _ _.

Tia Schnecková, 4.C

Ahoj, pro dnešek máme pro vás pár hádanek.
Chodí to v lidském oblečení, ale člověk to není. Co to 
je?
Čím je to větší, tím se to protáhne menší dírou. Co to 
je?
Vyjmenuj 5 dnů v týdnu, ale tak, abys neřekl(a) jejich 
jména.
Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Co to je?
Do šatu mě nabíráš,
pak přede mnou zavíráš,
v teple pro mě slzíš oči,
vše se za mnou venku točí,
beru z hlavy klobouky,
nepouštěj mne do louky.
Kdo jsem?

Barča H.

Prázdninové hádání
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1. Jaké jsou pro vás pohodlné boty?
2. Jakou máte ráda barvu?
3. V jakém oblečení se Vám dobře chodí?
4. Jaké jsou pro Vás vhodné účesy?
5. Nosíte raději sukni nebo rifle? 
6. Kupujete si módní časopisy?
7. V jakém obchodě nejraději nakupujete oblečení?
8. Byla jste na módní přehlídce?
9. Znáte nějakou známou modelku?
Paní učitelka Veronika Fialová
Na léto - baleríny. Na zimu - kozačky s nízkým podpatkem
Modrou, bílou a černou.
Elegantní oblečení
Rozpuštěné vlasy
Sukni
Občas
Orsay
2x v UH a v Brně
Karolina Kurková
Paní učitelka Hana Doležalová
Papuče
Fialovou
Rifle a tričko
Rozpuštěné vlasy
Rifle
Výjimečně
Takko, C&A
Ano
Petra Němcová, Taťána Kuchařová

MÓDA – A NAŠI UČITELÉ 
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Prázdninové luštění
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Vtipy, vtípky, vtípečky

BYTOVÝ DUCH
Bytový duch je duch, který stráží je byt. Stráží ho tak, 
že když se do něj nastěhuje zlý člověk, tak se mu dějí 
zlé věci. Ale když se tam nastěhuje dobrý člověk, tak ho 
chrání, aby se mu žádné zlé věci neděly. A jak se tam ten 
duch dostal? To bylo tak.
 Byl jeden člověk, který bydlel v krásném a přepychovém 
bytě. Ale byl zlý a k ostatním lidem se nechoval zrovna 
dobře. Předbíhal v obchodě, kradl, podváděl, žduchal 
ostatní lidi. Proto ho nikdo neměl rád. A ti lidé,které ten 
člověk okrad,l podvedl, předběhl a žduchl se domluvili 
s čarodějnicí. Zlý člověk často v noci slyšel nějaké 
zaklínání a podivné hlasy, ale ignoroval to. A jednou se 
probudil a létal. Později zjistil, že je duch. Jeho poslání 
jako duch je chránit dobré lidi a zlé z bytů vyhnat.

xyy 

Jdou dvě sušenky přes přechod, jednu přejede auto, 
druhá se otočí a volá na ni: “Zvedni se a nedrob.”

Přijde Pepíček domů a povídá:
“Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z 
matematiky.”
Maminka: “Vážně?”
Pepíček: “Ale nééé, jenom si to představ.”

Přijde Pepíček za maminkou. “Mami, koupíš mi kolo?” 
Maminka mu odpoví: “Ne.”
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Po chvilce přijde Pepíček opět k mamince: “Maminko, 
budeme si hrát na maminku a tatínka?” Maminka mu 
odpoví: “Jistě.”
Pepíček: “Tak pojď, maminko, jdeme koupit synovi 
kolo.”

Baví se dva pasáčci ovcí, jak velká mají stáda. První 
říká: „Já mám ve stádě 98 ovcí a ty?“ „Já nevím 
pokaždé, když se je snažím spočítat, usnu!“

Ve škole dojde na zkoušení zájmen: „Pepíčku, řekni 
nám příklad tří zájmen?“ vybízí učitelka. „Co? Kdo? 
Já?“ „Výborně Pepíčku.“

Ptá se máma malého Pepíčka: “Proč krmíš slepice 
čokoládou?“
On odpoví: „Aby mi snesly Kinder vajíčko.“ 
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Nela Kosková, 4.C
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Ekoškola – nová soutěž pro 3., 4. a 5. ročníky
Milí spolužáci, zdraví vás opět Ekotýmy. Dávejte dobrý 
pozor!!!
Máme pro vás novou soutěž. Pravidla jsou taková: Každá 
(třída v úvahu se berou jen 3., 4. a 5. třídy) má za úkol vytvořit 
projekt o OHROŽENÝCH DRUZÍCH! Třeťáčci dostanou 
za úkol vypracovat projekt o ohroženém druhu zvířete. 
Čtvrťáci dostanou za úkol vypracovat projekt o ohroženém 
druhu rostliny. Páťáci dostanou za úkol vypracovat projekt o 
ohroženém území. Vyučující by neměli vyhledávat informace. 
Můžou pouze radit, jak by měl projekt vypadat (kde bude 
nadpis, kolik bude obrázků atd.). Projekty budete prezentovat 
buď nějaké odpoledne, nebo budete obcházet třídy a povídat 
ve třídách. Bude upřesněno ve školním rozhlase. Přednášet 
může celá třída, ale klidně jen dobrovolníci nebo děti zvoleny 
svou třídou a třídním učitelem. 
Pravidla jsou doufám jasná, ale budou je hlásit i ve školním 
rozhlase. Pokud ale něco jasné není, můžete položit dotaz 
buď paní učitelce Tannerové anebo mně a Radce Kedrové 
z 5.A. Doufám, že se zapojíte všichni. 
Děkuji za přečtení a těšíme se na vaše krásné, skvělé a 
úžasné projekty!
Ale ještě před touto soutěží se bude konat akce na téma 
- Znečištěný vzduch. Upřesněno bylo ve školním rozhlase. 
Jedná se o to, že celá škola bude sledovat v jednom určeném 
školním dnu dopravu (tedy počítat projíždějící auta kolem 
školy). Ale pokud by byly opět nějaké nejistoty, tak se obraťte 
na paní učitelku Tannerovou. 
Hola, hola ekoškola, dýchat vzduch nás baví, abychom byli 
zdraví.

Bára-BeBe

Hola hola ekoškola volá
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Suchý, bílý, teplý, malý, tmavý, dole, muž, den, tupý, poslední

PIVNÍ PRECLÍKY
Potřebné suroviny: 
2 a půl hrnku polohrubé mouky
3 štamprlky oleje
1 hrnek alko. piva (nebojte se, alkohol se vypaří)
3/4 kostky droždí
1kávová lžička cukru
1/2 lžičky pepře
1/2 lžičky soli
1 bílek na potření
Postup:

Do nádoby s moukou 
přidejte rozdrobené droždí, 
cukr a část nahřátého piva, 
lehce zasypte mouku a 
nechejte trochu vykynout. 
Pak přidejte olej, sůl, pepř, 
druhou část piva a uděláte 
těsto, které také necháte 
odpočívat. Potom vytvoříte 
preclíky, tyčinky, srdíčka 
nebo jiné tvary, které dáte 

na plech. Potřete malým množstvím piva a posypete 
kmínem, solí nebo co máte rádi. Zapečte ve vyhřáté 
troubě a ještě pomalu dosušte.. 
Tuto mňamku určitě zkuste! 

Doporučuje kuchařinka Valinka

Kuchtíme se Smajlíkem


