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Základní škola Staré Město

Školní časopis
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Žížala
Zima, zima, zima dojde, 
v březnu zase odejde.
Potom se něco děje,
že kytky rostou a slunce víc hřeje.
Travička se zazelená, 
taky květ se začervená.
A kočka se podívá,
že žížala se vyhřívá.

Karolína Baroňová, 5.C 

Dobří kamarádi
Ahoj mámo, ahoj táto,
přišel ten kluk na lízátko.
Kluk je Pepa jako blecha,
přišel s ním i Tomáš Pecha.

Lentilek měl plné kapsy,
protože je našel na vsi.
Pepa se pak rozhodl,
že má pěknou příhodu.

Příhoda se stala zkrátka,
protože mu pomohla kamarádka.
Kamarádů není moc,
ale vždycky přijdou na pomoc!

Zdeněk Horníček, 5.C

Jarní rýmování
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NA KŘÍDLECH JEŘÁBŮ
11.11. 2015 se páťáci seznámili s projektem „Na křídlech 
jeřábů“, při kterém shlédli film o Sadako Sasaki, která 
se narodila v Hirošimě, kde roku 1945 spadla atomová 
bomba. Ona měla při této katastrofě dva roky. Vyrůstala 
jako zdravá holka, skvělá studentka a výborná atletka. 
Ve věku 11let se u ní objevila nemoc leukémie. Sadako 

strávila 14 měsíců 
v nemocnici, kde si 
našla kamarádku, která 
ji pověděla o legendě, 
která tvrdí, že když 
člověk poskládá 1000 
jeřábů, tak se mu splní 
přání“. Snažila se je 

poskládat. Pomáhali jí doktoři a maminka. Sadako věřila, 
že se ji podaří poskládat všech tisíc jeřábů a uzdraví se. 
Ale začaly jí docházet síly. Ráno 25. října 1955 bohužel 
zemřela. Jeřábů stihla poskládat 644. Sadako zemřela 
ve 12ti letech.
Páťáci si dali cíl, že i oni se pokusí společnými silami 
poskládat tisícovku jeřábů. Každá třída do konce roku 
2015 měla poskládat 333 jeřábů, kteří budou v barvách 
červená, modrá a bílá. Cíl se jim podařilo splnit. Připraveno 
je 999 jeřábů. Posledního tisícího nám poskládá pan 
ředitel. Těchto 1000 jeřábů začneme navlékat na nit a 
vytvoříme věnec. Věnec si během měsíce května přijede 
vyzvednout japonský velvyslanec, který zajistí převezení 
našeho díla do Hirošimy k památníku Sadako Sasaki. 

eliška a barčax
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Anička Popíšilová, 5.C
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PŘÍBĚH PÁŤÁKA
Bylo normální obyčejné ráno. Vstal jsem a udělal všechny 
ranní potřeby. Zhruba v 7:30 zazvonil kamarád Ondra 
Číhal a Tom Tománek, abych už šel do školy. Oblékl 
jsem si mikinu, bundu a vyšel jsem ven. Zabouchl jsem 
dveře našeho domu a kluci se po chvíli zeptali: „Kde máš 
aktovku?“ V tu chvilku jsem byl ještě v klidu, protože mě 
napadlo:„Vždyť mám klíče v kapse.“ Ale když jsem do ní 
sáhl, nic tam nebylo. Průšvih -  doma nikdo nebyl. Tak 
jsem prožil celý den ve škole bez aktovky. Naštěstí měly 
paní učitelky pochopení a spolužáci mi půjčili to základní. 
Už bych to ale podruhé zažít nechtěl.                         FM

Nela KoskováNela Kosková

Najdeš slova?
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Zvířecí kvíz
Je rozdíl mezi králíkem a zajícem?
Ano, zajíc bývá menší (D)
Ano, zajíc běhá po polích a králík ne  (Z)
Ne, není (O)
Ano, zajíc je na maso, králík ne (U)
Ano, jeden z nich je masožravý  (A)
Kde žije lední medvěd?
V džungli  ( P)
V moři  (H)
V lesích  (P)
Ve studených krajích  (I)
V teplých krajích  (J)
Kolika let se dožívá slon?
60-70 let  (M)
20-30 let  (C)
40-50 let  (K)
70-80 let  (S)
10-20 let  (D)
Jaký druh psa má na bílé srsti černé fleky?
Jorkšír  (S)
Výmarský ohař  (D)
Zlatý retrívr (R)
Čivava  (F)
Dalmatin   (A)
Jaký je největší pták v Česku?
Čáp  (R)
Pštros  (K)
Orel  (D)
Volavka  (E)
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Vrabec  (A)
Jaká opice je nejnebezpečnější?
Orangutan  (Š)
Šimpanz  (T)
Gorila  (O)
Makak  (F)
Kosman  (P)
Jaké zvíře žije na savaně?
Zebra  (P)
Lev  (S)
Slon  (O)
Všechny z těchto  (N)
Žádné z těchto  (V)
Jaké zvíře žije na poušti?
Jednorožec  (U)
Čáp  (L)
Tygr  (D)
Zubr  (É)
Velbloud  (Č)
Kterému zvířeti se 
říká král zvířat?
Morče  (P)
Lev  (Í)
Šnek  (S)
Tygr  (W)
Kapybara  (I)

Kiky a Viky, 5.C
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Čokoládové kuličky
200g čokolády
50g másla
200g hl. mouky
špetka soli
1lžíce kakaa
1⁄2 prášku do pečiva
2 velké vejce
100g cukru moučky 
Postup:
1. V lázni rozpustíme čokoládu.
2. Mouku prosejeme se solí a přidáme kakao a prášek 
do pečiva.
3. Vejce s cukrem vyšleháme do pěny, přilijeme 
rozpuštěnou čokoládu.
Přidáme mouku. Těsto zabalíme do folie a necháme 
přes noc odpočinout.
4. Troubu předehřejeme na 170° C a plech vyložíme 
pečícím papírem
5. Z těsta tvarujeme naolejovanýma rukama kuličky. 
Pečeme 8-10 minut. Kuličky obalte před pečením 
v moučkovém cukru smíchaným s vanilkovým cukrem.

Dobrou chuť přeje kuchařka Kájinka                              

Hádanky
Trochu voda, trochu zem,
volá na tě - nechoď sem!

Které zvíře pije nejdražší nápoj na světě?

Bláto

Komár, blecha
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Pokuste se najít stejný balónek.
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Dopisy z Ameriky 
Dne 12.2. přišel do třídy 4.B dopis z USA ze státu Vermont. 
Naše třída z toho byla okouzlená. Bylo tam 14 malých 
dopisů, ve kterých byly různé otázky pro nás. Každý 
chlapec i dívka měli dopis od dítěte stejného pohlaví.  
Kromě dvou chlapců. Skvělé bylo, že skoro každý dostal 
takový dopis, který si přál. Například chlapec, který rád 
hraje fotbal, dostal dopis od kluka, který taky hraje fotbal. 
Naše paní učitelka má kamarádku Lindu, která je paní 
vychovatelka a stará se o ty děti, se kterými si píšeme. 
Na konec jsme jim poslali obálku nazpět a dali jsme jim 
tam taky 14 dopisů, ve kterých mají zase na oplátku naše 
otázky. Už se těšíme na jejich odpovědi.

Emma, 4.B 
Naše třída 4.B se zúčastnila dopisování s dětmi 
z Ameriky. Naše paní učitelka si dopisuje s paní 
učitelkou z Vermontu.Ta pracuje jako vychovatelka a 

ty děti, které má v družině, 
si dopisují s námi.  Děti se 
nás v dopisech ptaly na naše 
jména, kolik nám je let, jakou 
barvu máme rádi a co nás 
baví. Nejmladší dítě mělo 8 
let a nejstarší 11. Já jsem si 

vybrala osmiletou Sandru. Ptala se mě na moji oblíbenou 
barvu, jídlo a další věci. V mém dopise jsem se jí i já 
zeptala na její oblíbené zvíře a co ráda dělá ve volném 
čase. Ostatní děti měly také krásné dopisy. Dopisování 
je super.                                        Žaneta Pavlíková, 4.B
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Apríl
Apríl je za dveřmi a my tu máme pro Vás spoustu 
skvělých triků, jak napálit své blízké a kamarády.
Trik na umělou krev
Budete potřebovat: kečup a mouku
Smíchejte kečup s moukou a pak naneste na kůži. Bude 
to vypadat (pokud to dobře zahrajete) jako byste se 
pořezali! 
Trik se zubní pastou a Oreo sušenkami:
Budete potřebovat: sušenku Oreo a zubní pastu
Oddělte od sebe dvě tmavé sušenky a smázněte bílou 
náplň.
Místo náplně dejte zubní pastu a přiklopte. 
Trik se zamrznutou snídaní:
Budete potřebovat: mléko a cereálie
Nalijte do misky mléko a cereálie. Dejte do mrazáku.
Potom můžete snídani podávat někomu z rodiny.
Doufáme, že se Vám vtípky podaří a že někoho napálíte 
                                          Šprýmařky Kiki a Vali, 5.C :-))
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„Pamatuj si Pepíčku, chytrý člověk má vždy pochybnosti, 
jen hlupák nepochybuje.“
„Tati, a jsi si tím jistý?“
„Stoprocentně!“
Pepíček, kterému máma zakázala se 
koupat v přilehlém rybníce, přijde domů s 
mokrými vlasy a povídá, že spadnul do vody.
„Tak jak to, že nemáš mokré i oblečení?“
„No, měl jsem takové tušení, že bych mohl spadnout, 
a tak jsem si je raději sundal.“
Pepíček oznamuje otci: „Pan učitel ti vzkazuje, že mi 
nemáš pomáhat s úkoly. Úplně prý stačí chyby, které 
nadělám sám!“
Ptá se otec syna: „Co to tam gumuješ, Pepíčku“
„Pan učitel mi říkal, abych si co nejdříve opravil tu 
pětku!“

A jde se sáňkovat!

Vtipkování
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Dobrá bašta!
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ZAJÍMAVOSTI O PSOVI ČAU-ČAU
Protože jsem milovnice zvířat, budu pro Vás připravovat 
zajímavosti ze zvířecího světa. Dnes začnu psem 
Čau-Čau. Vybrala sem si ho proto, že je zajímavý svým 
modrofialovým jazykem.
Pes Čau-Čau pochází z Číny. V minulosti se využíval 

jako strážce, 
na tahání 
vozíku či lov. 
Dnes je dobrý 
jako společník. 
Jeho průměrná 
délka života je 
11-12 let. Váží 
okolo 20-32 
kg. Je vysoký 
asi 46-56cm. 
Je zbarvený do 
krémové, bílé, 
žlutohnědé a 

černé barvy. Je vhodný do městské zástavby, daří se 
mu dobře v chladných dnech. Je hodně náročný na péči 
o srst. Nevadí mu spánek venku (v boudě). Nápadný 
je svým modrofialovým jazykem, velkými kočičími 
tlapami a špičatýma ušima. Není pochyb o tom, že pes 
Čau-čau je potomek špiců, ale původ zůstává zahalen 
tajemstvím. Dějepisci z počátků 19.století popisují psa 
s modrofialovým jazykem, který byl v roce 1887 poprvé 
dovezen z Číny do Evropy.

MLS
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VRAŽDA ŠKOLNÍKA 
Pan Záložka byl školníkem v malé škole ve vesnici  

Škrpálice.  Jednou na večer šel čistit 
bazén a když si tam  tak pěkně sypal 
čistidlo, tu se ozvala střelba. Školník 
spadl mrtvý do vody. Vrah bazén zakryl 
plachtou, aby nebylo vidět mrtvé tělo. 
Druhý den přišly děti 2.A na hodinu 

plavání a když pan učitel odkryl plachtu, uviděl mrtvého 
školníka a zděšením omdlel.  Když se probral, myslel si, 
že to byl jen sen. Ale pak se podíval do bazénu a tam 
byla mrtvola školníka. Rychle zavolal policii.  Všiml si, že 
tam vrah nechal tři důkazy:  zápisník se zkratkami M.K, 
černou botu, použitý  kapesník . Když přijeli policisté, 
tak si všechny důkazy vzali a poděkovali. Za dva se 
jim podařilo zadržet tři podezřelé. Pepa Stejný - jediný 
bezdomovec ve vesnici, kterému chyběla jedna černá 
bota. Jan Stoleček, který měl rýmu jako hrom. Michal 
Koulivý, který říkal, že ztratil zápisník se zkratkami M.K.  
Poté si strážmistr Vojtěch Pečlivý všiml, že na důkazech 
byly otisky prstů a některé by mohly být totožné s tím 
na plachtě u bazénu. Pomohly také záznamy z kamery.  
Pepa Sejný byl viděn na kamerách na druhé straně 
vesnice ve stejnou dobu, co byl školník zabit. Michal 
Koulivý byl viděn na kamerách před školou, kde měl 
odpoledne schůzku s panem ředitel kvůli synovi.  Kdo ví, 
kdo je vrahem školníka pana Záložky, ať jméno napíše 
na lísteček a vhodí do krabice u bufetu. Budu se těšit na 
odpovědi. 

xyy
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Naše anketa o jídle a sportu
Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Co rád/ a vaříš nebo co umíš uvařit?
Co máš / nemáš rád ze studených jídel?
Co Ti chutná ve školní jídelně?
Co nemáš rád ve školní jídelně?
Líbí se Ti jídelníček v naší jídelně?
Jaký je váš oblíbený sport?
Sportuješ?
Máte raději plavání nebo běh? 
Kdyby tvé zaměstnání byl sport, jaký druh sportu by to 
byl?
Co bys jedl, kdybys byl vrcholovým sportovcem?
Kdo je váš nejoblíbenější    sportovec  / sportovkyně?

A jede se na dovolenou!
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Odpovědi:  Bára Šmídová, 4.A 
1. Svíčková 
2. Polévky
3. Nevím J
4. Nic J
5. Všechno J
6. Moc ne 
Sport:  Tomáš Zajíc,  4.B

1. Lyžování 
2. Lyžuju
3. Běhání
4. Lyže
5. Ovoce a zeleninu
6. Ondřej Bank

Sport:  Filip, 2.C
1. Lyže 
2. Jezdím na lyžích 
3. Oba dva
4. Fotbal
5. Zeleninu
6. Messi
Jídlo: Kristýna Hájková 5.C
1. Kuřecí salát 
2. Vejce
3. Zmrzlinu 
4. Svíčková 
5. Ryby
6. Ne 
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ČECHOMOR
Čechomor je svitavsko-pražská kapela, která hraje 
lidové písničky z Moravy, ze Slezska a ze Slovenska. 
Za dobu svého hraní procestovali celou Evropu, Severní 
Ameriku, Čínu, Moldavsko a Austrálii. Kapela vznikla na 
jaře roku1988. Členové kapely: Karel Holas, František 

Černý, Michal 
Pavlík, Radek 
Pobořil, Patrik 
Sas, Michael 
Vašíček, Taras 
Vološčuk. 
Víte že: Ewa 
Farná a Čechomor 
se po úspěchu, 
který získali při 

společném vystoupení v pořadu Ceny Anděl 2008, 
rozhodli ve spolupráci pokračovat. 
Houslista skupiny a otec tří dětí Karel Holas se v útlém 
mládí nechoval k houslím zrovna ukázkově. Rozsedl je, 
zapomněl je v restauraci a k dovršení všeho neštěstí 
z nich ve třetím ročníku propadl. I tak začínají slavní 
hudebníci.
Jejich písničky:
MEZI HORAMI
PROMĚNY 
TISÍC ANDĚLŮ
VELICKÉ ZVONY
HUSIČKY, HUSIČKY

Hudební okénko


