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Základní škola Staré Město

Školní časopis

SMAJLÍK

J
K
L
J
K
L
J
K
L
J
K
L
J
K
L
J
K
L
J
K
L
J
K
L
J
K
L
J
K
L
J
K
L
J
K
L
J
K
L
J
K
L
J
K
L

JKLJKLJKLJKLJKLJKLJKLJKLJKLJKL

1. číslo

Školní rok 2016/2017
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Školní rýmování

Škola
Holky, kluci, škola volá, 
voláme v ní olá, olá! 
O přestávkách řádíme,
někdy se v ní i bavíme.

Čeština a matika,
to je teda klasika.
Ve škole se učíme,
přitom se i bavíme.

Viktor Nuc, Matěj Straka, 
Eliška Adamíková, Vendula Preclíková, 4.B
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STARák SHOW
Dne 22.11.2016 jsme se já a můj kolega Tom Zajíc 
zúčastnili soutěže STARák SHOW, která se konala na 
druhém stupni naší školy. Byla to talentová show,  které 
se účastnili žáci druhého stupně. My s Tomem jsme 
tam byli jako porota. Viděli jsme vystoupení pěvecké, 
kouzelnické, taneční a mnoho dalších. Všichni se  moc 
snažili, ale do finále se dostalo jen 12 soutěžících, kteří 
podle nás byli nejlepší. Finálová porota zasedla ve 
složení: pan starosta Josef Bazala, paní učitelka Veronika 
Kusáková, pan učitel Václav Ovčáčík, já a Tom. 
Výherci se stali:
Viktorie Slováková – 3. místo STREET DANCE - (Poukaz 
na pizzu)
Aneta Hájková – 2.místo VIDEO - (malý tablet)  
Barbora Jagošová – 1.místo GYMNASTIKA (velký 
tablet)
Všem výhercům gratulujeme a těšíme se na příští rok!

Emma Číhalová

Skautský výlet
Dne 28.10. jsme byli se Skautem na výletě. Sešli 
jsme se ve čtvrt na devět. Šli jsme ze Salaše na Brdo. 
Byly to asi 3 km. Bylo to super! Zpívali jsme hymnu 
České republiky, protože vznikla Československá 
republika. 

Ondra Novák, III.A
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Představujeme nové paní učitelky
Vyzpovídali jsme p. učitelku Miroslavu Karlíkovou a  paní 
učitelku Kateřinu Kamrlovou. Tady jsou otázky, které 
jsme si pro ně připravili.
Máte mazlíčka?
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Chutnají vám obědy ze školní jídelny?
Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?
Jaké máte koníčky?
Nejoblíbenější film?
Nejoblíbenější sport?

Miroslava Karlíková
3 děti
Těstoviny, kuře a palačinky
Ano, chutnají
Škola malého stromu
Zpívání se ženskýma
Kulový blesk
Gaučing 
Kateřina Kamrlová
Ne nemám
Kuřecí řízek s bramborovou kaší
Ano, chutnají
Babička od Boženy Němcové
Čtení
Hříšný tanec
Volejbal
Děkujeme za rozhovor a pro Vás čtenáře tu máme 
hádanky. Poznáte je na jejich školních fotkách?

Bára a Klára
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Novinky z jídelny
Každé ráno se až k hlavní bráně line vůně z naší školní 
kuchyně. Od září nám výborné obědy připravuje nový 

tým kuchařek. Proto jsme se 
tam vypravili a zeptali jsme se
na pár otázek.
Paní Slavíková – vedoucí 
školní jídelny
Jak dlouho jste kuchařkou? 19 
let
Chtěla jste být vždy kuchařkou? 
Vždycky jsem nechtěla, ale 
naskytla se mi ta možnost, tak 
jsem na to vystudovala školu a 
už to dělám tak dlouho.
Jste spokojená s naší kuchyní? 
Ano, velmi spokojená, je tady 
velká legrace

Paní Daníčková - vedoucí kuchařka
V kolik hodin chodíte do práce? Brzy, to ještě vy školáci 
spíte. Když se chystáme na pečení buchet, tak i o půl 
paté.
Vaříte podle kuchařské knihy? Ano ,vaříme podle 
školních norem, aby to bylo  pro vás výživné a zdravé.
Jaké jídlo vaříte nejčastěji? Polévku , každý den.
Jaké jídlo mají děti nejraději? Asi pizzu.
Jste ráda, když si někdo přidá? No samozřejmě.
                                        
Děkujeme za rozhovor

Kryštof Foret, 5.C
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Ekohraní
Dne 6.12. 2016 proběhlo v naší škole Ekohraní pro čtvrté 
třídy. Probíhalo v jídelně a děti plnily různé disciplíny. 
Například: petko hokej, kouzelná krabice, házení do 
koše a poznávání zvířat. Čtvrťáci byli rozděleni do skupin 
a procházeli jednotlivá stanoviště. Třeba v kouzelné 
krabici museli hledat odpadky a poznat je hmatem nebo 
na odpadkové hoře museli správně roztřídit odpadky do 
košů, při petko hokeji měli dvě hokejky a petku se kterou 
museli obejít slalom a petku dát do koše. Čtvrťáci byli 
velmi šikovní. Těšíme se na další Ekohraní.

Hola, Hola Ekoškola!
Žaneta, 5.B

Smějeme se s Eliškou
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.“

„Tati, můžu se odpoledne dívat na televizi?“ „ Můžeš, 
Helenko, ale zapínat  ji nesmíš!“

Sedí Janička na posteli a pláče. Přijde k ní maminka a 
ptá se, co se stalo? „Škola nám shořela!“ vzlyká malá 
dívka. „Ale jdi ty, to se ti jen něco zdálo!“ povzbuzuje ji 
maminka. „No právě, béééé!“

Neznámý chodec zastaví dva chlapce na chodníku a 
ptá se jich:
„Kluci, vy jste sourozenci?“ „Ne, my jsme bráchové.“

Eliška Mikušová, 4.B
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Rozhovor s prváčky
Líbí se ti ve škole?
Chutnají ti obědy z jídelny?
Jaký je tvůj oblíbený předmět?
Našel sis kamarády?
Ve které sedíš lavici?
Máš dobré známky?

Dominik Kolařík
Ano
Chutnají, nejraději rajská
TV
Štěpán a Martin
3. lavice
Samé jedničky

Honza Otáhal
Ano
Chutnají, nejraději nudlová polévka
TV
Kuba a Dominik
3 lavice
Samé jedničky

Klára Silná
Ano, líbí se mi družina
Ano, chutnají, nejraději rýži s masem
AJ
Ano, Terezku a Haničku
2. lavice
Samé jedničky
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Vanesa Vaňková
Ano, líbí se mi družina
Ano, chutnají, nejraději brambory s masem
M
Ano, Haničku a Nikolku
1. lavice
Samé jedničky

Móda podle Viktora
Takže dnes si povíme, co se nosí a co je cool! Jdeme na 
to!

Asi nejdůležitější jsou boty. Na ty se 
podíváme v obchodě Sportisimo. Tady 
jsem vybral:
Puma REBOUND STREET WTR PS
Boty stojí 849,- Kč, 
ale nyní je koupíte 
jen za 650,- Kč. 

No nekup to :D
Další na řadě jsou mikiny. Vybral 
jsem mikinu
Adidas ESSENTIALS LOGO 
HOODIE 
Tuto mikinu si můžete koupit jen za 
1099 ,- Kč a je ve třech barevných provedeních. 
V roce 2016 je mega cool nosit roztrhané rifle, podpatky, 
cardigan. Pro děti i mladistvé je cool nosit všechno, 
hlavně to, co se jim líbí. Ovšem pokud vás neobléká 
mamka. Ta vás nabalí jak sněhuláka, cool necool J

Připravil: Viktor Nuc
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Mráz, zima, dárky, sněhulák, strom, bajka, advent, 
brusle, koleda, Ježíšek, kapr, Silvestr, cukroví, Adam, 
věnec, Eva, baňka, led, ryba, ozdoby

Vojenští experti přišli k havarovanému letadlu 
Albatros, aby napsali hlášení o příčině leteckého 
neštěstí. Stále chodí okolo, obhlédají si letadlo a 
jeden říká: „Napíšeme, že se mu zlomila vrtule.“ A 
druhý na to: „To vrtuli nemá, je to proudové letadlo!“ 
Ten první se opravuje: „Tak napíšeme, že vypnuli 
proud!“                                              J Honza Kalisz
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Pohádkový kvíz 
Kolik vlasů vytrhli dědovi Vševědovi?
1. pět               L           
2. jeden           G             
3. tři                 S      
Na kolik let usnula Růženka?
1. na 100           N              
2. na 54             K                 
3. na 158           V      
Kolik měla Růženka let, když usnula?
1. 98 let          H              
2. 18 let          Ě                         
3. 45 let          X   
Kolik měla Sněhurka trpaslíků?
1. 222 trpaslíků       G    
2. 7 trpaslíků           H   
3. 64 trpaslíků         Z
Proč přestal růst Maxipes Fík?
1.   jenom tak                     X
2.   napil se piva                 U
3.   přestali ho krmit            H
Kdo v pohádce O veliké řepě tahal řepu jako poslední?
1. myš             L
2. opice           W
3. řezník          K
Jakým příkazem se má zastavit hrneček v pohádce 
Hrnečku, vař?
1. Přestaň vařit hrnečku!          M
2. Hrnečku dost!                       Á
3. Už ne, už ne!                       N
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Z čeho byl vyrobený Otesánek?
1. z pařezu             K
2. z kamene           D
3. ze železa           Q 

Tajenka : _ _ _ _ _ _ _ _

Příjemnou zábavu přeje Jan Kalisz, 4.B

A teď něco pro chytré hlavy!
Kdo se živí zuby druhých?
Co je to, neustále to mění tvar a přesto je to kulaté?

Jednou dírou dovnitř, dvěma děrami ven, až když jste 
venku, teprve jsem vevnitř. Co je to?

(zubař)

(měsíc)

(kalhoty)

Eliška Mikušová, 4B
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Hledejte slova: advent, mráz, sněhulák, lavice, vánočka, 
vánoce, matika, ryba, kos, salát, stůl, hvězda, koleda, 
telka, pole, 

Herní fakta
Víte že, Los Santos v GTA V je 4x větší, než Liberty city 
v GTA IV?
My, Češi a Slováci, jsme stáhli ze streamu více než 665,5 
tb (terabitů) dat. Což je 0,7 % celkových stažených dat.
Vault boy z Falloutu 4 má většinou zdvižený palec. 
Tohle ale není náhoda. Během války se tímhle gestem 
poznávalo, zda jste daleko od atomového hřibu, či 
nikoliv.
Ve hře Borderlands 2 je jeskyně s kreepery a kostkami 
ze hry Minecraft.                                       Tom Zajíc, 5.B
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Chyby ve filmech
Máte rádi filmy? My vám ukážeme chyby z těch 
slavnějších filmů jako je: Jurský park, Star Wars, nebo 
Statečné srdce.
Dnes Star Wars: epizoda IV - Nová naděje

První díl ze série Star 
Wars je určitě jedním 
z nejznámějších 
filmů moderní sci-fi 
k i nema tog ra f i e . 
I když je celé 
zpracování filmu  
naprosto vynikající 
a dalo by se říci, 
že předběhlo svou 

dobu, chybiček můžeme najít hned několik. Například 
Darth Vaderův oblek, který mění svou podobu. Stalo se to 
vlivem horizontálního překlopení obrazu. Pravděpodobně 
ale nejproslavenější a také naší oblíbenou chybou je 
stormtrooper, který se při průchodu vertikální bránou uhodí 
do hlavy. Ať už zanechání tohoto záběru ve filmu  bylo 
úmyslné nebo ne, režisér Lucas tuto scénu v DVD verzi 
filmu ještě dodatečně obohatil o přidaný zvukový efekt. 
S touto chybou si ještě trochu pohrál v  příběhu druhé 
epizody - Klony útočí, kde se Jango Fett, při vstupu do své 
lodi, podobně uhodí o zavírající se dveře.
Příště se podíváme na chyby v Jurském parku. Tak se 
těšte!

Zdroj: YouTube - NejFake                     
Tomáš Zajíc, 5.B
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Pohádkový kvíz
Kdo v pohádce O Koblížkovi Koblížka přechytračil a 
snědl?
1. zajíc               P
2. medvěd          K
3. liška               A
Co snědl pejsek, když myl s kočičkou podlahu?
1. mýdlo             D
2. klobásku        R
3. dort                M
Co chtěla liška od Budulínka?
1. najíst              U
2. povozit Budulínka na ocásku           V
3. hračku            R
Kdo dostal úkol přivést svému králi Zlatovlásku?
1. hloupý Honza            I
2. Jiřík                           E
3. Jindřich                     B
Co nosil Ferda Mravenec na krku?
1. šátek s puntíky           N
2. barevnou šálu            M
3. talisman                     O
Kdo skončil v peci v pohádce O Jeníčkovi a Mařence?
1. Jeníček            C
2. Ježibaba          T
3. Mařenka           I

Tajenka: _ _ _ _ _ _                                
Připravil Jan Kalisz, 4.B          
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Víte že ……
Kočky mají přes 100 typů hlasů, psi jen 10.
Komáři mají zuby.
Velbloudí mléko se nesráží.
Většina křečků mrkne vždy jen jedním okem.
Aby humr přibral půl kila, potřebuje na to 7 let.
Nejstarší velbloud se dožil 35 let a 5 měsíců.
Nejstarší slimák se dožil 1 roku a 6 měsíců.
78 % koček nikdy necestuje se svými pány.
44 % hotelů povoluje zvířata na pokojích.
Běžná domácí moucha žije až 1 měsíc.
Pštrosi si močí na nohy, aby je udrželi chladné. Moč se 
jim odpařuje jako pot.
Mořská hvězdice má 8 očí. Na konci každé končetiny 
jedno.
Krokodýlové neumějí couvat.
Plameňáci umí jíst pouze s hlavou dolů.
Tygři nemají pruhovanou jen srst, ale i kůži.
Indiáni nikdy nejedli krocany, protože zabíjení tak 
neohrabaných ptáků bylo považováno za znak 
lenosti.            

Herní fakta 2
Hackeři v Austrálii nainstalovali do bankomatu plně 
funkční hru DOOM .
Minecraft se měl původně jmenovat Cave game (jeskynní 
hra).
V roce 2007 byl vyhozen jeden student texaské školy. A 
proč? Protože udělal mapu do hry Counter strike podle 
jeho školy.                                  Zdroj: YouTube Highfive

žáci 4.B
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