ČASOPIS ZŠ STARÉ MĚSTO /ROČNÍK 2018 – 2019/

6. ČÍSLO
Akce

ÚNOR

Kultura
Vtipy

Galerie

Obsah / Úvodník

2……. Obsah a úvodník

Milí

čtenáři

3……. Pranostiky

časopisu,

našeho

školního

4……. Fotky z plesu
5……. Fotky z plesu

jak

praví

jedna

6……. Šesťácké postřehy

„únor

7……. Návštěva ze Zaalejky

zatímco po sněhu ani památky

8……. Návštěva ze Zaalejky

a venku už panuje lehce jarní

9……. Turisťák

atmosféra,

10…… Sudoku

připravili

11…… Tip na knihu

Všeználka.

12…… Tip na film

obrazem

13…… Školní galerie

rodičů,

14…… Školní galerie

výtvory dětí ve školní galerii,

15…… Kam za kulturou?

které

16…… Pro legraci

a nepřehlédněte ani tip na dobrý

bílý

–

my
další

z pranostik

pole

sílí“.

jsme

pro

číslo

společně

zavzpomínat

přímo

vás

našeho

Pojďme

nakoukněte

Ale

na

na

hrají

ples

úžasné

barvami,

film, knihu či výlet. A pokud jste
ještě

nikdy

nezkusili

vyluštit

sudoku, možná je teď ta správná
chvíle to udělat.
Příjemnou zábavu přeje

Váš Všeználek
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Pranostiky
PRANOSTIKY NA ÚNOR
Únor bílý - pole sílí.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
Únorová voda - pro pole škoda.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. Když únor vodu spustí,
ledem ji březen zahustí.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu
ke kamnům s ušima.
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen
mu to spálí.
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich.

Vondrák Filip, VII. B
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Co se děje ve škole
V minulém čísle jsme vám psali o školním plese, ale co se tam nevešlo,
byly fotky! Tak se pojďme společně alespoň na pár z nich podívat!

Pořádný
záklon nesmí
chybět!
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Co se děje ve škole

Proslov našeho
pana
ředitele…

Všichni
společně 
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Co se děje ve škole
MŮJ PRVNÍ PŮLROK NA DRUHÉM STUPNI
První půlrok

školy

máme my „šesťáci“

za sebou. Myslím, že teď mohu alespoň
trochu zhodnotit, jak se nám tu vede. Píši
tedy hlavně za sebe, ale myslím, že můj
názor sdílí více spolužáků.
První i druhý týden je pro člověka vše
takové jiné. Ale až si to člověk osahá, tak je
to

úplně

normální.

Je

to

mnohem

zajímavější než na 1. stupni, protože máme
skoro

na

každý předmět jiného

učitele,

a taky je mnohem více učiva. Místo pouhých
čtyř písemek za rok jich píšeme několik
měsíčně, to se mně osobně líbí. A jako jeden z největších pozitiv beru
to, že nikdo už nás nebere jako malé caparty. A také musím uznat, že
tady mnohem líp vaří!

Kalisz Jan, IV. B
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Co se děje ve škole
PARLAMENŤÁCI ZE ZAALEJKY
Dne 31. 1. 2019 nás navštívil žákovský parlament ze Základní školy
Za Alejí. Oba parlamenty se sešly v učebně hudební výchovy a začal
připravený program. Nejprve jsme představili náš ŽP a poté jim
pověděli o našich akcích a provedli je školou. Po prohlídce jsme
se vrátili opět do učebny hudební výchovy a pustili se do jídla. Stoly
byly přeplněné různými dobrotami v podobě BeBe řezů, muffinů,
cookies, brambůrek nebo rozmanitých druhů ovoce.
Na pití jsme měli čaj a ovocné vody. Ke konci jsme na ukázku pustili
videa z našich akcí a zeptali se na pár otázek. Jakmile jsme naše
kamarády

vyprovodili,

tak

jsme

se

dali

do

úklidu

a

vydali

se na výtečný oběd.

Foret Kryštof, VII. B
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Co se děje ve škole
Prezentace
u našich
nástěnek.

Prošli jsme opravdu
celou školu! Tedy
spíš její otevřenou
část. 
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Co se děje ve škole
TURISŤÁK NA LOPENÍKU
První

únorový

turistický

den

opět

kroužek

vyjel

poznávat

náš
krásy

Moravy. Sešli jsme se ráno na vlakovém
nádraží
se

k

v Uherském
nám

přidala

Hradišti,
paní

kde

učitelka

Kusáková a paní učitelka Dočkalová.
Tentokrát byla naším cílem rozhledna
na Velkém Lopeníku.
Z obce Lopeník vedly naše první kroky
na rozhlednu. Ale ve zdolání rozhledny
nám zabránil silný vítr, který dosahoval
rychlosti až 32 kilometrů za hodinu.
Pak učitelé rozhodli, že bude lepší, když to vzdáme a půjdeme
do

nedaleké

obce

Bystřice

pod

Lopeníkem,

která

je

vzdálená

8 kilometrů. Cestou někteří fotili „profesionální“ fotky a někteří se zase
shazovali do sněhu, který byl při krajích silnice. I když už jsme měli
hlad, museli jsme nabrat síly na ještě další kus cesty, který nás čekal.
Nakonec jsme se dočkali a přišli do našeho konečného cíle. Tam jsme
nasedli na autobus a jeli do Uherského Brodu, kde jsme půl hodiny
čekali na vlak. Pan učitel Motyčka rozhodl, že se půjdeme podívat, zda
není

někde

v Uherském

Brodě

otevřená

restaurace.

Než

jsme

se ale rozhodli, tak půl hodina utekla jako voda. Takže jsme se zase
vrátili zpět na vlakové nádraží, kde jsme nasedli na vlak a huráá
domů. Takhle vypadal náš turisťák.

Vodrák Filip, VII. B
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Sudoku

3
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9
Foret Kryštof, VII. B
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Tip na film
OSM HROZNÝCH (THE HATEFUL EIGHT)
Hodnocení

na

ČSFD

Slovenská

filmová

(Českodatabáze)

je 81%.
Film
známý

Osm

hrozných

filmový

režisér

režíroval
Quentin

Tarantino. Film byl natočen v roce
2015 a je žánrově na rozhraní mezi detektivkou, akčním dramatem
a westernem.
V příběhu vystupuje osm postav, které nedělají tu „nejčistší práci“.
Všechny postavy jsou donuceny přenocovat na chatě kvůli bouři, která
je nečekaně zastihla. Později se zjistí, že čtyři z postav jsou bandité,
kteří se snaží získat oběť lovce odměn, která má být odsouzena
k trestu smrti ve městě. Na chatě propukne chaos a ostatní aktéři
příběhu se snaží zjistit, kdo jsou bandité.
Film má velmi obsáhlý děj, čemuž odpovídá i délka filmu tři hodiny.
Ale nudit se nebudete! Film mi velmi připomínal karetní hru „Bony“,
kdy se charaktery snaží zjistit, kdo je bandita či někdo jiný. Na filmu
se mi velmi líbila atmosféra a dialogy. Jsou zde výborné herecké
výkony, nejvíce tu exceluje Samuel L. Jackson.
Film bych doporučil všem, kteří mají rádi detektivní žánr.

Číhal Ondřej, VIII. C
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Tip na knihu
JABLEČNÝ KOLÁČ NADĚJE (THE APPLE TART OF HOPE)
Hodnocení

na

ČBDB

(Československá

bibliografická databáze) je 90%.
Knihu

Jablečný

nakladatelstvím

koláč

naděje

vydalo

CooBoo

v roce

2015.

Autorka knihy, Sarah Moore Fitzgerald, mě
překvapila, s jakou pravdivostí psala tento
příběh. Podařil se jí velmi věrohodně zachytit
život mladých lidí a výstižně popsala, jak je
snadné ničit život druhému pomluvami a
šikanou a jaké fatální následky to může mít.
Název knihy se odvíjí od koláče, který mladý Oscar, hlavní hrdina
příběhu, pekl každý den, aby lidé nepřestávali mít naději.
Knihu bych zařadila mezi dobrodružný román. Příběh se odehrává
v současné Anglii. Osou příběhu je velké přátelství mezi Oscarem a Meg.
V cestě jim ale stojí jejich spolužačka, která se rozhodne Oscara
šikanovat. V důsledku těchto událostí se Oscar pokusí o sebevraždu…
Příběh nabere další obrátky a má velmi poutavý děj, který vás chytne
a nepustí.
Jednoznačně doporučuji!

Kroutilíková Klára, VIII. C
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Školní galerie

Vlková Klára, VI. B

Masariková Kristýna, VI. B

Nevrlová Veronika, VII. C

Sládečková Natálie, IX. B
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Školní galerie
Jiráková Denisa, IX. B

Velecká Sára, IX. B

Vlková Emílie, IX. B
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Kam za kulturou?
Prohlídky

památníku

Tomáše

Bati ve Zlíně – Od 1. 2. 2019
je

ke

památník
Prohlídky

zhlédnutí

ve

Tomáše

Zlíně
Bati.

probíhají

každou

středu a sobotu. Tyto prohlídky
jsou dostupné do 30. 4. 2019.
Pardubické hudební jaro 2019 – Od 11. 3. 2019 začíná v Pardubicích
festival Pardubické hudební jaro, na kterém se rozezní ve všech
koncertních

sálech,

divadlech,

památkových

objektech,

i

méně

tradičních prostorách různé tóny písní. Tento festival bude probíhat
až do 5. 5. 2019.
Jarní

prázdniny

v

Zoo

Dvůr Králové - Přemýšlíte,
kam se vypravíte na jarní
prázdniny? Máme pro vás
tip!

Ve

dvorském

Safari

parku budou každé úterý
a

pátek,

v

období

od 9. února do 17. března,
probíhat

komentované

prohlídky.

Duda Marek, VIII. A
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Pro legraci
„Pane doktore, čím víc užívám ty prášky, tím mi je hůř.“ „A jaké
prášky užíváte, dědo?“. „No, ty nejlepší z reklamy: Persil a Ariel.“
Víte, kdy kuře naposledy pípne?
V Tescu na pokladně.
Jdou zebra a žirafa k fotografovi. Fotograf se ptá: „Budete to chtít
černobílé, nebo barevné?“
Včera jsem spálil 1200 kalorií. Zapomněl jsem pizzu v troubě.
Pane doktore! Co mám dělat? Nikdo si mě nevšímá!“
„Další prosím!“
Víte, kdo se živí cizími zuby?
Zubař!

Vondrák Filip, VII. B
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