ČASOPIS ZŠ STARÉ MĚSTO /ROČNÍK 2018 – 2019/

7. ČÍSLO
Akce

BŘEZEN

Rozhovor

Kultura
Vtipy

Obsah / Úvodník

2……. Obsah a úvodník

Milí

čtenáři

3……. Významná osobnost

časopisu,

našeho

školního

4……. Turisťák podruhé
5……. Lyžák

nevím

6……. Lyžák

připadala

ta

zima

7……. Stolní fotbálek

Naprosto

si

užívám

8……. Rozhovor

slunných dnů a ptačího zpěvu,

9……. Rozhovor

který se za dne nese otevřenými

10…… Hravá povídka

okny. Jistě jste si všimli, že po

11…… Hravá povídka

změně ročního období bylo nutné

12…… Hravá povídka

změnit i můj obleček, který už

13…… Jarní móda

nebude

14…… Jarní móda

a tmavé dny 

15…… Kam za kulturou?

A co přináší první jarní číslo?

16…… Pro legraci

Samozřejmě nesmí chybět školní
akcičky,

jak

vám,

připomínat

rozhovor,

ale

mně

nekonečná!
prvních

chladné

žákovské

slovní hrátky a taky tipy na to,
co by nemělo chybět ve vašem
jarním šatníku 

Příjemnou zábavu

Váš Všeználek
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Osobnost
AŤKA JANOUŠKOVÁ (*16. 3. 1930 - †9 .3. 2019)
Vlastním

jménem

Vlasta

Janoušková byla česká herečka
a zpěvačka. Hraní se věnovala
už

od

2.

světové

v

dětství.

Již

války

učinkovala

Národním

ale

bohužel

během
divadle,

byla

z

divadla

vyhozena, protože její rodiče zatklo gestapo. Nějaký čas se živila jako
cizojazyčná

korespondentka.

Zpět

na

divadelní

prkna

ji

přivedl

až později Emil František Burian. Objevila se v mnoha představeních,
zejména tam, kde mohla uplatnit své přirozené nadání pro tanec
a zpěv. Maličký vzrůst (v dospělosti měřila pouhých 120 cm) ji odsoudil
ke ztělesňování vedlejších, zato charakterově pestrých rolí. Ačkoli
upřednostňovala divadlo, zahrála si i v několika filmech. Epizodní
roličku jí svěřil i slavný česko-americký režisér Miloš Forman ve svém
oscarovém filmu AMADEUS. Nesmrtelnou se však Aťka Janoušková
stala
je

díky

práci

pro

neodmyslitelně

spjat

dabing.

Její

především

s

neobyčejný
nejrůznějšími

dětinský

hlas

pohádkovými

bytostmi a pořady pro děti. Její asi nejslavnější dabingová role je hlavní
postava z německého animovaného seriálu VČELKA MÁJA, ale mohli
jsme ji slyšet i v celé řadě dalších projektů (BROUČCI, PŘÍBĚHY
VČELÍCH MEDVÍDKŮ, AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ a další). V 90. letech
využívali hojně jejího hlasového umění i tvůrci televizních reklam.

Vondrák Filip, VII. B
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Co se děje ve škole
TURISŤÁK NA LOPENÍKU PODRUHÉ
Třetí únorový víkend opět vyjel náš
turistický
Moravy.

kroužek
Zase

na

poznávat
Velký

krásy
Lopeník,

ale tentokrát úspěšně. Sešli jsme se ráno
na

vlakovém

nádraží

v

Uherském

Hradišti.
V obci

Lopeník

jsme

čekali

na

paní

učitelku Provodovskou, která za námi
přišla z vedlejší obce. Naše první kroky
vedly přes polní cestu, kterou jsme
vyměnili hned za lesní cestu. Ta nás
po dvou hodinách dovedla na rozhlednu
Velký Lopeník.

Tam

jsme si

vyfotili

krásnou krajinu Bílých Karpat a udělali také selfie. Po půlhodinové
pauze jsme zase vyrazili na cestu. Šli jsme do horské chaty Arika,
kde jsme si dali teplou polévku a kofolu. Až jsme zase nabrali síly,
vydali jsme se poslední dva kilometry na zastávku, ze které nám jel
autobus do Uherského Brodu. Tam jsme nasedli na vlak a jeli domů.

Vondrák Filip, VII. B
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Co se děje ve škole
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ – LVK

První

březnový

víkend

se všechny třídy sedmého
ročníku sešly před budovou
II. Stupně ZŠ, kde společně
odjely

na

lyžařský

do

Velkých

výcvik
Karlovic

na horský hotel Kyčerka.
Po ubytování na horském hotelu Kyčerka jsme vyrazili na procházku
ke sjezdovce pro začátečníky. Tam jsme se rozdělili do družstev podle
lyžařských dovedností. Po večeři jsme byli přivítáni do kurzu panem
učitelem Motyčkou, který to přebral po našem novém panu řediteli.
Poznali jsme také naše nové instruktory jako třeba Roberta Hřebíčka,
paní učitelku Provodovskou nebo paní učitelku Burešovou a našeho
pana
si

doktora.
společně

Poté

zazpívali

jsme
s paní

učitelkou Provodovskou a panem
učitelem Hřibňákem.
Druhý den jsme skibusem odjeli
na svah, kde jsme si dali rozcvičku
a

začali

lyžovat.

Začátečníci

se teprve seznamovali se svahem
a

lyžemi.

Po

pětihodinovém

lyžování jsme odjeli skibusem zpět na náš hotel.
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Co se děje ve škole
Odpoledne jsme šli na procházku a večer jsme měli aktivity, které pro
nás připravilo družstvo, co mělo v ten den službu. Tak to chodilo každý
den, akorát že každý den mělo službu jiné družstvo. Ve středu jsme
měli zkrácené lyžování a odpoledne jsme šli na bowling. V pátek
dopoledne se jely závody ve slalomu, kterých se účastnila všechna
družstva. Také to bylo naše poslední lyžování tento týden. Večer
se konal karneval, kde se předvedly nejrůznější masky.

Vondrák Filip, VII. B
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Co se děje ve škole
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Dne

15.

na

3.

2019

se

II. stupni uskutečnil

turnaj ve stolním fotbálku,
který

již

každoročně

pořádán

naší

Ekoškolou.

Turnaje

se

zúčastnily

všechny

třídy,

třídy
Všichni
probojovat

na

1.

místo.

Aby

ne,

když

se

je

hráli

dva

hráči
soutěžilo

z

každé

zástupci.
se

chtěli

o

pizzu.

A do konečného finále se probojovali jen ti nejlepší. Na prvním místě
se umístili kluci Rostislav Procházka a Michal Chlachula ze 6. D,
na druhém místě se umístili Martin Říha a Adam Rozsypálek z 8. C
a třetí místo obsadili Štěpán Machalík a Tomáš Tománek z 9. C. Všem
výhercům gratulujeme a děkujeme za jejich účast.

Duda Marek, VIII. A
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Rozhovor
ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU KUČOVOU
1.)

Jak

se

Vám

líbí

v pozici

učitelky

bez funkce zástupkyně ředitele?

Musím přiznat, že si ji užívám… Konečně
klidně spávám.
2.) Jaké to pro Vás bylo vrátit se k výuce
fyziky po tolika letech?

Jde to ztuha, ale zároveň prima. Fyzika je
úžasná (i když mnozí z vás asi můj názor
nesdílí).
3.)

Doufáme,

že

netrávíte

večery

přípravami do fyziky?

To určitě ne, hraji si spíše zrána. 
4.)

Užíváte

si

třídnictví?

Máte

nějaké

obavy

z výletu, na který pojedete?

Otázka na tělo. Možná by to chtělo zeptat se IX. C,
jak si užívají změny třídní učitelky. A obavy? Ty
jsou vždycky, ale děckám věřím. Kdybych jim
nevěřila, tak nikam nepojedeme.
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Rozhovor
5.) Staráte se o pejska,
o kterém jste se zmiňovala
v rozhovoru minulý rok?
(* Chystáte se pořídit si
nějakého

domácího

mazlíčka?)

Teď máme doma pejsky
dva,
na
jsou

jeden

je

prázdninách.
úžasní.

u

nás

A

oba
Péči

ale ponechávám na dceři s jejím manželem, já jenom občas venčím.
A další mazlíček? To asi ne. Už tu máme i koně, včely, zřejmě
si „mladí“ pořídí i ovečky a kozy… To stačí, nemyslíte?
6.) Jak si užíváte funkci babičky? Jste babička na plný úvazek?

Bohužel babička na plný úvazek nejsem, vnučka bydlí v Praze. Ale měla
jsem ji na jarní prázdniny, byla to paráda. Má ¾ roku a je s ní legrace.
7.) Jak se připravujete na velké prázdniny? Vyrazíte někam?

Už máme s kamarádkami zajištěnou chatu na Orlíku. Takže týden
relaxu. Pak snad vyjde další týden ve wellness, dalších aspoň 14 dnů
s vnučkou.. Nebudou ty prázdniny krátké?
Duda Marek, VIII. A
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Hravá povídka
ZÍVAJÍCÍ ZMRZLINA
Zubatá zebra Zuzka začala zachraňovat zvířata.
Zuzčin zatčenec zubr Zdeněk zmizel ze ZOO. Začal
zvonit zvonek. Zebra zuřila, znovu zkoušela zatknout
zubra

Zdeňka.

Zuzka

zamířila

zívající

zmrzlinu

za „zdrhajícím“ zubrem. Ze ZOO zmizela zbývající
zatčená zvířata. Zbytek zvířat začal zívat ze zbytku
zvrhlé

zívající

zmrzliny.

Zmrzlina

zasáhla

„zdrhajícího“ zubra Zdeňka. Zubr zkameněl. Zuzka
zavedla zákaz zdrhání ze ZOO.

Běhávková Romana a Vandová Natálie, VIII. C
PŘÍŠERNÁ PRAVDA
Pavel Pavlica popoběhl, protože pospíchal pro Prokopa Pelikána.
Půjdou plavat. Po plavání politici popravili přítele Patrika, protože
probodl

patnáctiletou

Petru.

Po

popravě

přijel

pohřebák

pro popraveného Patrika. Pak pohřbili Pavla, protože přebíhal přes
přechod. Proběhl pohřeb, po pohřbu pronesl Prokop příšernou pravdu:
„Poprava, pobodání, přejetí přítele přinesly postapokalyptický příběh.“

Bardoň Matyáš a Maňáková Viktorie, VIII. C
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Hravá povídka
MEDICÍNA
Myslivec Martin měl málo medicíny. Martin myslel matematicky:
„Mlynářka Michala musí mít mnoho medu.“ Martin myslel marně.
Mlynářka Michala měla maximálně mouku, medu měla málo.

Fianta Petr, VIII. C
MINIMÁLNĚ – MAXIMÁLNĚ
Martin míchal maltu. Měl mimořádnou míchačku. Mezitím mozkem
myslel maje myšlenky mířící medicínsky. Martina mluvila: „Martine,
mysli minimálně, makej maximálně.“ Martin mluvil: „Martino, malé
miminko má minimum mléka. Minimálně mluv, maximálně míchej
maltu.“ Maminka mlčela, míchala mléko miminku.

Číhal Ondřej a Horníček Zdeněk, VIII. C
DOMA
„Dobrý den, Dano, donesl děda Dianě dopis?“ Děda donesl dopis
dokonce Dianě domů. Diana dopis dokončila. Dopis dala Davidovi.
David dal dopis do domova důchodců. Domov důchodců dal dopis
Dobromile. Dobromila doručila dopis důchodci. Důchodce dal dopis
dokonce do domova dětí. Domov dětí dokonce Dianě daroval divadelní
dobrodružství.

Málková Aneta a Šenkyřík Lukáš, VIII. A
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Hravá povídka
SYSEL SIMON SNÍ
Sysel Simon spí sladce severní stranou
se svými sysly. Snil si sen se skvělými
sladkými

sušenkami.

Skvělé

sladké

sušenky si syslí se svými sysly. Sysel
Simon

sušenky

snědl

se

smradlavým

sýrem.

Duda Marek a Janovská Aneta, VIII. A
MÉĎA
Maminka

Moniky

měla

malou

medicínu.

Měla

manžela

myslivce

Martina. Martin měl malou myslivnu. V myslivně měl malého medvěda.
Mastil mu mozoly mazlavou mastí. Myslel: „Medicína má mimořádnou
moc.“ Myslivec měl mikinu Moniky „mázlou“ medem.

Lesa Ondřej a Výstupová Tereza, VIII. A
PERNÍKY PEKÁRNY PRAVDA
Paní Pelikánová pekla perníky pro pekárnu Pravda. Pan profesor Petr
Pavlíček pospíchal po práci pomáhat paní Pelikánové poklidit pekárnu.
Pak pekárnu postihl požár. Policista prozkoumal příčinu požáru.
Policejní psi poznali perníky paní Pelikánové. Plavčík Patrik pomáhal
při požáru. Paní Pelikánová plakala, protože při požáru pošel pes
Punťa. Plátnem přikryli psa, potom pro psa Punťu připravili pohřeb
při Pohořelickém potoku.

Kolář Michal a Slováková Eva, VIII. A
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Jarní móda
Každý už to určitě zažil, blíží se jaro a vy nemáte nic na sebe.
Ale nezoufejte! Od toho jsme tady my a přinášíme vám jarní trendy
na rok 2019!
Něco pro kluky:
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Cena 1. mikiny je 449 Kč



Cena 2. mikiny je 365 Kč



Cena červených tepláků je 445 Kč



Cena šedých tepláků je 364 Kč

Jarní móda
Něco pro holky:



Svetr Mayor cena 799 Kč



Jeans cena 529 Kč



Dámské sportovní šaty 499 Kč



Dámská sportovní bunda Nike 1499 Kč

Foret Kryštof, VII. B
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Kam v dubnu vyrazit?
100 let česko-slovenské koruny na
Pražském hradě
Ve dnech od 1. 2. 2019
do

28.

4.

2019

budete

mít

možnost zhlédnout československé
peníze, kterými se u nás platilo.
Výstava

se

koná

na

Pražském

hradě v Císařské konírně.
Festival skákacích hradů
Nevíte kam vyrazit s rodiči o víkendu? Tak vyrazte na největší
festival skákacích hradů podruhé v Trojhalí v Ostravě. Festival začíná
29. 3. 2019 a končí 7. 4. 2019. Festival je rozdělen na 3 věkové
kategorie: pro malé a nejmenší, pro mládež a pro dospělé.
Móda a automobily před 100 lety
Zajímáte se o módu? Pokud ano, tak v Třebíči se ke 100. výročí
ČR koná výstava módy a automobilů. Tato výstava se bude konat
do 28. 4. 2019.
Farmářské trhy v Plzni
Máte rádi českou zeleninu, pokud ano, tak si zajeďte do Plzně
na farmářské trhy, kde si můžete nakoupit nejen čerstvou českou
zeleninu, ale také české ovoce.

Duda Marek, VIII. A

15

Pro legraci
Turecký host v Tatrách práší z okna koberec.
Jde okolo bača, zastaví se a říká: „Tak co, Aladin, nestartuje?“
Turista zabloudí v horách a najednou uvidí baču, jak nese v náručí
jehně. Přiběhne k němu a ptá se: „Dobrý den, nevíte, prosím, jak
se dostanu k nejbližší vesnici?“ Bača odpovídá: „Mno, tak mi na chvilku
podržte to jehně.“ Turista vezme jehně, bača rozhodí ruce a říká:
„Nevím.“
Bača na poště: „A na ten balík nalepte nějaký lístek, že ´neklopit´.“ –
„A co v tom máte? Sklo?“ – „Ne, guláš.“
„Turisté opouštějí horský seník, ve kterém přespali.“
„Bačo, to do toho seníku pořád zatéká?“
„Ne, jenom když prší.“

Kalisz Jan, VI. B
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