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Pokud čteš tyto stránky, 
tak jsi právě otevřel letošní třetí 
číslo školního časopisu. Opět 
v něm nalezneš již známé 
rubriky: Recenze, Literární 
střípky, Vtipy atd., ale objevíš i 
nová témata. Jistě se pobavíš při 
čtení Školních perliček. Jestliže 
nejsi žádný strašpytel, máme tu 
pro tebe Krvavou 6. A, kterou 
napsaly právě vycházející 
literární hvězdy naší školy. Ještě 
odolnější čtenáři mohou rovnou 
nalistovat povídku Ukradená 
uklízečka. Pokud máš mlsný 
jazýček, zúčastni se Soutěže o 
nejlepší barevný obrázek a vyhraj 
sladkou odměnu.  
 
                       Věra Ondrušková 
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 Co se děje ve škole 
 
Návštěva Městské knihovny a Informačního centra Staré 
Město
 
V listopadu navštívily šesté třídy knihovnu ve Starém Městě. Když jsme 
přišli na místo, paní knihovnice nám povídala o knihách: jakým způsobem 
jsou seřazené, kdo je psal atd. Také nás upozornila, že knihovna funguje i 
jako informační centrum. 
Mohli jsme se projít po knihovně a porozhlédnout se tam. Kdo chodí do 
knihovny, mohl si půjčit knihy, a kdo ne, měl možnost se přihlásit. 
 
Moc se nám tam líbilo. Naučili jsme se, jak vyhledávat knížky. 
 

Markéta Sedlářová, 6. A; Standa Psotka, 6. C 
 
 

 
6. D nasává příjemnou atmosféru v městské knihovně 
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Co se děje ve škole 
 
Orion Florbal Cup 
 
Ve středu 14. listopadu se družstvo mladších žáků z naší školy zúčastnilo 
sportovního utkání ve florbalu. Kluci postoupili až do finálové skupiny. 
Tady bohužel prohráli, ale třetí místo se určitě dá považovat za velký 
úspěch. Reprezentantům naší školy musíme určitě poblahopřát! 
Starší žáci se také soutěže zúčastnili, bohužel bez úspěchu, dvakrát prohráli 
a jednou remizovali. 
 
Rozhovor s Josefem Ambrůzem ze 6. C, členem družstva mladších 
žáků
 
Jak se ti tam líbilo? 
Velice moc. 
Kolik jste dali gólů? 
Přibližně dvacet. 
Kolik se soutěže zúčastnilo škol? 
Utkalo se mezi sebou jedenáct škol. 
Jak jste dopadli? 
Skončili jsme na třetím místě. 
Jakou jste dostali odměnu? 
Skoro nic, jen lentilky. 
Kolik týmů postoupilo do dalšího kola? 
Dvě školy, ZŠ Sportovní a ZŠ Za Alejí. 
Kdo chytal za váš tým? 
Chytal jsem já, Pepa Ambrůz. 
Jak se jmenuje váš trenér? 
Trénuje nás pan učitel Martin Motyčka. 
Jak dlouho trvá jeden zápas?  
Jedno utkání trvá asi dvanáct minut. 
 

   Martin Fornůsek, 6. C 
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Co se děje ve škole 
 
Exkurze v Památníku Velké Moravy
 
Dne 21. listopadu se naše třída, 7. B, vydala na exkurzi do Památníku 
Velké Moravy. Nejprve jsme si prohlédli prezentaci fotografií o počátku 
Velké Moravy, zajímavých místech, příchodu věrozvěstů a důležitých 
osobách, např. profesoru Vilému Hrubém (byl to archeolog, který objevil 
velkomoravské hradiště Veligrad, nacházející se na území dnešního 
Starého Města). 
Po zhlédnutí fotek nastal čas na prohlídku zdejší expozice. Mohli jsme 
obdivovat staré zbraně, šperky, voskové tabule či se podívat na lidské 
ostatky. Všem se exkurze líbila. 

Adéla Ženatá, 7. B 
 
 
 

 
 
Pohled do expozice Památníku Velké Moravy 
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Recenze 
 

Twilight sága: Rozbřesk 1. a 2. část 
 

Dobrodružný / Drama / Fantasy / Romantický 

USA, 2012, 227 min (celkem 1. + 2. část) 

Režie: Bill Condon 

Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Maggie Grace, Taylor 
Lautner, Dakota Fanning 
 
No nevím. Popravdě, připadal jsem si v tom kině tak trochu nepatřičně. Já, 
který nemá tuhle ságu zrovna v lásce, proti davům věrných fanynek, které 
zaplnily téměř celé kino. Zatímco ony tam šly z upřímného nadšení, já ze 
zvědavosti a taky kvůli tomu, že my recenzenti nemáme vesměs na 
vybranou.  
Bella (Kristen Stewart) se konečně dočkala. Bude si brát Edwarda (Robert 
Pattinson) a už se na to těší. Všichni se s tím smířili. I Jacob (Taylor 
Lautner). Když Bella otěhotní, s hrůzou zjistí, že dítě ji vyžírá zevnitř. Při 
porodu zemře, nicméně na konci první části (a začátku druhé) znovu ožije 
a změní se v upírku. Aby nebyla druhá část taková nuda, dozví se o dítěti 
vládnoucí rod Voltuirových, kteří si myslí, že dítě je nesmrtelné a musí být 
odstraněno.  
Přiznám se, že jsem předchozí filmy neviděl (ani knihy jsem nečetl) a že 
teď za jeden den (!) jsem zvládl obě části Rozbřesku. Za to bych si dal 
Oscara. Věřte mi.  
Děj snad netřeba komentovat. Mluví sám za sebe, poněvadž na scénáři se 
podílela samotná autorka knižní předlohy. Co stojí za zmínku, jsou efekty. 
Na to, že se film natáčel v roce 2011, jsou nic moc a vypadají dosti těžko 
uvěřitelně. Upíří se pohybují nadzvukovou rychlostí (možná i 
nadsvětelnou), ale když vzplane poslední bitva, šourají se k sobě jako  
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Recenze 
 
šneci. A to prosím nechtěli Voltuirovi vyjednávat, ale hned se vrhnout na 
boj. 
Mám-li se vrátit k ději – aby se neřeklo – nechápu, kde Cullenovi vzali 
peníze na tolik domů, na nepřetržitý přísun krve, a dokonce porodní sál. 
Asi si za těch tisíc let našetřili… 
Co se týče akčních scén – jejich délka byla asi 27 min. Na téměř 
čtyřhodinový film trochu málo. A poslední bitva? Dohromady se nic 
nestalo. Byl to dokonce jeden z těch okamžiků tzv. „kouzla nechtěného“, 
kdy se začal smát celý kinosál. Ano, i já.  
Nevím přesně, komu film doporučit. Jedině holkám. Žádná jiná cílová 
skupina mě nenapadla. 
 
P. S. Můj první filmový maraton. Čtyři hodiny v kině. Za to bych si kromě 
Oscara ještě přihodil cenu Emmy. Bez legrace. 
 
       Jaromír Talák, 9. A 
 
 
 

 
Hrdinové Twilight ságy jsou stále v pohybu... 
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Angličtina

Co nového v e-Twinningu 
 
Jako minulý školní rok, i letos jsme netrpělivě čekali na dopisy od našich 
nových kamarádů z Dánska. První dopisy přišly na začátku října a my se 
na ně doslova vrhli. Z řádků dopisu, které jsme si přeložili, jsme se 
dozvěděli, s kým si vlastně píšeme, kolik jim je let, něco o rodině pisatelů, 
jaké jsou jejich koníčky. Na konec dopisu nám dali ještě svoji fotku. 
Samozřejmě jsme jim hned odepsali a čekali na odpověď. Druhá „várka“ 
dopisů nám přišla před dvěma týdny. Z nich jsme zjistili, jaký mají v 
Dánsku rozvrh hodin, kolik studentů chodí do jejich školy, kde bydlí a co 
je v jejich městech zajímavého. Hodně jsme se toho dozvěděli a nedočkavě 
čekáme, až nám zase odepíší. 
 
Projekt, na kterém pracujeme v průběhu měsíce listopadu, se jmenuje 
European Quizz. Jeho cílem je představit Českou republiku našim přátelům 
ze zahraničí. Na první stránku napíšeme základní informace a na druhou 
stránku vytvoříme křížovku, kvíz nebo něco jiného, kde otestujeme, co si 
naši kamarádi zapamatovali z toho, co jsme jim napsali o naší rodné zemi. 
Již zmíněného projektu se zúčastní osm zemí Evropy (Polsko, Turecko, 
Rumunsko, Francie, Chorvatsko, Španělsko, Itálie a Česká republika). 
 

Anežka Běhávková, Lucie Korvasová, Patrik Lakosil, 8. D 
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Školní perličky
 
Dvojsmysly pobaví nejvíc: 
 

• Učitelka biologie: „Dnes budeme pokračovat v rozmnožování.“ 
 

• Učitelka při hodině češtiny: „Zasuňte to pero, kam patří, a přestaňte 
s ním ohrožovat okolí.“ 

 
Poznámky v žákovských knížkách: 
 

• Vrtala spolužačce zub kružítkem a propíchla jí dáseň. 
 

• Vaše dcera si při vyučování hrála se spolužákovým perem. 
 

• Za zády se mi neustále směje do očí. 
 

• Spadl ze židle až na zem. 
 

• Při převlékání na tělocvik se předváděl před celou třídou s 
kalhotami i slipy dole zepředu i zezadu! (obdržel žák 1. třídy) 

• Při hodině dějepisu troubí stočeným pracovním sešitem státní 
hymnu! 

• Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom. 

• Ruší spolužáky svými vzdechy! 

• Otravuje na besedě s vojákem. 

• V hodině tělesné výchovy si odešel zakouřit. 

• Vždy nesprávně odhadne dobu, kdy je záhodno navštíviti 
kadeřnictví. 

• Celou hodinu si přerovnává pytlík. Takhle se nic nenaučí! 

Sabina Phamová, 9. C 
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Soutěž   /  Křížovka
 
Výtvarná soutěž 
Časopis Všeználek vyhlašuje Soutěž o nejlepší barevný obrázek na téma 
„Moje rodina v budoucnosti“. Své výtvory noste podepsané a s uvedením 
třídy na formátu A4 Martinu Fornůskovi nebo Standovi Psotkovi do 6. C. 
Uzávěrka soutěže je 20. prosince.  
Autoři tří nejhezčích obrázků dostanou sladkou odměnu a jejich díla budou 
otištěna na stránkách našeho časopisu. Přejeme hodně štěstí a těšíme se na 
vaše výtvory!  
 
Strašidla 
           ↓ 

            

   j         

         

        

 X  

      

          

  č           

             

        

 v     

  o        

     

 
1. Paní, která straší na hradě. 
2. Stařena, která míchá 

kouzelné lektvary. 
3. Bílá osoba s křídly. 
4. Strašidlo, které žije 

v rybníku. 
5. Kdo spí v rakvi? 
6. Láká lidi do bažin a bliká. 

7. Létá na koštěti. 
8. Drží hlavu v rukou. 
9. Bydlí v pekle. 
10. Malá kouzelná tanečnice. 
11. Strašidlo, které hrká a má 

lebku místo hlavy. 
12. Létá a chrlí oheň. 
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Kalendárium
 
Karel Hynek MÁCHA  

  

 

(český básník, zakladatel moderní 
české poezie, nejvýznamnější 
představitel českého romantismu 
a vášnivý turista) 

Narodil se 16. 11. 1810 v rodině mlynářského pomocníka v Praze na 
Újezdě. Jeho nejrozsáhlejší prací je román Cikáni. Román neprošel 
cenzurou a poprvé vyšel kompletně až v roce 1857.  

Báseň Máj (1836) zaujímá ústřední místo jak v jeho tvorbě, tak v dějinách 
české literatury. Líčí tragický příběh, k němuž autora patrně inspirovala 
reálná událost.  

Mácha byl také vášnivý cestovatel. Chodil většinou pěšky a vyhledával 
zejména romantická místa spojená s historií a krásy přírody. Byl obdařen i 
výtvarným talentem. Dochovalo se 115 kreseb a akvarelů „hradů 
spatřených“.  

Karel Hynek Mácha zemřel 6. 11. 1836 v Litoměřicích. 

Markéta Sedlářová, 6. A 
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Rozhovor
 
Rozhovor s paní učitelkou Šáchovou 
 

• Byla jste někdy na něco pyšná? 
Pyšná jsem na svoje děti… Tak jako každá matka. 

• Umíte hrát na nějaký hudební nástroj? Pokud ano, na který? 
Bohužel na žádný hudební nástroj aktivně nehraji. 

• Co Vám nejvíce vadí na nás žácích? 
Mám vás ráda a beru vás takové, jací jste ☺. 

• Jaký dárek si přejete na Vánoce? 
Zdraví pro celou rodinu. 

• Jaké je Vaše oblíbené roční období? 
Mám všechny roční období stejně ráda. Všechna jsou něčím 
výjimečná. 

• Dostala jste někdy jako žákyně poznámku? 
Určitě ano ☺. 

• Jak trávíte svůj volný čas? 
Většinou s dětmi - na zahradě nebo v přírodě. 

• Jaké máte ráda květiny? 
Mám ráda všechny květiny bez rozdílu. Radost mi většinou udělají 
ty úplně nejobyčejnější, třeba kopretiny. 

• Jak dlouho učíte na naší škole? 
V této škole jsem začala pracovat téměř před deseti lety. 
 
     Michaela Polášková, 8. A 
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Literární st řípky

Krvavá 6. A
 
Jednou na Základní škole ve Starém Městě byla třída 6. A. Žáci v této třídě 
byli všichni zlobiví a žádný učitel je nemohl zkrotit. V hodině dělali 
nepořádek a nedávali pozor. Jednou se třídní učitelka rozhodla, že je nechá 
po škole celý den i s přespáním. 
Všichni byli proti, ale nedalo se nic dělat. Učitelka je ani v noci nezvládala, 
a proto si šla uvařit kávu. Jeden žák se rozhodl, že budou vyvolávat duchy. 
Vyvolali je a duchové se jim zjevili. Řekli jim: „Pokud budete takhle 
zlobit, všechny vás zabijeme.“ Na druhý den ráno na to žáci zapomněli a 
začali zase zlobit. 
Týden před letními prázdninami žáci zmizeli a za týden je našli všechny 
mrtvé. Všichni nejvíce vzpomínali na děti z Kostelan, které dodnes ve 
škole straší. 
 

Barbora Dvořáková, Sabina Plevová, 6. A 
 
 
Ukradená uklízečka 
 
Jednoho dne večer paní uklízečka uklízela 6. A a najednou uviděla 
Slendermana. Celou školou se ozval pískot.  
Po paní uklízečce pak pátrali několik dnů, týdnů, měsíců, roků. Nakonec 
byla objevena, ale bez hlavy. Ta se našla na smetáku. Nejenže se 
vyšetřovateli nepodařilo vraždu objasnit, ale i on se stal obětí zločinu: jeho 
tělo bylo nalezeno ve škole v dílně na cirkulárce.  
Protože se ani jednu ze záhad nepodařilo vyšetřit, byla škola raději zbořena 
a na jiném místě vyrostla nová. 

 
Pavel Duda, 6. A 
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Reportáž
 
Tři Grácie na kolech 
 
Pátek 
V 9:30 hod. jsme vyjely na víkend kousek od Valtic. Ubytoval nás strýcův 
kamarád Hubert. Na výlet jsme se vydaly já, Anička (sestra) a Ivanka 
(sestřenice).  
Když jsme dorazily na místo, ubytovaly jsme se. Vzaly jsme si kola a hned 
jsme se jely podívat do Rakouska. Kousek za rakouskými hranicemi jsme 
spatřily velký kostel a sklípky. Vrátily jsme se ještě do Valtic koupit chléb 
a konzervy. Stavily jsme se na polévku. Jakmile jsme znovu po přestávce 
vyjely, rozpršelo se. Začal se do mě opírat vítr a já jsem kvůli tomu zůstala 
pozadu. 
 
Sobota 
Ráno jsme vyjely na další výlet, který vedl Lednicko-valtickým areálem. 
Po cestě jsme míjely zámky kolem rybníků. Postupně jsme se dostaly 
k našemu cíli: ke Třem Gráciím. Podle nich se jmenuje tento článek. Na 
cestě zpět jsme se stavily na jídlo. Holky si pořád stěžovaly, jak jsou 
unavené, ale uviděly trampolínu a hned měly spoustu energie. Když jsme 
po únavném výletu dorazily na základnu, únavou jsme už opravdu padaly. 
 
Neděle 
Sbalili jsme si věci a odjeli jsme domů. Po cestě jsme se stavili v zámku 
Lednice. Tam jsme zavítali do cukrárny. Začal nás tam obtěžovat pán a 
přemlouval nás, ať pomůžeme dětem v Africe. Ale strýc mu řekl, že už 
jsme adoptovali holčičku, která se jmenuje Pia, a posíláme jí peníze na 
školné.  
Během našeho výletu jsme si daly opravdu „do těla“, vracely jsme se ale 
s hlavou plnou nových zážitků a zkušeností. 
 

Denisa Březinová, 6. A 
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Pro legraci
 
Vtipy o zlaté rybce 
 
Rybář chytne zlatou rybu a ptá se jí: „Splníš mi tři přání?" 
„Kolikrát ti mám říkat, že mám žloutenku." 
 
Chytil rybář zlatou rybku a nahlas dumá: „Udělám si tě na másle se šalvějí, 
trochu tymiánu…" Rybka ho přeruší: „Když mě pustíš, splním ti tři přání!“ 
„Chtěl bych, abychom měli v parlamentu jen samé slušné, poctivé a 
inteligentní poslance." Rybka se smutně podívá a zeptá se: „Říkal jsi na 
másle, se šalvějí a tymiánem?" 
 
Bylo, nebylo. Jeden manželský pár šedesátiletých důchodců žil spolu 
spokojeně v chaloupce na břehu jezera, kde manžel často rybařil. Jednoho 
dne se mu podařilo chytit zlatou rybku a ta na něj takto promluvila: „Když 
mne pustíš zpátky do jezera, splním tobě i tvé ženě po jednom přání." 
Manželka si přála cestu kolem světa. Zlatá rybka jen mávla ploutví a 
manželka najednou držela v ruce lístky na cestu kolem světa… Potom byl 
na řadě manžel. Zamyslel se chvíli a pak řekl: „Já bych chtěl ženu o 30 
roků mladší." Zlatá rybka opět mávla ploutví a… manželovi bylo 90 let!!! 
 

Denisa Březinová, 6. A 
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Komiks 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Tomáš Otradovec, 8. D 


