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Učení mučení

První den je za námi,
válčíme tu s knihami

Nad učením budeme sedět,
jestli máme všechno vědět.

Když tak knihou listujeme,
pod vousy si bědujeme,
jak to nacpat do hlavy,
máš nějaké představy?

Anežka Fryštáková, 7. B
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Vítám vás u prvního čísla školního časopisu. Pro letošní rok 
pro  vás bude psát  zbrusu  nová redakce,  a  proto  budeme rádi, 
když nám poradíte, co byste rádi v časopise našli. V tomto čísle 
vám můžeme nabídnout křížovku, vtipy a hádanky, anketu nebo 
si  můžete  přečíst  
o seznamovacím pobytu 6. ročníků. Doufáme, že se vám budou 
naše články líbit, zaujmou vás a pobaví.
Nadcházející  listopad  je  jedenáctým  měsícem  podle 
gregoriánského kalendáře. Název je odvozen od padání listí, které 
je pro tuto dobu typické.

Důležitá data v kalendáři

1. 11. Svátek všech svatých
2. 11. Památka zesnulých- DUŠIČKY (Halloween)
3. 11. Hubert (Hubertova jízda)
11. 11. Martin (Přijíždí na bílém koni) 
17. 11. Státní svátek- Den boje za svobodu a demokracii =) 1939-
1989
25. 11. Kateřina (Kateřina na ledě, Vánoce na blátě)
30. 11. Ondřej

Listopadový oslavenec

Leonardo Di Caprio
Narodil  se  11.  listopadu  1974  poblíž 

Hollywoodu  v  Kalifornii  jako  jediný  syn 
ilustrátora  
a distributora komiksů, který byl napůl Ital a Němec, a jeho ženy, 
která byla sekretářkou německého původu. Jeho první vystoupení 
v televizi proběhlo v TV reklamách na nejrůznější výrobky, později 
se objevoval ve výchovných filmech. Můžete ho znát z filmu např. 
Titanic, Muž se železnou maskou, Chyť mě, jestli to dokážeš aj.

Tereza Klovaničová, Věra Kromsiánová 9. C
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Jak se u nás líbí šesťákům?

Co  se  ti  líbí  na  naší   škole?  Co  bys  tady  nejraději  změnil?
Šesťákům  se  nejvíce  líbí  v naší  škole  bufet.  A  co  by  nejraději 
změnili?  Především  šatny,  místo  kterých  by  uvítali  skřínky. 
Vylepšit  by  se  mohlo  také  vybavení  tříd,  např.  lavice  a 
nepohodlné židle.

Jaký předmět tě nejvíce zaujal a proč?
Nejvíc se líbí předměty fyzika, přírodopis a dějepis. Jsou to 
zajímavé předměty, dozví se v nich o vzniku Země a o historii. 
Dokonce je v oblibě i informatika, protože ji učí pan učitel Navrátil, 
který je velmi vtipný a zábavný.

Proč  sis vybral právě školu ve Starém Městě?
Ve většině případů neměli žáci na výběr, protože jim školu vybrali 
rodiče. Ale někteří si tuto školu vybrali, protože jsou místní, anebo 
protože sem chodí jejich sourozenec. Ty vzdálenější žáky zaujal 
výběr volitelných předmětů a možnost navštěvovat výběrovou 
třídu.

Těšil ses do nové školy? Na co obzvláště?
Většina se netěšila, protože je nebaví učení ve škole. Zato někteří 
se těšili, protože poznají nové kamarády, těšili se na informatiku 
nebo 
na seznamovací pobyt a další výlety, které je čekají. Byli i takoví, 
kteří se těšili, protože už se doma nudili a chtěli zažít něco 
nového.

Jaký máš nejlepší  zážitek ze seznamovacího pobytu v     Trenčíně?  
Nejvíce se líbila Tatralandia a v ní černý tobogán a vodní vír, ale 
také  se  líbilo  válení  na  pokoji,  zoologická  zahrada,  luxusní 
ubytování a paní uklizečky, které za ně každý den uklízely.

Ivana Fusková, Jakub Šesták 9. C
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Komiks

Kateřina Malinová, Sabina Phamová 6. C
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Nej…

NEJRYCHLEJŠÍ ŽELVA
Největší želva je kožatka velká, která se 
především honí za medúzami. Její téměř 
dvoumetrové tělo za pohonu širokých 
ploutvovitých nohou dosáhne 
úctyhodné rychlosti až 35 km/h. 
Takovým výkonem se stala vůbec 
nejrychlejší želvou. 

NEJMENŠÍ PTÁK
Vajíčko jako hrášek (6mm) má kolibřík 
kalypta nejmenší. Včetně zobáku a ocasu 
měří kolem 5, 5cm a je lehoučký jako pírko 
- necelé 2g. Nejmenší pták světa se udrží 
ve vzduchu jako helikoptéra, jelikož 
drobnými křidélky zvládne mávnout asi 
80krát za vteřinu. 

NEJSTARŠÍ ŽIJÍCÍ PLAZI
Škoda, že nám nemohou vyprávět, jaké to 
bylo za dob dinosaurů! Až tam totiž sahá 
historie haterií, domorodci zvaných 
Tatara. Zastupují je dva druhy žijící 
výhradně na Novém Zélandu, haterie 
novozélandská a haterie Guentherova, 
které jsou považovány za nejstarší žijící druhy plazů. Na Zemi žijí 
už téměř 200 miliónů let, a tak není divu, že jsou nazývány i 
živoucími zkamenělinami.

Věra Kromsiánová , 9. C
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Uhodneš?

Má to lesy bez stromů,
pouště bez písku,
řeky bez vody
a města bez lidí.
Co je to?

Mapa

Víte, co je nejnesmyslnější hádka?
Když se dva plešatí hádají o hřeben.

Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva 
mají mokré vlasy. Jak je to možné?
Třetí muž je holohlavý.

Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě další?
Páv

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté.
Měsíc

Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to možné?
Všechny děti jsou kluci, takže polovina jsou chlapci a druhá 
polovina také.

Miroslav Pištěk, 7. B

Půjčovní doba školní knihovny

Úterý – 9:35 - 9:50

Řešení vědomostního testu ze s.15-1d, 2c, 3a, 4c, 5c, 6b, 7a, 8c, 
9a,10 b.
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Znamení
Štír 24.10.-22.11.

Živel: voda                      
Vládce: Pluto,Mars
Kov: železo
Přednosti: houževnatost, síla vydržet                     
Číslo: 1, 7, 9, 11, 23, 47, 87

Charakteristika:Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi 
jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají 
jen dobrou paměť, ale mají aktivní tvořivé myšlení, které se 
vyznačuje originalitou. Je v nich velká tvrdošíjnost, pokud hájí 
názory, ke kterým dospěli. Štír nápadně připomíná znamení 
Raka,  avšak  má  jistou  odlišnost.  Nosí  totiž  
s sebou zbraň, což se symbolicky odráží i v jeho povaze. Štíři 
jsou často povahy tiché. Štír je často velice tajemný a má rád 
svůj  klid.  Nemá  rád  tvrdohlavé  lidi,  jenže  sám  je  trošku 
tvrdohlavý. 

Známé osobnosti tohoto znamení:Pablo Picasso, Jan Jakub 
Ryba,  Václav  Thám,  Ivan  Mičurin,  James  Cook,  Nicolo 
Paganini, Josef Václav Sládek, Erasmus Rotterdamský, Ľudovít 
Štúr, Karel Havlíček Borovský, Charles de Gaulle, Jan Zrzavý, 
Karel Jaromír Erben, Marie Curie-Sklodowská, Edmund Halley, 
Miroslav Horníček, Karel Hynek Mácha, Mikoláš Aleš, Voltaire, 
Pavel Zedníček, Petra Janů, Pavel Trávníček, Johan Strauss, aj. 

Barbora Maňáková, 6.C
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Drby

SuperStar:  Bláznivý Ernest se zase vrátil! Před lety 

chtěl Csákovou!  Ernest Lieskovec ze Slovenska se 

opět  snažil  uspět  v  projektu  Česko  Slovenská 

SuperStar.  „Vás už jsem někde viděl, vy už jste v 

SuperStar  jednou byl,"  řekl  na pražském castingu 

Česko Slovenské SuperStar  Pavol Habera  .    Ten na 

sebe  upozornil  už  ve  třetí  řadě  SuperStar,  kde 

zazpíval píseň Tři čuníci od Jarka Nohavici a chtěl účinkovat v 

klipu Ilony Csákové.

Lutovská  šlape  Borhyové  na  paty?  Česká  Miss 

2009 Iveta Lutovská, která se tento týden vrátila 

ze  světové  soutěže  krásy  Miss  Universe  2009  

na Bahamách, se celá rozzářená objevila na Spy 

party v klubu Solidní nejistota. „Iveta je hezká a 

příjemná  holka.“  Nechal  se  slyšet  jeden  z 

přítomných  pánů.  

Na  druhou  stranu  se  jí  tak  otevírají  dveře  

do televizního prostředí - zlí jazykové totiž tvrdí, že Lutovská by 

byla skvělou hlasatelkou, podobně jako Lucie Borhyová.

Dara  Rolins  byla  v  šoku  z  Marty  Jandové! 

Zpěvačka  Dara  Rolins  (35),  která  zasedla  do 

poroty  pěvecké  soutěže  po  boku  Marty 

Jandové,  byla  unešená  jejím  pěveckým 
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uměním. Když ji  Dara slyšela zpívat,  byla z Marty tak příjemně 

šokovaná, že jí spadla čelist.

Veronika Čechmánková, 7. B

Akce školy

Žáci 6. tříd se po prázdninách dostávají  do nových kolektivů, v 
nichž se vzájemně neznají. Proto je na naší škole již tradicí, že pro 
ně  třídní  učitelé  připravují  poznávací  pobyty,  na  nichž  se  děti 
seznamují.  

Pro  letošní  šesťáky  využila  škola  nabídky  Nadace  Děti  – 
kultura – sport na týdenní poznávací pobyt v Trenčíně ve dnech 7. 
-  12.  9.  2009.  Ubytováni  byli  se svými  třídními  učiteli  a  učiteli 
tělesné  výchovy  
v krásném hotelu Tatra v Trenčíně, kde bylo pro ně zajištěno i 
stravování. Velmi zajímavý a pestrý byl program pobytu. Na své si 
přišel  každý  z  nich.  Sportovci  uvítali  den  s  názvem  Celebrity 
camp,  který  proběhl  na  ostrově  Trenčín  a  kde  si  i  zasoutěžili. 
Všem  se  líbila  návštěva  aquaparku  Tatralandia.  Fantazii  mohli 
uplatnit  při  výrobě  kostýmů  a  přípravě  na  večerní  show.  Tam 
všechny ohromil žák Jaromír Talák ze třídy 6. A, a to nejen svým 
kostýmem  tureckého  obchodníka,  ale  především  filozofickým 
monologem.  I  ostatní  masky svým vystoupením zaujaly – např. 
mimino, čarodějnice s kočkou, indiánka a další. Milovníci přírody 
ocenili návštěvu Zoologické zahrady v Bojnici. I historici si pobyt 
užili,  neboť  součástí  programu  byla  návštěva  zámku  v 
Topoľčiankách.  Všechny  děti  zaujala  prohlídka  lázní  v 
Trenčianských Teplicích a kulturního centra města Trenčína, hoši 
uvítali prohlídku muzea kol. A na co se všichni těšili nejvíce? Na 
kouzlo večerní návštěvy hradu v Trenčíně, na bílou paní, s níž se 
skamarádili, a na výstřely z hradních děl. Škoda, že vše jednou 
končí.  Myslím si,  že  na  toto  seznamování  nikdy  nezapomenou. 
Většině dětí se podařilo začlenit do kolektivu a vytvořit tak dobrou 
partu. Přála bych si, aby jim příjemný pocit z dobrých kamarádů a 
bezvadného  kolektivu  vydržel  až  do  konce  povinné  školní 
docházky. 

Mgr. Hana Pelková
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Zážitky ze seznamovacího pobytu

 

Jakub Šesták, 9. C
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Rozhovor s pí uč. Barborou Malůšovou

1. Měla jste v     mládí někdy nějakou přezdívku, pokud ano,   
jakou a jak vznikla?
Ano, měla a raději ji nebudu zveřejňovat, aby se náhodou 
neujala.

2. Jaký je váš největší trapas?   
Já mám hitparádu trapasů!! Zrovna včera v jedné třídě se 
mi povedl parádní kousek.

3. Sledujete po večerech nějaký televizní seriál ? Jaký ? Co se   
vám na něm líbí? 
Ani ne, ale moji žáci zřejmě ano, protože jim prý 
připomínám jednu postavu z VKV.

4. S     kým byste chtěla ztroskotat na pustém ostrově?   
Tak po dnešku ani s jedním z vás, přátelé . 

5. V     kolika letech jste prožila první lásku a jak na ni   
vzpomínáte? Ve školce. Když jsme měli odpolední spaní, 
kousal mne do chodidel. Jmenoval se Jožin.

6. Který předmět vám šel nejlépe a který nejhůře?   
Nejlépe ruština a francouzština, fyzika mi způsobovala 
bezesné noci - paní Kučová by vám mohla vyprávět.

7. Jaké předměty vyučujete?   
Angličtinu a anglickou konverzaci. 

8. Máte nějaké oblíbené barvy?  
Ano - fialovou, červenou a růžovou.

9. Jaké je vaše oblíbené jídlo?   
Papám vše, nejraději od maminky.

10.Máte nějaké oblíbené město či vesnici?   
11.Bangor- městečko při moři v severním Irsku, strávila jsem 

zde ¼ svého života.
12.Jak se vám líbí na škole?   

Líbí, chodila jsem sem. 

Tereza Lukašíková, Petra Vávrová 9. B

12



Slovácké divadla Vás zve

Křídlo                                               Adéla ještě nevečeřela

Cikáni                                               Obchodník s deštěm

Donaha!                                            Rychlé šípy          

Tenor na roztrhání                           Carmen

Carmen

Carmen je činohra v muzikálovém pojetí  dramatického příběhu  
o  osudové  vášni  a  zároveň  věčné  touze  po  lásce.  Příběh  se 
odehrává  
ve  Španělsku  v  19.  století  a  staví  proti  sobě  dva  neslučitelné 
"světy".  Divoký  a  nevázaný  život  cikánské  komunity,  živící  se 
převážně  pašeráctvím,  a  na  zásadách  lpící  obyvatele  města  a 
vojenského tábora. Je-li ve hře vášnivý vztah dvou lidí, ukáží se 
odlišné hodnoty a životní  styl,  panující  na těchto stranách jako 
zdroj neřešitelných problémů. Cikánka Carmen a důstojník José se 
přesto  pokusí  překročit  hranici  "svých  světů",  jejich  láska  však 
není  dost  silná  na  to,  aby  se  v  nich  prosadila,  proto  vyústí  v 
tragédii.

                    Tereza Lukašíková, Petra Vávrová 9. B
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Pro chytré hlavičky

1. Které je typické italské jídlo? 6. Který oceán je největší?

a) španělský ptáček a) Indický

b) guláš b) Atlantský

c) zelňačka c) Tichý 

d) pizza d) Severní ledový

2. Největší stát na světě je? 7. Největší vejce snáší:
a) USA a) pštros
b) Česko b) sova
c) Rusko c) husa
d) Čína d) slepice

3. Kde se nachází Eiffelova vež? 8. Který pták je symbolem 
míru? A) v Paříži a) vlaštovka 
b) v Barceloně b) holubice 
c) v Bratislavě c) orel
d) v Moskvě d) slepice

4. Kde se nachází Himaláje? 9. Nejdelší řeka Evropy 
je:
a) v Evropě a) Volha 
b) v Africe b) Labe
c) v Asii c) Vltava
d) v Americe d) Dunaj

5. Která voda obsahuje nejvíc nečistot? 10. Zkratka Kč 
znamená:
a) minerální a) Krátký čas
b) užitková b) Koruna česká
c) slaná c) Kachna černá
d) žádná z těchto tří d) Kalendář český

Andrea Zavřelová, 7. D
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Luštěníčko

Lukáš Šesták, 9. C

1

2

3

4

5

1. První kamenný most v Čechách.
2. Kupec, národností Frank, pomáhal Slovanům.
3. Panovník, který poslal na Velkou Moravu Cyrila a 
Metoděje.
4. Známý sloh v 11. až 13. století.
5. Boleslav měl 3 syny, se kterou manželkou?

2.
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Vtipy na poslední stranu

Hurvínek je bůh

Hurvínek letí  letadlem a chce se mu kadit.  Tak vystrčí  zadek z 
okna  
a vykadí se. Mezi tím přijde Spejbl na zahrádku a po chvíli řekne: 
„Pane Bože,  dej  mi  vláhu.”  A najednou bum,  bum,  šplouch na 
zem. Z letadla spadne žlutá sprška a velké hnědé kroupy. A Spejbl 
řekne: „Co si Pán Bůh žádá za tento dar?” A z letadla se ozve: 
„Papííííír.”

Aktivní psycholožka
Mladá čerstvě vystudovaná psycholožka, blondýnka, nastupuje do 
první  práce. Stává se psychologem na základní škole a hned je 
aktivní a hledá, kde začít, jak se uvést v dobrém světle. Jde na 
školní  dvůr  a  tam  vidí  hlouček  chlapečků,  jak  si  hrají,  a  pak 
jednoho, který stojí opodál, nic nedělá, jen tak popojde krok vlevo, 
pak dva doprava.
Psycholožka  si  říká:  „No,  to  je  jasné,  introvert,  začnu  s  ním a 
zapojím ho do hry."
Jde  k  němu  a  říká:  „Copak  se  děje,  že  si  dneska  nehraješ  s 
ostatními?"
Chlapeček na to: „Já jsem brankář!"

Vtípek na konec
Moudřejší ustoupí, řekl mozek a opustil mě.

Denisa Hradilová, Lucie Tománková, 6. C

Na zářijovém a říjnovém čísle časopisu se 
podíleli:
Šéfredaktor, grafická úprava: Jarmila Balážová
Korektura: Lýdie Podhrázká
Ilustrace: Stanislava Vaďurová
Redakce: V. Čechmánková, I. Fusková, A. 
Fryštáková, T. Klovaničová, 
V. Kromsiánová, T. Lukašíková, K. Malinová, B. Maňáková, S. 
Phamová, 
M. Pištěk, J. Šesták, L. Šesták, P. Vávrová, A. Zavřelová
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Děkujeme za příspěvek pí uč. H. Pelkové a rozhovor pí uč. 
Malůšové.               
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