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Základní škola Staré Město

Školní časopis
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1. číslo

Školní rok 2013/2014
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Milí čtenáři časopisu Smajlík,

doufám, že jste v pohodě rozjeli nový školní rok, během 
kterého na Vás čekají čtyři čísla našeho školního 
časopisu. V naší redakci došlo k několika malým 
změnám. Tou první je, jak jste si mohli sami všimnout, 
nové logo na titulní stránce našeho časopisu. Autorkou 
je dnes již bývalá redaktorka Lidka Gieslová. Další 
změnou jsou nové rubriky a noví členové redakčního 
týmu. Dovolte mi, abych Vám je představila:
za třetí ročník – parta křížovkářů Maty Bardoň, Kajka 
Lanšperková a Anička Pospíšilová, básnířky Kristýnka 
Hájková a Valinka Straková, ilustrátorka Nela Kosková, 
kouzelník a iluzionista Maty Kubík a do světa hororů vás 
zavede Ondra Špaček.
Za čtvrtý ročník máme v redakci jen jednu zástupkyni 
Kajku Jabůrkovou, která vás společně s páťačkami 
Natkou Zemánkovou a Bárou Jagošovou provedou 
světem netradičních domácích mazlíčků.
Martin Pavlík a Pavel Král projdou světem počítačových 
her, Roman Lapčík a Jenda Zajíc budou připravovat 
zábavné kvízy, Natka Slováčková Vás ve dlouhých 
chvílích zabaví mini stolní hrou, Veronika Hlaváčková 
povede sportovní rubriku a redaktorky Niky Stričko, 
Vlaďka Zvodzová a Viky Bučeková připraví rozhovory se 
zajímavými lidmi.
Myslím, že se máte určitě na co těšit. Přeji Vám úspěšný 
školní rok a příjemné chvilky s časopisem Smajlík.

Šéfredaktorka  Jana Daňhelová
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Byl jeden drak

Byl jeden drak, ten létal do oblak.
Lítal sem a tam,
pořád  jenom vzpomínal.
Ach jsem drak,
mohl jsem být mrak.
Kdybych byl já mrak,
pršel bych jen tak.

Kiky a Vali , 3.C

Kajka, Anička, Maty B.
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DUCH POKRYTÝ LISTÍM 
Co to je? A jak takové strašidlo vzniklo? Tak se zeptá 
snad každý.
Duch pokrytý listím je duch, který je jako strom. Ale není 
to strom, je to jen obyčejná nešťastná duše a je celá 
pokrytá listím. A proč? Byl to člověk jako vy a bál se 
tmy. 
 Jednou v noci se před ním vynořil Démon tmy. Nabídl 
mu: „Já tě toho strachu zbavím“. Ale nic není zadarmo. 
„Co chceš?“, ptal se člověk. Budeš škodit stromům. 
A proč?  Pomůžeš mi zničit stromy. Proč? Protože mi 
Démon stromů vzal mé království. Tak proto, aha…
Naivní člověk souhlasil, a když šel jednou do lesa ke 
stromům, Démon stromů mu řekl:“ Ty jsi s Démonem 
tmy, tak umři.“ Ten člověk tedy zemřel. Když umíral, 
spadl do listí a stal se duchem pokrytým listím. 

xyy
Kouzlo mizící mince 

Materiál:
Papír, kelímek, mince, lepidlo
Kelímek leží na papíře. Vedle něho mince. Vezmeme 
si papírový kotouč. Kotouč navlečeme na kelímek. 
Přeneseme kotouč s kelímkem na minci. Odděláte 
kotouč a mince zmizela. Na kelímek dáme kotouč a 
kelímek dáme zase zpět. Mince se objevila. Víte, jak se 
trik provádí? Jednoduše. Kelímek je podlepen papírem 
stejné barvy, jako je Vaše podložka. Položením kornoutu 
s kelímkem na minci, ji vlastně schováte pod ten papír. 
Velmi snadné, že? Kouzlo si určitě vyzkoušejte a ukažte 
svým rodičům. Úspěch máte zaručen. Tak přeji příjemnou 
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Pavel Kožíšek
Chtěl bych Vám napsat o Pavlovi Kožíškovi, protože 
je nejlepší kouzelník v České republice. Zajímám se o 
něho, protože mě kouzlení zajímá. Narodil se 17. září 
1970 v Hořicích v Podkrkonoší. Je to známý kouzelník, 
prezident Českého magického svazu. Kouzlit začal už na 
základní škole. Vystupovat začal v 16 letech. V 18 letech 
vstoupil do Českého magického svazu a začal jezdit do 

zahraničí a soutěžit 
na festivalech po 
celé Evropě. 
V roce 1991 získal v 
Praze na Mistrovství 
republiky 1. místo a 
v roce 1996 se na 
světovém festivalu 
v Japonsku stal 
Mistrem světa. 
Natočil více než 100 
televizních vystoupení. 
Oblíbený u dětí je 
pořad Škola kouzel a 
magie Pavla Kožíška. 
Dobře se prodává 
jeho sada potřeb pro 
malé kouzelníky.

Matyáš Kubík, 3.C

zábavu. V dalším čísle čekejte další trik. 
Začínající kouzelník Maty, 3.C
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POTKANI
I zvířata, která se vám zdají odpudivá, mohou být hezká 
např.potkani a o nich budeme v tomto díle časopisu 
Smajlík psát.
I potkani mohou být jako domácí mazlíčci, i když vám 

přijdou jako škaredá 
zvířata z kanálu. 
Právě naopak. Jsou 
to roztomilá zvířata, 
která se dožívají 3-
4 let.  A teď popis 
a zajímavosti. Jsou 
skoro stejná jako 
myši, ale jsou větší 

a rychlejší. Jejich přední tlapky vypadají, jakoby měly 
jenom 4 prsty, ale mají jich 5. Jenom pátý nejde vidět. Na 
zadních tlapkách mají také pět a jdou vidět všechny. Umí 
šplhat po stěně a skákat do výšky 1 a půl metru a seskočí 
ze všeho dolů. Jejich mláďata vypadají jako fazole.

ANKETA ZVÍŘATA
Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře?
Máte doma nějaké zvíře?
Chtěli byste mít doma nějaké zvíře?
Paní učitelka Fialová: 
1) delfín
2) pes

Netradiční domácí mazlíčci
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Pan učitel Bednařík:
1) kočka 
2) kočka
Paní učitelka Tannerová:
1) lemur 
2) psa (u babičky)
3) psa (ale v bytě by trpěl)
Paní uklizečka:
1) pes
2) pes (u dcery) 
3) psa
Paní vychovatelka Doležalová:
1) opice (Makal)
2) andulku
3) opici
Paní učitelka Broklová: 
1) morče
2) morče
3) andulka
Paní kuchařka:
1) pes
2) andulka
3) ne nechci
Karolína Baroňová, 3.C: 
1) kůň
2) psa
3) koně 
Na anketě pracovaly: Natálie Z., Karla J., Barbora J.
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Kolikáté je Slovácko?
Jak se jmenuje kapitán Plzně?
Kolik hráčů je na fotbalovém hřišti?
Co to znamená, když dostaneš dvě žluté karty?  
Jak se jmenuje hra, ve které musíš trefit terč?
Jak se jmenuje kapitán Barcelony?
                                                          Nápověda: 

Veronika Hlaváčková

Sportovní hádanky

Vybarvi si svého potkana
devátí, Carles Puyol, červená, jedenáct, šipky,   Pavel 
Horvát, 
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Téma: Móda a něco o paních učitelkách...
Jak se jmenujete?
Veronika Fialová
Váš oblíbený předmět?
Angličtina.
V jakém městě bydlíte?
Ve Starém Městě.
Co vás baví?
Čtení, filmy, kolo a brusle.
Máte nějaké sourozence?
Ano, bratra Pavla.
Vaše nejlepší kamarádka?
Mám jich nejlepších pět.
Baví vás sporty?
Ano, hodně.
Vaše oblíbené zvíře?
Delfín.
Máte nějaké domácí zvíře.
Ano, fenku Adinu.
Podle čeho si vybíráte oblečení?
Podle nálady.
Baví vás móda?
Ano
Jaké oblečení nosíte nejraději?
Šaty 

Děkujeme za rozhovor

Rozhovor s………….



12 13

Téma: Móda a něco více o ...
Jak se jmenujete?
Monika Gejdošová
Kolik je vám let?
Dvacetpět
Oblečení si vybíráte podle vzhledu nebo podle toho, jak 
se v něm cítíte?
Podle vzhledu.
Baví vás móda?
Ano, baví.
Jste ráda, že je velký výběr oblečení ?
Ano.
Jaké oblečení na sobě máte nejraději?
Sportovní a pohodlné.
Nosíte boty na podpatku?
Občas.
Máte na sobě raději džíny nebo teplákovou soupravu?
Jak kdy.                                               Redaktorka Kajka
Poznáte paní učitelku Gejdošovou na této fotografii?
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Zeměpisné okénko
Ahoj!!! Už jsem zase tady a spolu se 

podíváme do Brazílie!!

Tak jdeme!! 
Hlavní město Brazílie je město Brasilia. V Brazílii je 
známá socha Rio de Janeiro. Začala se stavit v roce 
1965. Je přibližně 30,3 m vysoká. Její váha je 1145 tun.
Oblíbená brazilská jídla jsou:
 Caruru - dušená směs z krevet (garnátů, zeleniny, 
palmového oleje a bazalky). V některých oblastech se 
přidávají kešu oříšky.
Pato no tucupi - nakrájené kousky kachny v hustém 
maniokovém vývaru s bylinkami
Manicoba - vývar z listů manioku a směsi mas. 
Nejčastěji se přidávají i vnitřnosti, vepřové nožičky, 
klobásky a další.
!! V Brazílii se mluví portugalsky!!
Pár brazilských (portugalských) slovíček:
Dobrý den- bom dia
Nashledanou - adeus
Ahoj - Olá    
Oblíbená brazilská zpěvačka je Flora Purim a písničky: 
I Feel You
Casa Forte
Crystal Silence 

Tím se s Vámi loučí redaktorka Kristýnka
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Třeťácké pohádky s vyjmenovanými slovy…
……Z

Výlet
Jednoho krásného dne jsme se brzy ráno vypravili do lesa 
na houby. A jak jsme tak po lese chodili, najednou jsme 
narazili na ruzyňskou rokli. Ruzyňská se nazývá proto, 
že se nachází kousek od pražského letiště v Ruzyni. 
Z ničeho nic jsme zaslechli strašidelný rachot, ale letadlo 
to nebylo, protože piloti zrovna v ten den stávkovali. 
Ten strašidelný rámus se k nám blížil čím dál rychleji a 
najednou se u nás objevil obrovský drak, který měl šest 
hlav. Z každé hlavy na nás vyplazoval dlouhatananánský 
jazyk a prskal plameny. Strašně jsme se polekali a utíkali 
jsme, co nám nohy stačily.

Luky Filípek, 3.C
Naše Veronika chodí brzy ráno do školy. Maminka na ni 
vždycky volá:“ Veroniko, drž jazyk za zuby…“ A tohle se 
u nás děje každý den. Když Veronika odchází, pohladí 
psa, který se nazývá Skvrnka. Ve středu jde Veronika 
se třídou do Ruzyně. Doufá, že se brzy vrátí, protože ve 
škole se jí moc líbí.

Eliška Vránová, 3.C
Byl jednou jeden pejsek a ten se nazýval Kája. Bydlel 
s paní v Ruzyni. Jednou si pejsek vyšel na procházku, 
ale najednou nevěděl kde je. Jazyk měl až na bradě, 
kolem se ozývaly různé divné zvuky. Najednou omylem 
spadl mezi kufry a usnul. Když se brzy ráno probudil, 
zjistil, že je v letadle. Letadlo naštěstí neodstartovalo, 
protože se porouchaly motory. Pejsek Kája se nakonec 
šťastně vrátil domů.                             Maty Bardoň, 3.C



16 17

Co se pouští na podzim?
a) štíři           L
b) nafukovací balónky          K
c) draci        H
Jaké barvy listů jsou na podzim?
a) černé        P
b) barevné      A
c) bílé            W
Kdy začíná podzim?
a) 25. ledna               H
b) 24. září                  M
c) 23. září                  L
Co sbíráme na podzim?
a) klobásy               K
b) houby                  L
c) zajíce                  J
Jak se jmenuje měsíc, který je po září?
a) únor                       K
b) leden                     S
c) říjen                      O
Co dozrává na podzim?
a) jablka             W
b) jahody            K
c) obilí                 J
Jaké jsou podzimní měsíce?
a) listopad, únor, březen               K
b) říjen, prosinec, září                   M
c) září, říjen, listopad                    E

PODZIMNÍ KVÍZ
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Co svítí o Halloweenu?
a) mraky                       P
b) čarodějnice                D
c) dýně                           E
Co nepatří do podzimu?
a) draci               L
b) dýně               F
c) sáňky             N

Veselý _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Jan Zajíc a Roman Lapčík, 5.B  

Ahoj zdraví vás MeRcAt a 
MuDr.Maysaftík

Chtěli bychom 
Vám napsat o hře 
NosTale . My samy 
tuto hru hrajeme a je 
to opravdu paráda. 
V této hře začínáte 
jako nezkušený 
dobrodruh, poté dále 

budete plnit úkoly a dopracujete se dál do vyšších levelů. 
Až dosáhnete úrovně 20, budete si moci vybrat jedno ze 
tří povolání. A ty jsou: bojovník, kouzelník a lukostřelec. 
Můžete také získat speciální karty, které znásobí vaši 
sílu. Podívejte se i na stránky této hry: NosTale.cz.
Těšíme se, až si s vámi zahrajeme.

Loučí se s vámi MeRcAt a MuDr.Maysaftík 

jako nezkušený 
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„ O nejoriginálnější stolní hru“
Jediným zúčastněným a tudíž vítězem této soutěže se 

stává Matyáš Kubík ze 3. C. Byl 
sice jediným, ale uvidíte sami, 
že si 1. místo opravdu zaslouží. 
My: Ahoj
Mates: Ahoj
My: My jsme si tě pozvali jako 
vítěze soutěže o nejlepší vlastní 
hru. Můžeš nám k tomu něco 
říct?
Mates: Moje hra se jmenuje 
Smrtelná cesta. Je to hra, kterou 
jsem sám vytvořil.
My: Ty jsi v této soutěži byl 

vlastně jediný účastník. Co k tomu můžeš říct?
Mates: Já jsem byl rád, že jsem tam byl jediný, protože 
byla větší šance vyhrát.
My: Jak jsi dostal nápad zúčastnit se této soutěže?
Mates: O prázdninách jsem se nudil, tak jsem dostal 
nápad, vytvořit si tuto hru …
My: Jaká jsou pravidla tvé hry ?
Mates:  S figurkou se  chodí po hracím poli a musíte se 
vyhýbat příšerám.
My: Jaký je cíl této hry?
Mates: Dostat se co nejrychleji do cíle, aby vás nechytla 
příšera.
My: Jaká jsou vlastně pravidla ?

 Výsledky naší prázdninové soutěže
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Mates: Musíte chodit podle hodu hrací kostkou, sbírat 
karty a když stoupneš na křižovatku, můžeš tam položit 
šipku. Když na tu křižovatku stoupne někdo další, musí 
jít tím směrem, kam ukazuje šipka.
My:  Kdo ti pomáhal s výrobou této hry ?
Mates: mamka a taťka 
My: Kdo udělal více práce, ty nebo rodiče ?
Mates: já 
My: Co podle tebe bylo nejtěžší vyrobit ?
Mates: Rozhodně hrací plán. 
My: Děkujeme ti za rozhovor a gratulujeme ti k výhře.  
Ahoj
Mates:  Ahoj 
Ještě dodáváme, že Matýsek vlastnoručně vyrobil také 
figurky a lepenkový obal na celou hru.

Loučí se s vámi: MuDr.Maysaftík a MeRcaT
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