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Základní škola Staré Město

Školní časopis
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2. číslo

Školní rok 2013/2014
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Rozhovor s budoucím prvňáčkem
Jak se ti líbilo na zápise?
Líbilo se mi tam.
Co se ti tam líbilo nejvíc?
Házení sněhovými koulemi do koše.
Jaký úkol se ti zdál nejtěžší?
Poznávání zvířátek.
Už se těšíš do školy?
Ano.
Už máš pomůcky a aktovku do školy?
Dostanu je k narozeninám.
Na co se ve škole těšíš nejvíc?
Na tělocvik a na výtvarku.
S jakým bys chtěl být ve třídě kamarádem?
S Kristýnkou.
Těšíš se na kamarády a paní učitelku?
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Na paní učitelku, pokud bude hodná, tak moc. Na nové 
kamarády taky moc.
Těšíš se do družiny?
Ano.
Do jaké třídy se nejvíc těšíš?
Do druhé. 
V jaké třídě bys chtěl být?
V  1.C.

Rozhovor připravila redaktorka Bára Jagošová

Valentýnský duch je duch, který se vrací o Valentýnu. A 
proč právě v tento den?  To bylo tak. Byl jeden člověk, 
který měl rád svátek Valentýna. Měl ho tak rád, že 
nakupoval tisíce růží a valentýnská srdce jako blázen. 
Jednoho dne o Valentýnu nedovezl své přítelkyni žádné 
růže. Bylo jí to divné. Proč nedorazil? To bylo tak, že když 
šel domů, uklouzl na slupce od banánu. Spadl do růží a 
stal se z něj valentýnský duch a zjevuje se jen v tento 
jediný den. Že jste ho ještě neviděli? Zjevuje se  jen těm 
opravdu zamilovaným.

xyy

Valentýnský duch
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Omalovánka na prázdniny
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Rozhovor s paní učitelkou Lenkou 
Zábranskou

Jak dlouho na naší škole učíte?
Na této škole učím 15 let.
Proč jste se chtěla stát učitelkou?
Protože mám ráda děti.
Jaký je váš oblíbený vyučovací předmět?
Můj oblíbený vyučovací předmět je Český Jazyk.
Máte dceru nebo syna?
Mám dvě dcery.
A jak se jmenují?
Verunka a Terezka.
Na jaký hudební nástroj umíte hrát?
Umím hrát na housle, flétnu a klavír.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Moje oblíbená barva je fialová a modrá.
Jaké jsou vaše oblíbené písně?
Mé oblíbené písně jsou lidové.

Žvika
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Redaktor Jan Zajíc si tentokrát pozval k rozhovoru naše 
skvělé šachisty.
Kdo je ve vašem týmu? 
V našem týmu hraje Roman Lapčík, Viktorie Všetulová, 
Standa Foltýnek a Robin Čapek         
Kdo je z vás nejlepší? 
Nejlepší ze všech je Viktorie Všetulová.
Kolik jste vyhráli turnajů?  
Celkem jsme vyhráli jeden turnaj.
Jak se jmenoval turnaj?  
Turnaj se jmenoval Přebor škol.
Kolik škol se zúčastnilo? 
Čtyři školy.
Kolik bylo v každém týmu  hráčů? 
V jednom týmu byli tři hráči a v ostatních čtyři. 
Kdo z vás získal nejvíc bodů v turnaji? 
Nejvíc bodů získali Roman, Standa a Robin. Získali čtyři 
body a Viktorie jeden a půl bodu.
Který tým na turnaji byl nejsnadnější?  
Všechny týmy byly lehké, kromě Osvětiman.
Kdy budete mít další turnaj? 
Další turnaj bude 24.1. 2014 v Otrokovicích. 

P.S.: Mezi tím jsme se turnaje v Otrokovicích již 
zúčastnili a vyhráli jsme zlato. Postupujeme tedy do 
republikového kola, které se bude konat ve Vyškově. 
Přejeme jim co nejlepší umístění.

Jenda děkuje Romanovi za poskytnutí rozhovoru. 

Zlatí šachisté
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Zimní kvíz
Co je 24. prosince?
Velikonoce  A
Vánoce  P
Mikuláš  N
Koho mají místo Ježíška v Americe?
Santu   R
Krtečka  T
Matku přírodu  G
Co jíme na Štědrý večer?
Slepici  W
Kuře   Q
Kapra   A
Jaký den se slaví Silvestr?
30. ledna   R
31. prosince   Z
28. února   O
Za kolik let bývá 29. února?
Za 4 roky   D
Za 10 roků   L
29. únor je každý rok  P
Kašpar, Melichar a …….?
Napoleon  O
Baltazar  N
Lukáš   M
Kdy začíná zima?
22. ledna  L
21. prosince  I
1. prosince  Y
Co pečeme před vánocemi?
Slepici U
Cukroví N
Zajíce  L
Čert, anděl a _______. Kdo chybí?
Mikuláš  O
Sněhulák  K 
Ježíšek  Y
Tajenka: Těšíme se na jarní_______________. J. Zajíc a R. Lapčík
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Najdi 10 rozdílů                         připravila Nelča ze 3.C
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Luštění na prázdniny
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Křížovky pro vás připravili Anička, Kája a Matyáš ze 3.C
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Ahoj zdraví vás znova MuDr.Maysaftík a MeRcAt!
Tentokrát bychom chtěli napsat o hře cookie clicker, 
kterou najdete na internetu. Ano, my tuto hru hrajeme a 
moc se nám líbí. Je to bezvadná hra, která Vás zabaví 
na několik hodin! POZOR, je velice návyková! Teď vám 
ji ve stručnosti popíšeme. Je to velice jednoduché. Máte 
tam sušenku (cookie) a na ni klikáte.  Naskakují Vám 
body a za ty body si můžete kupovat vylepšení. Tak 
třeba získáte babičky, aby vám pekly sušenky, doly na 
dolování sušenek. Přejeme super zábavu! Hru můžete 
najít na stránce:http://orteil.dashnet.org/cookieclicker/

Počítačové okénko
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Dokážeš rozluštit tuto šifru?
Jestli si troufneš, budeme rádi
A-1,B-2,C-3,D-4,E-5,F-6,G-8,H-9,I-10,J-11.K-12,L-
13,M-14,N-15,O-16,P-17.Q-18,R-19,S-20,T-21,U-22,V-
23.X-24,-Y-25,Z-26,

17/19/5/11/5/14/5/     23/1/14/       12/19/1/20/15/5/9/16      
23/1/13/5/15/21/25/15/1
                                             xyy a Matyáš Kubík 3.C

LYŽE  
POLOLETÍ
VYSVĚDČENÍ  
ČEPICE 
SVETR 
BRUSLE  
SNÍH
ŠÁLA
RUKAVICE    

LETÍLOPL
UKRAECVI
NÍČEDĚVYSV
HSNÍ
EVSTR
EŽYL
SBRELU
ÁŠLA
ECČPIE

Spoj stejná slova

Zábavné okénko

Žluté pochutnání, je jen na podzim k mání. Je sladké 
jako med, dej si ho hned teď. Co je to? (AKŠURH)
Jako jediný na podzim opadá, takto to s ním dopadá. 
Co je to?(MORTS)
 Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka a 
není to kočka?(RUOCOK)
                                 Žvyka a Waka Waka J

Hádej, hádej, hadači
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Delfíni se k lidem chovají přátelsky. Často doprovázejí  
lodě, které se plaví po moři. Jsou také známy případy, 

kdy delfín 
p o m o h l 
člověku, 
k t e r ý 
se topil.
D e l f í n i 
t a k é 
d o k á ž í 
b o j o v a t 
s e 
ž ra loky. 
D é l k a 
jeho těla 
činí 1,8–

2,6 m, hmotnost asi 235 kg. Je tedy menší než delfín 
skákavý. Je to společenský živočich. Žije  ve stádech. 
Delfín obecný plave rychlostí 35 km/h. Mají silnou ocasní 
ploutev, ta jim umožňuje dlouhé skoky nad hladinu i 
poskakování ve vzpřímeném postoji za pomoci jejich 
rychlých úderů o hladinu.

DELFÍN

jeho těla 

Průzkum: 
Líbí se vám více žralok nebo delfín?
žralok                                                                    delfín
8 hlasů                                                               40 hlasů
Jak můžete vidět, o 32 hlasů vítězí delfín.
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Kouzlo obálka
Materiál: 6 obálek, mince, kostka, peníze.
Položíme na stůl 6 obálek. Vybereme diváka. A ten si 
hodí kostkou.

Obálky jsou očíslovány od1 
do 6. Na kostce, kterou hodil 
divák, padlo číslo třeba 6. 
Podívá se do obálky nic tam 
není! Vybereme si druhého 
diváka.
Ten si hodí kostkou. Na ní 
padlo třeba číslo 4. Podíváme 
se do obálky číslo 4.
Nic tam není! Vybereme 
třetího diváka. Ten si hodí 
kostkou. Na kostce padlo číslo 
5. Podívá se do obálky číslo 

5. Nic tam není! Vybereme si čtvrtého diváka. Ten si hodí 
kostkou. Na kostce padlo číslo 1. Podívá se do obálky. 
Nic tam není!  Vybereme si pátého diváka. Ten si hodí 
kostkou. Na kostce padlo číslo 3. Podívá se do obálky. 
Nic tam není! Do poslední obálky se podívá kouzelník, 
jsou tam peníze.
Matyáš Kubík

Řešení
Na kostce musíte dokreslit k 2  jeden puntík, aby vzniklo 
číslo 3. 

Připravil: Matýsek ze 3.C 

Kouzelnické okénko
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Dne 10. 2. 2014 se konalo školní kolo recitační soutěže. Nyní 
Vám nabízíme krátké rozhovory s vítězkami v jednotlivých 
kategoriích. Odpovídaly nám na tyto otázky.
1. Jak se jmenuješ?
2. Do jaké třídy chodíš?
3. Jak se jmenuje básnička, kterou sis vybrala?
4. Proč sis vybrala tuto básničku?
5. Čekala  jsi, že se dostaneš tak daleko?
6. Jak dlouho ses učila tuto básničku?
Kategorie: 0 – žáci prvních tříd. Vítězkou se stala:
1. Kamila Holčíková
2. 1.B.
3. Na jahodách 
4. líbila se mi
5. ne
6. 2 dny
Kategorie: 1- žáci druhých a třetích tříd. Vítězství si 
odnesla:
1. Rozálie Zemánkova 
2. 2. B.
3. Království 
4. Protože se mi dobře říkala
5. Ne vůbec
6. Učila jsem se to posloucháním od sestry. 

Rozhovor s vítězi

Kategorie: 2 - žáci 4. a 5. tříd, vítězkou se stala
1. Jana Magdalena Jara 
2. V.C
3. O kaštanu, který se trápil.
4. Nevěděla jsem co si vybrat a tak jsem si vybrala starou 
pohádku z gramofonu.
5. Ne vůbec.
6. Asi měsíc.
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Ahoj milí čtenáři,
zdraví Vás MeRcAt  a  MuDr.Maysaftík .
Připravili jsme kvíz z našeho minulého článku o hře 
NosTale. Vyzkoušejte si, co všechno jste si zapamatovali. 
:D hodně štěstí! 
1) Jako kdo začínáte?
Mickey Mouse      F
Dobrodruh            B
Trpaslík   G
2) Co znásobí vaši sílu ?
Kladivo  C
Brnění  F
Karta   A
3) V jaké 3 postavy  se  můžete proměnit ?
Ninja , pirát a trol   B 
Lukostřelec , bojovník a mág L 
Čaroděj , víla a šmoula  R
4)   Od jaké práce se můžete proměnit ?
Lvl 20                       L
Lvl 60                       X
Lvl 15                       D
5)   Jaká knížka létá nad logem Nos Tale 
S rohy             F
S křídly                 O
Se zuby           G

Nejlepší úkoly ve hře vytváří GM_____________

Kvíz o počítačové hře
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NOC S ANDERSENEM 2014
NEBOJÍŠ SE VYPLNIT ÚKOLY A SPÁT 

V KNIHOVNĚ? PAK SPLŇ SOUTĚŽNÍ 

ÚKOLY A PŘIDEJ SE K NÁM! SOUTĚŽ JE 

URČENA

PRO DĚTI 1. - 4. TŘÍD.
VE DNECH 4. 4 – 5. 4. 2014 SE OPĚT 

KONÁ VELKÁ NOC S ANDERSENEM 

A TENTOKRÁT SE BUDEME TĚŠIT NA 

SOUTĚŽE K TÉMATU 

KOMISAŘ VRŤAPKA.
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Zima
Zima je, když je krajina bílá,
zima je, když se sníh bělá.
Zimu má každý rád
a je s ní kamarád. 

Barbora Jagošová

Kuličky z papíru
Na větší kuličku si připravíme 12 stejně velkých koleček 

a na menší 8. Všechna 
kolečka přehneme na 
polovinu (je potřeba kolečka 
přehnout pořádně, aby se 
s nimi dobře pracovalo při 
lepení). Potom kolečka 
slepíme dohromady. Je 
třeba je chvilku přidržet, 
aby dobře držela při 
rozdělávání. Nakonec 

připevníme provázek na pověšení. 
Nykýsek 


