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Základní škola Staré Město
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3. číslo

Školní rok 2013/2014

NEJLEPŠÍ

ZLÍNSKÉHO KRAJE

!!! Bližší informace v příštím čísle !!!
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Letí ptáček jako dráček,
letí pořád jako mráček.
Ptáček letí do nebe,
dráček letí za nebe.
Oba dva se těší ven,
letí pořád jako sen.

Venku mají ptáčka s nohou,
v nebi mají tátu s hlavou.
Táta křičí: nechoď ven,
on zas letí jako sen.
Máma peče dort,
táta křičí: to je fór.

Táta dorty miluje,
máma jenom pracuje.
Tak to chodí u nich doma,
táta volá: hola hola.

Kajka Jabůrková

PTÁČEK A DRÁČEK
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Motýlková 
Ach ta motýlí křídla,
to je nádhera.
Hnědá sem a žlutá tam. 
Hele motýl támhle
za tou budovou. 
Chytíme tu nádheru nebeskou ?

Zdeněk  Horníček, 3.C
Eliška Vránová, 3.C
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Noc s Andersenem
Když jsme přišli do knihovny, hráli jsme hry 
(seznamovačky). Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. 
Jedna šla na policii, druhá zůstala v knihovně. Ti, co šli na 

policii, dostali 
tužku a papír 
a vyptávali se 
pánů policistů, 
co chtěli 
vědět o jejich 
povolání. Vše 
si zapisovali. 
Ti, co zůstali 
v knihovně, 
se dívali na 
p r e z e n t a c i 

o autorech dětských detektivních knih, dělali si 
jmenovky, zpívali píseň o Vrťapkovi, protože celá noc 
byla s detektivem Vrťapkou spojena.  Samozřejmě 
jsme se vystřídali. Po krátkém občerstvení jsme se 
rozdělili na menší skupiny. Byly to skupiny: Citróni útočí, 
Detektivové Vrťapci  a Detektivové. V těch skupinách 
jsme si četli dětské detektivky, vyráběli deníky detektivů, 
vypracovávali pracovní listy. Dívali jsme se na Scooby 
Doo!  V noci jsme dostali dopis! Od Vrťapky! Bylo v něm 
napsáno, že z knihovny někdo ukradl vzácnou knihu! 
Zanechal za sebou papír se třemi rébusy. Každá skupina 
dostala jeden. Rébusy byly zkratky názvů ulic. Vyrazilo 
se ven! Citróni došli až na 2. stupeň, Vrťapci na Klubko 
a Detektivové na hřbitov. Nikdo ale nic nenašel!  Ach 



4 5

jo!!! Všichni se shodli, že to může být někde jinde např. 
v okolí knihovny. A taky že bylo!!! Vzácná kniha ležela na 
zahradě MŠ, která sousedí s knihovnou. Byli jsme moc 
rádi, že jsme to dokázali. Potom jsme šli splnit poslední 
úkol. Vyčistili jsme si zuby a převlékli se do pyžama. 
Ulehli jsme do svých spacákových pelíšků. Vstávali jsme 
v sedm hodin. Ráno jsme ještě psali články o celé noci 
podobně jako je tento. Postupně si pro nás chodili rodiče. 
Dostali jsme vždy před odchodem: diplom, bonbóny a 
ještě nějaké drobnosti. Noc byla skvělá!! Všem se moc 
líbila! Byla pro děti do 4. třídy. Všem co mají 6-10 let 
doporučujeme!

Bára Broklová, 4.A
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PRAHA
Včera jsme byli s páťákama v Praze. Když jsme 
přijeli  vlakem na nádraží, tak jsme jeli metrem na 
Vyšehrad. Potom jsme byli na lanovce, kterou jsme vyjeli 
na Petřínskou rozhlednu. Nahoru jsme se však nepodívali. 
Eiffelova věž je pětkrát větší než Petřínská věž. Tady jsme 
také měli přestávku na svačinky od maminek. Potom jsme 
sešli na Pražský hrad, kde proběhla výměna stráží. Potom 
proběhlo asi to nejlepší. Šli jsme do McDonaldu. Odtud 
následovala cesta k Orloji. A hned potom jsme šli na 
Staroměstské náměstí, kde jsme měli rozchod. Na závěr 
jsme prošli Václavské náměstí. Konečně jsme šli k vlaku. 
Všechny určitě bolely nohy.

Natálie, 5.B
Ráno 29.4. 2014 mě vzbudila v půl čtvrté ráno mamka. 
Vstával jsem tak brzo proto, že jsem s pátými třídami 
měl navštívit Prahu. Jeli jsme tam od 4:25-8:25. Cesta 
byla velmi dlouhá. Konečně jsme dojeli. Vysedli jsme 
z vlaku a šli jsme navštívit různé památky. Navštívili 
jsme Vyšehrad, kam jsme jeli metrem. Pak jsme se šli 
podívat na střídání stráží, které proběhlo na Pražském 
hradě. Šli jsme i na věž Petřín kam jsme vyjeli lanovkou. 
Navštívili jsme Orloj, Karlův most, Staroměstské 
náměstí, Václavské náměstí a zašli jsme si na jídlo do 
McDonaldu, kam jsme se všichni moc těšili. Pak jsme 
náš výlet ukončili a jeli jsme zase vlakem domů. Výlet 
se mi moc líbil a ze všeho nejvíc se mně líbila socha 
Václava na Václavském náměstí. Na nádraží jsme se 
vrátili v devět hodin večer a tak náš výlet skončil.   

Roman Lapčík, 5.B                                    
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Poznáš památky Prahy ?

Odpovědi noste do 5.A Natce Zemánkové do pátku 
13.června 2014. Tři vylosovaní získají odměnu.

1 2

3
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Kája Lanšperková, 3.C

Anička Pospíšilová, 3.C

Maty Bardoň, 3.C
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Kouzlo létající kreditky
Potřeby: kreditní karta, lepicí páska, plastový proužek 
Vezmeme si do ruky kreditku. Vznáší se! Ptáte se, jak je 
to možné?
Vysvětlení: Kreditku položíme na stůl. Ustřihneme si malý 
kousek lepicí pásky. Přilepíme ji na plastový proužek. 
Plastový proužek přilepíme doprostřed  kreditky. Velikost 
proužku je větší, než rozměr karty. Stlačením proužku 
se začne karta nadzvedávat. Vypadá to, jako by se karta 
vznášela. Přeji hodně úspěchů.

Matyáš Kubík, 3.C

Mami, víš kolik pasty je v jedné tubě?
Nevím.
Já to vím, od sedačky až k televizi.

Stojí Svatý Petr u Svaté brány a někdo zaklepe. Svatý 
Petr otevře, ale nikdo tam není. Svatý Petr zavře bránu 
a za chvíli zase někdo zaklepe. On znovu otevře a 
opět tam nikdo není. Když otevře potřetí, objeví se tam 
chlapík, ale za chvíli zmizí. Svatý Petr řekne:“ To si snad 
děláte srandu!“ Chlapík se objeví znovu a volá: „ Oni se 
mě snaží vzkřísit!“

Maty Kubík, 3. C

Vtipy, vtípky, vtípečky
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Ahoj, zdraví Vás MeRcAt a MUDr.Mazsaftík. Znovu 
vám chceme napsat něco málo o hře NosTale, ve 
které si můžete zahrát velikonoční event (akce). 
Z monster vám budou padat čokoládoví velikonoční 
zajíčci a také velikonoční vajíčka. Můžete podnikat 
velikonoční  nájezdy, kde se pokusíte sebrat kouzelné 
vejce obrovské slepici, kterou chrání kohout. Pokud 
získáte kouzelné vejce, může se Vám z něj vylíhnout 
Malé Jelly, Marco Pollo, Chucka nebo Plamínka.

Přejeme hodně super zábavy.

Počítačové okénko

Tentokrát pro Vás máme 
ještě jeden tip. Chtěli bychom 
Vám představit hru Shake 

of Fidget. Určitě tuto hru znáte. Jen bychom Vám chtěli 
přiblížit, o co v této hře jde. Takže v této hře si vyberete, 
jak bude vypadat váš Avatar  (vaše postava). Stačí jen 
zadat jméno vašeho Tatara, vaše heslo a ještě e-mail.
Poté máte na výběr, kam půjdete. Osobně bychom Vám 
doporučili první jít do hospůdky, abyste si mohli vzít 
Quest (úkol). Ale také můžete jít do arény a porovnat 
své síly se silami svých spoluhráčů i protihráčů. Existují i 
cechy. To je něco, jako vaše bojová družina. V obchodě 
U zbrojníka a v Čaroobchodě si můžete nakupovat věci 
pro zvětšení své síly a také obrany.
Ve stáji si koupíte nějaké zvíře např. tygra a ten vám bude 
zkracovat čas na vašich cestách. To jsou ty nejdůležitější 
věci, o kterých byste měli vědět. 

Loučí se s vámi MeRcAt MuDr.Maysaftík.:)
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Kontrolujeme - Třídíme
Chráníme - Informujeme
Pěstujeme - Šetříme
Neplýtváme - Uklízíme
Motivujeme - Pečujeme

Eko rozhovor - p. uč. Tannerová 
Který ekokodex byl nejlepší?
Rozhodování bylo těžké, protože všechny byly moc 
hezké, ale jeden z nejhezčích byl ekokodex 4. A.
Co nás teď čeká? 
Den země, sběr papíru, projekty o vodě a soutěž o 
nejhezčí ekopříběh. Také budeme vyrábět popisky na 
vypínače.
Kolik dětí je v ekotýmu?
Z každé třídy 4. a 5. ročníku 2 – 3 děti.
Jak fungují ekohlídky?
Většina ekohlídek funguje výborně a třídy si díky tomu 
hlídají správné třídění odpadu.

Hola, hola ..... Ekoškola
Pr

av
idl

a š
kolního ekokodexu
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Jak se jinak říká velikonočnímu vajíčku?
Volské oko           K
Smetánka            J
Kraslice               R
Jaké jsou měsíce jara?
Únor, březen a duben                    N
Březen, duben a květen                 Á
Duben, květen a červenec             K
Kdy je apríl?
1. dubna                D
1. března               K
1. května                L
Jaká rostlina kvete první na jaře?
Slunečnice                 O
Obilí                           P
Sněženka                   I
Co je hned po jaru?
Léto             Š
Listopad       L
Zima            D
Jaký sport se na jaře nedá dělat?
Fotbal                L
Lyžování            K
Basketbal           P
Jaká pranostika je o březnu?
Březen, za auto vlezem             P
Březen, do školy vlezem            U
Březen, za kamna vlezem         O
Jaká pranostika je o dubnu?

Jarní kvíz
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Duben, ještě tam budem           L
Duben, pořád tam budem         Y
Duben, už tam nebudem           T
Co bylo před jarem?
Léto                     O
Listopad               A
Zima                    U

Tajenka: Máme _ _ _ _   _ _ _ _ _.                          
Jenda Zajíc,5.B

Kristýna Hájková, 3.C
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Anička Pospíšilová, 3.C
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Nela Kosková, 3.C
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V kroužku DOVEDNÉ RUCE se pletou náramky 
z bavlnek. Paní učitelka, která nás učí plést náramky, se 
jmenuje Ivana Buršová. Náramky jsou zajímavé a velmi 
dlouho vydrží. Můžete si ho dát i na klíče. Chodí nás tam 
patnáct a moc nás to baví. Nejlehčí vzor jsou proužky a 
šipky. Nejtěžší vzorem je pro nás MOZAIKA. Pokud vás 
to zaujalo, nezapomeňte se příští rok přihlásit. 

Nikýsek

Zveme vás do kroužku DOVEDNÉ RUCE
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Hra pro volnou chvíli
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Malý kvíz
Jak se jmenuje jediná holčička ze Šmoulů:
Azrael         A
Šmoulinka  CH
Koumalka   B
Při jakém sportu potřebuješ míč:
fotbal         I
plavání      L
lyžování    B
Na jaké písmeno začíná smajlík:
Z         A
S         P
K         K
Na jaké písmeno začíná škola:
Š          M
Ř         B
Č          N
Jak se jmenuje paní učitelka z Malého novináře:
Jana Daňhelová     U
Šárka Slavíková     C
Veronika Fialová    T
Kolik lidí je v fotbale, když hrají:
10 + 1 N
11+ 4 O
 1 + 1          K
Kolik je počítačů v počítačové učebně:
2               A
31             K
21             C
Při jakém sportu jezdíš na lyžích:
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tenis           X   
lyžování     O
hokej          Z
Jaké číslo má naše červená školní budova:
1000          V
4000          B
3000          C
Je novinář kroužek nebo sport:
kroužek            É
sport                 B

Kajka Jabůrková. 4.C, Veronika Hlaváčková. 5.B

Duch ze Slunce
Duch ze slunce je duch, který bydlí na Slunci. Jak se tam 
dostal? To bylo takhle. Byl jeden člověk, který měl moc 
rád Slunce. Měl ho tak rád, že by obětoval všechno, aby 
se ke Slunci dostal. Jednoho dne dostal nápad. Stane se 
pilotem. Dobří piloti se stanou kosmonauty. A pak by mohl 
letět ke Slunci. Tak se stal pilotem. Protože byl dobrý, stal 
se i kosmonautem. A letěl raketou do vesmíru. A už byl 
téměř u Slunce. A pak mu došlo, že by na Slunci shořel 
a tak se vracel na Zem. Raketa se ale k Slunci tak moc 
přiblížila, že opravdu shořela. Slunce za odměnu, že ho 
měl tak rád,  z něj udělalo slunečního ducha a sesílá ho na 
Zem a tady přináší přátelství.                                     xyy
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Od letošního školního roku 
funguje na naší škole také 
velmi zajímavý kroužek a 
tím určitě je Malý fotograf. 
My jsme si pozvali dvě 
členky tohoto kroužku a 
trochu jsme je vyzpovídali.
Proč ses do kroužku Malý 
fotograf přihlásila?
Kája L.- Protože mne baví 
fotit.
Kája B.- Protože jsem si  
myslela, že to tam bude 
zábavné. 
Máš svůj fotoaparát?
Kája L. - Ne
Kája B. - Ano
Co nejraději fotíš?
Kája L. - Přírodu
Kája B.- Rostliny
Fotíš doma?
Kája L.- Fotím nejraději 
našeho psa Jessí. 
Nejzajímavější fotka byla, 
když náš pes chodil po 
dvou, další zajímavé fotky 
vznikly v Zoo. Byla to 
sova pálená s poraněným 
křídlem.

Kája B.- Doma nefotím.
Viděli i rodiče nějaké tvoje 
fotky?
Kája L.- Ano viděli a moc 
se jim líbily.
Kája B. - Ne neviděli.
Kterou fotku nafocenou 
v kroužku považuješ za 
nejzdařilejší?
Kája L.- Fotka 
s pampeliškou.
Kája B. - Fotka stromu.
Děkujeme za rozhovor 
a přejeme Vám hodně 
krásných a zajímavých 
fotografií.

Xyy a Matyáš Kubík, 3.C

Návštěva ve fotokroužku



22 23
Josef Matějíček, 5.A

Bára Jagošová, 5.A
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