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Základní škola Staré Město

školní časopis
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4. číslo

Školní rok 2013/2014

NEJLEPŠÍ

ZLÍNSKÉHO KRAJE
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Jsme nejlepší školní časopis Zlínského kraje
Náš časopis se dostal do soutěže Nejlepší školní 
časopis roku 2014. Na předávání jeli z našeho časopisu: 
Natálie Zemánková a Roman Lapčík společně s paní 
učitelkou a žáky z druhého stupně, zastupující jejich 
časopis Všeználek. Na začátku nám udělali prezentaci, 
jak by měl takový školní časopis vypadat . A potom to 
nastalo, začali rozdávat ceny. My jsme vyhráli cenu 
za nejlepší školní časopis v kraji a další ocenění:
nejlepší titulka, nejlepší grafika a nejlepší obsah. 
Druhý stupeň obsadil  2. místo v jejich kategorii.

Předávání cen – Zlín 2014 
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Letní kvíz
V jakých měsících jsou 
prázdniny?
srpen, duben K
květen, srpen J
srpen, červenec D
Kam o prázdninách 
nemůžeme?
do koupelny P
do Prahy  L
do školy  O
Co dostaneme na konci 
školního roku?
lízátko  P
vysvědčení B
1 milión  K
Co nemůže být v moři?
smetí L
savci O
ptáci  R
Jaká je masožravá ryba, 
která žije ve slané vodě?
piraňa K
žralok O
orel  P
Kam o prázdninách určitě 
můžeme?
do vesmíru S
do Japonska H
do Prahy  D

Jaké zvíře žije v teple a ne 
v zimě?
velbloud  R
lední medvěd E
tučňák  A
Jaké zvíře žije v zimě a ne 
v teple? 
krokodýl O
medvěd K
tučňák U
Jaké je moře?
modré, kyselé L
modré, slané Ž
žluté, slané A
Kde je zima?
u moře Y
v jeskyni S
v Africe O
Kdo má dlouhý ocas, žije 
v Africe a nemá nohy?
had  T
velbloud D
hlemýžď P
V noci létá, přes den spí a 
visí vzhůru nohama?
chameleon Á
sýkorka  Ý
netopýr  V
Jaké měsíce jsou před 
srpnem a zároveň po 
lednu?
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únor, březen, duben, květen a červen Í
leden, únor, březen, duben a květen A
březen, duben, květen, červen a srpen O

Tajenka: Letní  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
                                                           Jan Zajíc 5.B

Vtip na prázdniny
Ve škole se dávají dárky a Pepíček dá paní učitelce 
dárek veliký jako televize. Paní učitelka se ptá:“ Pepíčku, 
co je v tom dárku?“ Pepíček odpoví:“ Hádejte. Kytice, 
štěně nebo šaty? Neee.  A co to teda je Pepíčku? Samá 
voda!“

Spoj obrázek se správným slovem.
omeř
tans
lvpavky
bníkry
uncesl
áldop

Letní zábava

xyy
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Dnes skupina One Direction
Je to klučičí skupina, která vznikla v X factoru v roce 
2010. Tvoří ji pět nadaných kluků, kteří mají za sebou 
dlouhou cestu.

Kluci skončili na 3. místě a po skončení X factorové 
poutě jeli do L.A nahrát desku. Skupina stihla vydat i 
dvě knihy, které jsou také na prvních místech nejvíce 
prodávaných knih. Devátého září 2011 do světa vypustili 
další hit s názvem NaNaNa. Osmého listopadu vyšlo 
video na písničku Gotta Be You. 21.11.2011 vydali své 
první CD s názvem Up All Night.
Tihle nadaní kluci se jmenují: Harry Styles, Liam Payne, 
Louis Tomlison, Niall Horan a Zayn Malik.

POP okénko 
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Vybarvi daná políčka a poznej obrázek.



10 11

A je to tady. Naše škola získala titul Ekošlola. Páťák 
Michal Šmíd společně s některými žáky z druhého 
stupně našeho ekotýmu si pro něj pojedou až do Prahy. 
Všechna práce se nám vyplatila, ale to neznamená, že 
teď s tím přestaneme. Právě naopak, chceme přece 
získat tento titul i příští rok. A to taky znamená, že se 
budeme chovat ekologicky i o prázdninách. Myslete na 
to. Hola! Hola! Ekoškola.

Hola! Hola! Ekoškola Pozor! Pozor!

Krása přírody
Vidíš krásu přírody?
Žáby skáčou do vody.
Zvonky zvoní cinky linky
v trávě kvetou konvalinky.
S nimi petrklíče taky. 
Na nebi jsou malé mraky.
Já tu vidím travičku, 
co vyrostla na sluníčku.
Já tu vidím javory, 
nad nimi trčí hory.
Vidíš krásu v přírodě?
Ryby plavou ve vodě.
Pejsek štěká, kočka 
mňouká
motýlů je plná louka.
Jeden sedí na květině,
křídly mává, pojďte ke mně

VODA
Voda, voda, vodička, 
přiletěla z nebíčka.

Na to naše kytička,
rozzářila očička.

Potok, potok, potůček,
neuděláš ani krůček.

Ryby, raky, taky tak,
usměje se na ně mrak.

Mráček letí oblohou,
vítr ho žene nad vodou.

Tam vodu pustí ze shora,
a tak pořád dokola.

Miguel  Alexandr  Jara,4.A

Básním krásně - ekobásně
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Příroda

My jsme žáci čtvrťáci,
dostali jsme za práci,
složit krátkou básničku,
o vodě i sluníčku.

Továrny jsou špatná věc,
můžou znečistit les.
Proto odpad třídíme,
přírodu tím šetříme.

V přírodě jsou zvířata,
jsou tam taky mláďata.
Rysové a vlčata
jsou to dravá zvířata.

Hola
Hola, hola, škola volá nebo 
možná Ekoškola.
Úkoly v ní děláme, přírodě 
pomáháme.
Oblečem se modře, hnědě, 
zeleně, 
poslední den pomáháme 
přírodě,
to je její sen!
Staráme se o květiny, 

elektřinou šetříme,
vždycky jíme zdravou 
stravu, taky odpad třídíme.
Když skládáme básničky, 
zpíváme si písničky.
Eko-kodex kreslíme a při 
tom se bavíme.
Dávají nám otázky, máme 
kreslit obrázky.
4.C pomáhá přírodě 
na Zemi i ve vodě.



Je konec školního roku a pro mě už je konec prvního 
stupně. Na prvním stupni se mi 
líbilo, našla jsem super kamarádky 
a kámoše. Užila si zábavu. Moc se 
těším na druhý stupeň. Doufám, že 
se dostanu do matematické třídy. 
Moc se tam těším. Je mi ale líto 
,že kámošky jdou jinam. Třeba na 
sportovku, gymnázium a na obyčejnou 
školu. Ale zažili jsme taky srandu. 
Třeba na Ranči v Kostelanech, 

škole v přírodě nebo v Praze. Víc  si  asi  
nevzpomenu. Moc se těším na druhý stupeň!

Tereza Daníšková

Vzpomínáme na školu

Blíží se konec školního roku a já vzpomínám, jak jsem začal 
chodit do školy. Byl jsem takový 
malý kluk, na rozdíl od ostatních 
žáků né moc všímavý, ale za tu 
dobu co jsem chodil do školy, se 
to všechno změnilo. Poznal  jsem 
nové kamarády: Pavla, Martina, 
Petra, Ondru, Jendu, Romana. 
Jezdili jsme na různé výlety. Teď 
rád vzpomínám na to, jak jsme 

se s mými kamarády smáli, jak jsme prožívali různá 
dobrodružství. Nakonec jsem rád, že chodím do školy. 

Michal Fryšták 5.B

Vzpomínáme na školu



Spisovatel John Ronald Reuel Tolkien napsal knížky o 
Hobitovi a Pánu prstenů. Celé to začalo třemi díly Hobita 

a pak to pokračovalo 
třemi díly Pána prstenů. 
V Hobitovi je hlavní 
postavou Bilbo Pytlík, 
který je Hobit a vydá se 
s trpaslíkama na výpravu 
jim pomoci získat jejich 
domov Erebor poté, co 
Erebor zničil drak Šmak. 
Bude při něm stát třináct 

trpaslíků a jeden kouzelník jménem Gandalf. Král 
trpaslíků je Thorin Pavéza. Všichni půjdou obtížnou 
cestou a budou bojovat proti skřetům a zlobrům. Všichni 
se touto cestou probojujou až  k Ereboru. Gandalf jim 
ukázal tajné dveře Ereboru  a vytáhl od nich klíč, který 
mu svěřil Thorinův otec. Všichni se dostali do hory 
Ereboru a hledali vzácný kámen Arcikam, který by jim 
pomohl získat svůj domov. Jenže je v tom jeden háček. 
Erebor střeží drak Šmak, který Arcikam má u sebe. Bilbo 
šel pro Arcikam, ale zatím se mu ho získat nepodařilo.
Pokračování se dozvíte ve třetím díle, který se bude hrát 
v kině .
Tak jestli Vás to zajímá, navrhuji Vám, zajít  si do kina  a 
všechno se tam dozvíte.

Napsal: Hobbit

Pán prstenů

Pozvánka do kina
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Smajlíkův komiks
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Maty Kubík a Ondra Špaček, 3.C
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Ahoj zdraví Vás pouze MeRcAt :) 
Napíšu vám o hře Wizard101.
Wizard101 nabízí pro hráče nesčetně moc světů , ale 
začínáte u čaroděje Merlina, ředitele školy Ravenwood 
akademie pro čarodějky a kouzelníky.
Hra je v angličtině, to však nebude žádnou překážkou.
Otevře vám kouzelný svět zábavy a dobrodružství.
Bojujete proti monstrům pomocí kouzelných karet. 
Můžete létat na koštěti, staráte se o své mazlíčky, o svůj 
domov a ještě mnohem víc.
Stačí se jen zaregistrovat na stránce 
www.wizard101.com
Stáhnout hru, zadat  e-mail a vybrat si jméno své herní 
postavy.
Je možné, že na ostrově medvědů potkáte šamana nebo 
v Zemi ohně ohnivého fénixe.
Vaši učitelé kouzel už čekají, kterého z nich si vyberete, 
aby vám mohli pomoci zvládnout náročné umění kouzel. 
Například ohně, vody, stromů a temná kouzla. Je jich 
ještě víc, ale o všem psát nebudu. 
Už se těším, až se s vámi na Wizardu potkám. Tak se 
mějte!

Nažledanou :D

Počítačové okénko
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Kouzlo Bláznivé krabičky 
Materiál: vlasec, dvě krabičky od zápalek,
Na začátku máme dvě krabičky u sebe. Pomalu je 
odděláváme od sebe. Šuplíky se vysunují! 
Řešení: Do krabiček ze strany kouzelníka uděláme díru. 
Vezmeme si vlasec. Ustřihneme si kousek asi 4cm. Na 
obou koncích uděláme uzel.
Jeden konec strčíme do díry a dáme ho pod šuplík. To 
samé uděláme s 
dalším koncem. 

Váš kouzelník Maty.
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Najdi 10 rozdílů



18 19
Nela Kosková, 3.C
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Pět nej z Expedice Radegast

Pondělí - Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod 
Radhoštěm
Úterý - Beskydská štafeta
Středa - Pustevny
Čtvrtek - Vandalova stezka
Pátek - Tarzánie

Týden od pondělí 9. 6. do pátku 13. 6. 2014 
absolvovala třída 3. C ozdravný pobyt na horském 
hotelu Martiňák. A tady je jejich 5 nej.......

Zážitků bylo daleko víc a všechny byly super !


