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Základní škola Staré Město

školní časopis
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1. číslo

Školní rok 2014/2015

NEJLEPŠÍ

ZLÍNSKÉHO KRAJE
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Slovo šéfredaktora
Milí čtenáři, 
opět se k Vám dostává první číslo našeho školního 
časopisu. Tak jako každoročně i 
letos došlo ke změně ve složení 
naší redakce.
Vedle již zkušených redaktorů 
Kajky Jabůrkové, Matýska 
Bardoně, Kristýnky Hájkové, 
Nelči Koskové, Matyho Kubíka, 
Kajky Lanšperkové, Aničky 
Pospíšilové, Valinky Strakové 
a Ondry Špačka, jsem ráda, že mezi nás přišli i noví 
zájemci o psaní. Takže se můžete těšit např. na rubriku 
TAMTAM od Barunky Broklové, sportovní okénko 
Markétky Koubkové, módní okénko Barči Huskové, 
zajímavosti od Kajky Baroňové, Barči Vandové a Tii 
Schneckové, popletené pohádky Zdendy Horníčka a 
osmisměrky Viktorky Maňákové. 
Také přicházíme letos s novinkou. Pokud chcete v našem 
časopise zveřejnit nějaký inzerát, vzkaz nebo třeba 
popřát některému spolužákovi, obraťte se na některého 
z redaktorů. Rádi Váš příspěvek otiskneme.
V minulém školním roce byl náš časopis oceněn 
jako nejlepší ve Zlínském kraji a postoupili jsme do 
celorepublikového kola. Prvního prosince jsme pozváni 
na předávání cen finalistům. Tak nám držte prosím palce! 
V následujícím čísle se dozvíte, jak to všechno dopadlo. 
Ještě Vám všem přeji úspěšný nový školní rok a ať Vás 
Smajlík baví!                   Šéfredaktorka Jana Daňhelová
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První den 
Tužka, pero, pravítko, 
pojď honem už Šárinko. 
„Hola, hola!“, škola volá,
Pepík volá: „Hurá, hurá!

Mami, mami, já už jdu!
Svačinu už si beru!“
„Dyn dan, dyn dan!“, 
zvoní zvonek, za dveřmi je Šárinka.

„Pepíku, už nezdržuj, 
vždyť je první den!
Uvidíme poprvé, 
jak to chodí ve škole!“

Šárinka i Pepík v lavicích už jsou, 
jsou teď žáky 1.B a škola je pro ně hrou.

Bára-BeBe

Smajlíkovy rýmovačky
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Hrnková buchta z mikrovlnky
Potřebujete:
3 lžíce mléka
4 lžíce hladké mouky
1 vejce
2 lžíce granka
4 lžíce cukr moučka
3 lžíce oleje
půl lžíce kypřícího prášku

Všechno dáme do misky a pečlivě rozmícháte. Potom 
dáte na 2 minuty do mikrovlnky. Po vyndání z mikrovlnky 
necháte 5 minut odležet. 
Já sama jsem ochutnala a je vynikající. 

Dobrou chuť vám přeje Anna Pospíšilová

DOMÁCÍ VÝBORNÉ KORBÁČIKY ZA 5 MINUT
Budeme potřebovat  mozzarellu a sůl.
Nejprve si nachystáme hrnec s horkou vodou a misku 
se studenou vodou. Do horké vody přidáme 4 kávové 
lžičky soli a do studené misky dáme 3 kávové lžičky soli. 
Potom přidáme mozzarellu a 2 až 4 minuty necháme 
v horké vodě. Lžičkou vyndáme kousíček mozzarely 
a přetahujeme do studené vody. Ale opatrně ať se 
nepopálíte. A pak už jenom necháme okapat, třeba na 
vařečce a máme hotovo.

Dobrou chuť přeje VALERIE STRAKOVÁ

Kuchtíme se Smajlíkem
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Módní okénko
V tomto školním roce Vás já - Kajka a já - Barča 
budeme provázet světem módy. Začneme od 
obuvi. Chodili jsme po škole a dělaly anketu na 
téma  - KTERÉ BOTY JSOU NEJVÍCE OBLÍBENÉ?
Žabky: 5 hlasů. 3. MÍSTO
Balerýnky: 8 hlasů. 2. MÍSTO
Sandále: 3 hlasy. 4. MÍSTO
Tenisky: 27 hlasů. 1. MÍSTO  
Tak hurá všichni do tenisek a tady máme nejžhavější 
tipy:

BARČA a KAJKA
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Matyáš Bardoň, 4.C
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PŘÍBĚH SMUTNÉHO HONZY
Žil byl jednou jeden smutný Honza. Byl sumntý, protože 
byl nešťastně zamilovaný do pczrneiny, která ho nechtěla 
za muže. Honza byl vlecie nešťastný a nchěetl s nikým 
mluvit. Ale jednoho krásného dne se vydal do stěva. 
Jak tak chodil po tom světě narazil na krásný opuštěný 
dům.
Honza byl už velmi uvanený a potřeboval chvilku 
odpočinku, tak šel do toho domu. Tam viděl krásnou 
mdoalu ženu a zeptal se jí, jestli může přenocovat. Žena 
souhlasila. Princ se ale do princezny zolmilvaa. Požádal ji 
o ruku a ona souhlasila. A tak tam slpou žijí až dodnes.

Rozluštíš popletená slova? Napiš je na kousek papíru, 
připiš jméno a třídu a zanes ho co nejrychleji do 4. C 
Zdeňku Horníčkovi. Jednoho vylosovaného šťastlivce 
čeká sladká odměna.

Anička Pospíšilová, 4.C
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1.část - Debata s kámoškami 
„Ach jo, zase prázdniny.  
pronesla otráveně Míša 
Usnadnilová.
„Teda prázdniny jsou 
fajn, ale ne ty strávené u 
babičky Běly „
„Ále prosím tě, nemůže 
to být tak zlé. „řekla 
povzbudivě Karla 
Učebníková. 
„To si jenom myslíš!“ 
obořila se na ni Míša. 

„Já se ke své babičce těším!„ řekla Šarlota 
Mezerníková. 
„No jo, ty máš proč. Tvoje babička se neoblíká jako 
návštěvník  ze středověku, máte tam počítač a telku. 
Když prší tak nezpíváte u svíčky a nevykládáte si 
pohádky. Proboha, je mi patnáct!!!“ 
„No jo. To je vážně hrůza. Uvidíme se zase v září. Tak 
čau, Míšo!“
Rozloučily se kamarádky a odcházely od školy -  každá 
na jinou stranu. 
Otázka: Víte, od kterých slov se odvozují jména tří 
kamarádek?
____________________________________________
(odpovídejte na linku ,odstřihněte a odpovědi noste Barči 
Broklové do 5. A)
Pokračování příště……                    Bára-BeBe a marky

Nejdobrodružnější prázdniny světa
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Kiki a Viky, 4.C



Čtvrťáci v Brně
Dne 16. října jsme jeli do Brna. Sraz byl v 6:45 u školy. 
Navštívili jsme: hrad Špilberk, Planetárium a Anthropos. 
Nejvíc se mi líbilo na hradě Špilberku. Tam jsme se 
podívali do věznice. Paní nám vyprávěla legendy o hradu. 
Potom nám říkala, že bylo 5 stupňů mučení a vzala nás 
do Krysího kanálu, kde se za těch dob dávali ti nejhorší 
vězni. Přibili je ke zdi a nechali je ohryzávat krysami. 
Proto se jmenuje Krysí kanál. Po prohlídce jsme jeli do 
Planetária. Tam jsme se dívali na pořad Astronaut. Moc 
se mi to líbilo. Za hodinu jsme jeli do Anthroposu. Viděli 
jsme kostry zvířat z doby kamenné a lebky pravěkých 
lidí. Moc se mi tento výlet líbil. 

Zdeněk Horníček 4.C



Smajlíkova omalovánka
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DUCH Z PODZEMÍ
Duch z podzemí je duch, který žije v podzemí. A jak se 
tam dostal? To bylo tak. Byl jeden člověk, který pracoval 
jako horník. Pracoval v jednom dole daleko v lesích. 
Práce byla těžká a namáhavá. Ale on to dělal rád. A 
jednou, když pracoval v dole, zřítil se na něj strop. Když 
ten strop padal, snažil se utéct. Ale nepodařilo se mu to. 
Kamení mu zasypalo cestu ven. Měl ale štěstí, protože 
se ukryl v malé postranní jeskyňce. Pomocí krumpáče se 
vykopal ven. Potom si vzal na týden volno, aby se z toho 
šoku vzpamatoval. Týden uplynul jako voda a on musel 
zase do dolu. Neštěstí se ale opakovalo znovu a on už 
bohužel nepřežil.  Zůstal v tom dole. Jeho duch pomáhá 
a chrání  horníky, aby se jim nestalo to, co jemu.

xyy

Ahojte holky a kluci!!
Všimli jste si, že tento rok frčí LOOM BANDS! 
Z gumiček se dá tvořit téměř vše. Náramky, různé 
ozdobičky, obal na mobil a dokonce i celé šaty. 
Nejčastěji se plete náramek fisthail. Co zvláštního 
jste upletli vy?  Přineste nám do redakce ukázat své 
nejzdařilejší výtvory a my je zveřejníme a nejlepší 
oceníme. 
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Čauky zdraví vás marky a Bára-BeBe!!!!!:-)
Tentokrát vás nezveme na hrad, ale do knihovny. Máme 
pro vás skvělé tipy na knížky. Doporučujeme vám, kteří 
rádi čtete, ale i těm co čtete z donucení, několik knížek. 
Snad si je přečtete a budou se vám líbit!:-)
Knížky pro holky:
DOMOV PRO MARŤANY- Napsala ji: Martina 
Drijverová
Knížka je o Míši, která se právě přistěhovala. Má bratra 
s Downovou nemocí. Míša to nemá lehké, ale pak se 
všechno obrátí k lepšímu.
RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA- Napsala: Astrid 
Lindgrenová
Ronja se skamarádí s Birkem, synem loupežníka Borky. 
To je ale proti vůli jejího otce. Co se bude dít dál? 
Odpověď naleznete v knížce.

Co to TAMTAM je?
Určitě znáte seriál TAMTAM, který vysílá ČT: D. V tomto 
seriálu vám Kačka Brnkačka a Venda Vandr dává tipy 
na víkendové výlety. Já jsem se rozhodla, že udělám 
ŠKOLNÍ TAMTAM!
Jaký je můj první tip? 
Můžete si zajet na hrad Buchlov. Čeká tam na vás 
prohlídka plná kostýmů a pověstí. Může se z vás stát 
princ či princezna. 
Doufám, že se na Buchlov přijedete podívat a když se 
vám nebude chtít do kostýmu, tak si alespoň pořádně 
užijte prohlídku!!!! 

Bára-BeBe

ŠKOLNÍ TAMTAM
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DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ PODKOVA - Napsala: Karin 
Müllerová
Je mnoho dílů. Kristýna, Karolína a Filip řeší různé 
záhady točící se kolem koní. Napínavé dobrodružství 
malých detektivů najdete v knížce.
Knížky pro kluky:
DOBRODRUŽSTVÍ HUCKLEBERRYHO FINNA- 
Napsal: Mark Twain
Je to komiks, ale i knížka. Užijte si napínavé dobrodružství 
toulavého Hucka.  
PUNTÍKÁŘI 1- Napsal: Miloš Kratochvíl 
Knížka PACHATELŮ DOBRÝCH SKUTKŮ. Poznáte, jak 
si žijí kluci Michal a Filda. Je více dílů. 
Pro holky i kluky: 
HARRY POTTER- Napsala: J. K. Rowlingová
Dobrodružství mladého čaroděje, jeho přátel a problémů 
s jeho mudlovskou rodinou si přečtete v dílech 1. až 7. 
Knížky pro malé čtenáře: 
MADYNKA - Napsala: Astrid Lindgrenová
Madynka je velmi nápaditá a s její nápaditostí přichází i průšvihy. 
Má sestřičku Lízu a ta nikde nechybí. Tak čtěte, čtěte. 
POHÁDKY OVČÍ BABIČKY - Napsaly: Dagmar 
Spanlangová a Pavel Sýkora
Poučné pohádky o chytrém beránkovi a o hloupých vlcích 
vás jistě pobaví. 
DOBRODRUŽSTVÍ S MYŠKAMI - Napsal:  Busquets, 
Carlos
Dobrodružné příběhy myšek vás dozajista zaujmou.

Doufáme, že si knížky přečtete a zaujmou vás tak jako 
nás dvě!!!!!:-)                                     Bára-BeBe a marky 
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…..tentokrát tenisové
Tenis je také označovaný jako bílý sport. Je to míčová 
hra pro dva nebo čtyři hráče. Varianta se 2 hráči je 

dvouhra, varianta 
se 4 hráči pak 
čtyřhra. Rozlišuje 
se také smíšená 
čtyřhra, při které 
hraje v každé 
dvojici jedna 
žena a jeden 
muž. Soupeři 
stojí proti sobě 

na obdélníkovém hřišti a pokoušejí se odrazit  tenisový  
míček tenisovou raketou tak, aby jej soupeř nemohl 
vrátit, aniž by se trefil do tenisového dvorce. Roku 
1592 byla v Paříži zaznamenána pravidla francouzské 
hry paume. Angličan Walter se nechal těmito pravidly 
inspirovat ,aby  si roku 1875  nechal patentovat hru 
zvanou tenis.V červenci roku1877 se ve Wimbledonu  
konalo první mistrovství.Další tři největší turnaje se 
konají v New Yorku (Flushing Meadows, od roku 1881), 
v australském Melbourne(1905) a v Paříži (Roland 
Garros, 1925). V olympijském programu byl tenis od 
roku 1896. Poté byl vyřazen, aby se roku 1988 opět mezi 
olympijské sporty vrátil. Z tenisu se vyvinulo několik 
podobných sportů hraných zejména pod střechou na 
speciálním kurtu například plážový tenis. 

marky

Sportovní okénko
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Najdi 10 rozdílů
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Nelča Kosková, 4.C



20

Kapka dobré vody
Jednoho dne velmi pršelo, všude padaly kapky. Najednou 
se však z mraků snesla jedna neobyčejná kapka. Byla 

větší a taky čistější než všechny 
ostatní. Jak padala blíž a blíž 
k zemi, tak vypadala čím dál 
krásněji. Všechny děti se na ni 
dívaly a najednou zjistily, že to 
není OBYČEJNÁ KAPKA, ale 
nejkrásnější vločka, kterou kdy 
viděly. Všichni se divili, kde se tu 
v létě vzala vločka. Jedno z dětí 
běželo rychle pro skleničku a 
chytilo vločku. Byla to Kája, která 
miluje všechny věci týkající se 
přírody. Dívá se, jak se vločka 
ve sklenici rychle rozpouští a 

pospíchá domů, kde pozoruje kapku. Najednou se ale 
lekne svého kotěte Mourka a skleničku překlopí. Kapka 
teče škvírou u dveří a dostává se do kanálu. V kanálu 
se ušpiní, ale teče dál do budovy, kde čistí vodu. Odtud 
teče do řeky, kde vidí spoustu ryb, řas a moc dalších 
zajímavých věcí. Zažívá dobrodružství cestou do moře, 
z moře do oceánu, ale najednou se začne vypařovat. 
Sice se jí nechce ze země odejít, ale ví, že zase zaprší a 
celé dobrodružství zažije znovu.

Kristýna Ventrčová, 5.A

Hola hola ekoškola volá: 
Bez vody se nedá žít !


