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Základní škola Staré Město

školní časopis

SMAJLÍK
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Vánoční číslo

Školní rok 2014/2015

NEJLEPŠÍ

ZLÍNSKÉHO KRAJE
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Básničky pro Ježíška

Ježíšku, dárečky rozdáváš, 
okny do pokojů na nás zamáváš.
Šťastné a veselé popřeješ všem, 
a svátky vánoční ať jsou jak sen.
Já Ti chci popřát: „ Veselé Vánoce!“
A snad potkáme se zase po roce.

Ježíšku dárky rozdáváš, 
a radost při tom předáváš. 
Vánoční svátky rozdáváš a
ve sněhu si hráváš! 

Bára- BeBe 
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Anička Pospíšilová, 4.C
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Jaká je vaše oblíbená barva?
Oblíbené zvíře?
Čtete rád (a)?
Máte čas pro sebe nebo pořád pracujete?
Jste spíše knihomol nebo dobrodruh?
Proč jste si vybral (a) zrovna tohle povolání? 
Chtěl (a) jste být někdy něčím jiným než učitelem?

P. učitel Michal Urbanec: 
Tmavě hnědá.
Pes.
Ano, děsivé dějiny.
Občas si ho udělám, ale jinak pracuji. 
Radši zažívám dobrodružství na vlastní kůži. 
Chci mít vliv na budoucí generace.
Chtěl jsem být fotbalovým trenérem.   

P. učitelka Kateřina Tannerová: 
Modrá.
Pes, kočka, z exotických surikata. 
Ano, cestopisy.
Udělám si ho.
Když si přečtu cestopis, tak si tam někdy zajedu.
Těší mě, že se děti něco naučí a přitom se trochu 
pobaví.
Chtěla jsem být: módní návrhářkou, spisovatelkou a 
překladatelkou.

Děkujeme za rozhovor
Bára a Markétka

Rozhovory s učiteli
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Najdi 10 rozdílů
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Nela Kosková, 4.C
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Snowboarding
Snowboarding je na sněhu provozovaný zimní sport 
podobný surfingu. Je provozován na snowboardu 
– prkně pevně připnutém k oběma nohám jezdce, 
které je pro jízdu na sněhu uzpůsobeno. Od 
roku 1998 je součástí zimních olympijských her.
Naše známé snowboardistky jsou: Šárka Pančochová 
a Eva Samková. První pokusy o surfování na sněhu 
se v USA objevily již v roce 1920. Pro snowboarding 
je důležitý rok 1965, kdy Sherman Poppen spojil 
2 lyže, ke špičce přimontoval provázek a vytvořil 
tím první model, zvaný snurfer, protože jízda 
na něm se podobala spíše surfování na vodě.
Snowboarding byl nejdříve brán jako módní výstřelek. 

Sportovní redaktorka Markétka

Sportovní okénko
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Opět se hlásí redaktorky z rubriky „Módní okénko“. 
Tentokrát jsme posbíraly informace na téma, které 
účesy jsou ve škole nejvíce oblíbené. Můžete si také 
prohlédnout, co teď právě ve světě účesů nejvíce frčí.
CULÍK: 6 hlasů 
COPÁNKY: 3 hlasy
ROZPUŠTĚNÉ VLASY: 18 hlasů 
DRDOL: 10 hlasů
VÍTĚZEM SE STÁVAJÍ ROZPUŠTĚNÉ VLASY.     

KAJKA A BARČA

MÓDA PRO CHLAPCE A PRO DÍVKY

V březnu 2007 zpěvačka Madonna zvýšila 
prodej zboží H&M o 29% a Sharon Stone v 
březnu 2006 zvýšila tržby výrobků Dior o 30%.

Malá zajímavost

Módní okénko
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Pečené čokoládové kuličky
Potřebujete:

200g čokolády na vaření, 200g 
hladké mouky, 50g másla, 
špetku soli,lžíce kakaa, 1/2 
prášku do pečiva, 2 velká 
vajíčka, 100g  cukru krupice
POSTUP
Ve vodní lázni rozpustíme 
čokoládu. Mouku prosejeme 
se solí, kakaem a práškem 
do pečiva.  Vejce s máslem 

a cukrem vyšleháme 
do pěny, přilijeme 
čokoládu a přimícháme 
mouku. Těsto zabalíme 
do potravinové fólie 
a necháme přes noc 
odpočinout. Troubu 
předehřejeme na 
170°stupňů a plech vyložíme pečícím papírem.  Z těsta 
tvarujeme naolejovanýma rukama kuličky. Pečeme 
8-10minut. Kuličky před pečením obalte v cukru 
(moučkovém) s vanilkovým cukrem.
DOBROU CHUŤ!

Kájka  Baroňová  a Barča Vandová                                 

Kuchtíme se Smajlíkem
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Výborné nugátové špičky
Doporučuji si nejdříve celý recept přečíst a potom teprve 
začít. A ještě doporučuji dělat recept s dospělým.
Budeme potřebovat:
1šlehačku
200g nugátu (mají ho skoro v každé cukrárně, nebojte 
se zeptat)
150g hořké čokolády 
100g mléčné čokolády
100 g 100% tuku 
Postup

V š e c h n y 
přísady kromě 
š l e h a č k y 
dáme do 
n ě j a k é 
n e r e z o v é 
n e b o 
ohnivzdorné 
misky a 
položíme na 
hrnec s vařící 
vodou. Až se 

směs začne rozpouštět, zamícháme metličkou, aby se 
vše důkladně rozpustilo. Kdyby se nám vše nerozpustilo, 
tak nám kousky čokolády budou ucpávat zdobící pytlík. 
Poté dáme vše vychladit třeba do ledničky nebo na 
balkón. Ztuhlou směs pak dáme do mixéru a rozšleháme 
a naplníme do košíku na muffiny. Přeji dobrou chuť!

Kuchařinka Valinka



2. část: Nudná cesta
„Myšičko, musíme jet!“ zavolal Míšin tatínek. 
„No jo, vždyť už jdu!  A neříkej mi „myšičko“, nemám to 
ráda a navíc už mi není pět!,“ pronesla otráveně Míša a 
už se hnala ze schodů, protože jejich dům je dvoupatrový 
a Michaelin pokoj je nahoře. 
Najednou se však musela vrátit a dole zanechala jen 
svůj růžovofialový cestovní kufr. 
Musela se vrátit, protože zapomněla na svou kosmetickou 
taštičku, ve které nesměla chybět tužka na oči, make 
up, řasenka a pudřenka. No a taky kartáč a nějaká ta 
gumička. Bez své kosmetické taštičky by nepřežila déle 
než 24 hodin. 
Nakonec ještě tablet značky Lenovo a malý, ale velice 
výkonný přenosný počítač. 
„Tak můžeme tedy jet,“ řekl Michaelin otec, když byli 
v autě. 
Jeli asi hodinu a půl po dálnici a Míšin táta se zeptal: 
„Michalko, nechce se ti na záchod?“ 
„ Ne!!!!!!“ vykřikla naštvaně Michaela. „Jsem snad malý 
dítě?! Ne! Tak se ke mně tak nechovej!“ 
Dál cesta ubíhala ještě nudněji než doposud a Míša 
si neustále říkala, že tahle nuda má ještě daleko do té 
nudy, která bude následovat u babičky Běly. 
Když dojeli po dalších dvou hodinách k babičce, bylo už 
po půl desáté večer. 
Michaela se lehce rozloučila s rodiči a i přes velkou 
neochotu si nechala dát od maminky a tatínka pusu na 
tvář. 

Nejdobrodružnější prázdniny světa



Babička ukázala Míši její postel a pokoj (jako by byla 
Míša u babičky poprvé) a šla si po dlouhé a příjemné 
koupeli lehnout. Totiž lehnout. To je špatný výraz, jen své 
babičce řekla, že jde spát, ve skutečnosti si šla tajně psát 
přes skype s kamarády a kamarádkami.

Pokračování příště…
Otázka: Proč se Míša tolik zlobila na své rodiče? 

(odpovídejte na linku, odtrhněte a odpovědi noste do 5. A 
Báře Broklové.)
A když říkám noste, tak noste!!!!! Minule jsem nedostala 
ani jeden lísteček! Je nutno zmínit, že vítěz získá malou 
sladkou odměnu!! J

Bára- BeBe 

CO JSOU VÁNOCE?
Vánoce jsou zvyk, který slavíme každý rok. Předvánoční 

čas je Advent. Jsou to čtyři 
neděle před Štědrým dnem. 
Proto máme adventní věnec a 
jsou na něm čtyři svíčky. Každá 
svíčka se zapaluje v neděli. Už 
jsme zapálili tři svíčky. Ještě 
chybí přesně pět dnů do Vánoc.
Veselé a šťastné Vánoce a 
ať máte hodně dárečků pod 
stromečkem Vám přeje   

Kajka Baroňová 
a Barča Vandová
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AHÓJ milí TAMTAMÁCI, 
trápí vás fakt, že nemáte vánoční dárek pro rodinu? 
Mám pro vás několik tipů na dárky, které seženete i na 
poslední chvíli. 
1. Kategorie MAMINKA: 
a) Vaši maminku 100% potěší, když jí vyrobíte přání nebo 
napíšete básničku, ve které jí povíte, jak ji máte rádi. 
b) Můžete jí koupit oblíbený šampon nebo třeba 
vytouženou knihu či rodinný film. 
2. Kategorie TATÍNEK: 
a) Zase jakékoliv přání. 
b) Oblíbený šampon, pořádnou voňavku anebo nějaký 
kus oblečení s názvem jeho oblíbeného hokejového 
nebo fotbalového týmu.  
3. Kategorie MLADŠÍ SESTRA: 
a) Určitě nějakou panenku, třeba ygurtini. 
b) Nemá ráda panenky? Potěší ji zajisté plyšák třeba 
v podobě lvíčka či tučňáka.
4. Kategorie STARŠÍ SESTRA: 
a) Je dobré CD od její oblíbené skupiny, třeba ONE 
DIRECTION. 
b) Tričko, knížka, film, hrnek nebo šampon. 
5. Kategorie MLADŠÍ BRATR: 
a) Opět určitě hračka, nebo cokoliv jiného, co má rád. 
6. Kategorie STARŠÍ BRATR: 
a) Děsivý hrnek, šampon (třeba playboy). 
b) A zase jakékoliv CD nebo hororový film. 
Pro babičku a dědečka cokoliv dojemného a těšivého a 
roztomilého.                                                   Bára- BeBe

Školní, tentokrát vánoční TAMTAM
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Maty Kubík, 4.C
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Kája Lanšperková, 4.C
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Maty Bardoň, 4.C
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Začalo to 1. 12. 2014, když jsme my tři vylosovaní 
redaktoři nastoupili v 7. 30 hod. do autobusu a vyrazili 
směr Brno. Ze Zvonařky nás „šalina“ převezla do Střední 
školy polytechnické, kde vše probíhalo. Tam jsme si 
vybrali workshop - příběhy v nás i kolem nás. Po této 
pro nás přínosné aktivitě jsme dostali malé občerstvení a 
následovalo samotné vyhlašování. Náš časopis Smajlík 
skončil první v kategorii Obsah a druhý v celkovém 
hodnocení. Jsme tedy druhý nejlepší časopis v ČR. 
Při zpáteční cestě jsme měli asi dvacet minut rozchod 
v obchodním centru Vaňkovka. Zpáteční cesta byla 
ten den jedno velké kluziště a dorazili jsme do Starého 
Města s dvouhodinovým zpožděním. A to byl konec 
našeho výletu do Brna.

Ondřej Špaček, 4.C

Vyhlášení nejlepších časopisů v Brně
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