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Uţ je říjen, dva měsíce po 

prázdninách, a my opět 

přicházíme s novým číslem 

školního časopisu. Říjen byl 

nabitý mnoha akcemi – mohu 

jmenovat například návštěvu 

Památníku Velké Moravy            

a knihovny, výjezd EKO-

TEAMU, konal se projekt 72 

hodin, někteří ţáci navštívili 

hlavní metropoli Anglie – tedy 

Londýn, a mnohá další. My vás 

budeme o některých z akcí 

samozřejmě informovat  

Máme za sebou podzimní 

prázdniny a jsme plni energie, tak 

hurá do další etapy školního 

roku! Nevěšme hlavy, čas letí 

neúprosně, ani se nenadějeme      

a budeme se dívat na pohádky     

o vánočních prázdninách! 

 

 

Doseděl Michal, 6. A 
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Významné dny v říjnu 

 
 2. 10. Mezinárodní den nenásilí 

 

Mezinárodní den nenásilí byl určen na 2. 10. k výročí narození Mahátmy 

Ghándího. Význam tohoto dne není nutné příliš rozšiřovat, sám název 

hovoří za vše. Násilí na světě nikdy nic nevyřešilo a čím méně ho bude, 

tím lépe pro všechny. 

 

10. 10. Světový den duševního zdraví 

 

V tento den bychom všichni měli nalézt alespoň chvíli na duševní pohodu, 

klid, naučit se zvládat stres a kaţdodenní shon. Řešení jsou různá, někdo 

zvolí psychologa, pro někoho je vhodnější například jóga nebo nějaká 

meditační cvičení. 

 

28. 10. Den vzniku samostatného československého státu 

 

Dne 28. října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně 

vyhlášena samostatnost. Navečer toho dne vydal Národní výbor první 

zákon o zřízení samostatného státu. Švehla, Rašín, Soukup, Stříbrný           

a Šrobár – tato jména spojuje jedno datum: právě 28. říjen. Tito politici 

stáli v roce 1918 v čele převratu, jehoţ výsledkem byl vznik 

Československa. 

Chybíková Gabriela, 6.A
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Co se děje ve škole 

 
Výjezd EKOTEAMU 

 

Ţáci Ekoteamu a ţákovského parlamentu jeli 2.−3. října 2015 na 

společný adaptační pobyt do Hotelu Háj. Na tomto pobytu došlo ke spojení 

společných sil a vzniklo tzv. ŢPEKO.  

V pátek jsme se rozdělili do pokojů a šli dělat první seznamovací 

aktivity v rámci EKO. Poté jsme šli na oběd, po němţ následoval plán akcí 

a práce. Na druhý den došlo k seznamování se členy ţákovského 

parlamentu, navrhování společných triček a procházka do lesa. V lese jsme 

sbírali přírodniny, ze kterých jsme všichni vyráběli mandaly.  

V sobotu odpoledne jsme odjíţděli ze skvělého pobytu, na kterém 

jsme získali spoustu nových kamarádů. 

 

Kočenda Jan, 8. C 
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Co se děje ve škole 
 

Památník Velké Moravy 

a knihovna 

 

Dne 9. října 2015 se celá 

třída 6. C vydala do městské 

knihovny a Památníku Velké 

Moravy ve Starém Městě.  

V knihovně nám vyprá- 

věli, jak hledat knihy a jak 

k tomu vyuţívat počítač. Na zá- 

kladě těchto informací jsme 

dostali úkol: zjistit nějaké 

informace o Janu Werichovi. 

V Památníku jsme měli 

také moţnost shlédnout film        

o Velké Moravě, poté jsme šli na 

exkurzi. 

Pan průvodce nám 

vyprávěl o tom, jak ţili lidé 

v období Velkomoravské říše. Po 

exkurzi jsme vařili a ochutnávali 

dobová jídla: placky a ovesnou 

kaši. Nejprve jsme si museli 

umlít mouku, vzápětí ji zpra- 

covat, uvařit a nakonec jsme        

i ochutnávali. 

 

Bylo to zajímavé a netradiční 

učení. 

 

 

 

 Vránová Anna, 6. C 
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Co se děje ve škole 

 
Projekt 72 hodin 

 

Projekt 72 hodin byl první společnou aktivitou ŢPEKA – zametali 

jsme před školou a v atriu, lze také sadit stromy, uklízet kolem potoka atd.  

Projekt probíhal ve dnech 8.–11. října. Motto pro letošní 4. ročník 

znělo: „Zasaď strom a staň se třeba starostou…“ Jeho cílem bylo zapojit co 

nejvíce mladých lidí a ukázat jim, ţe stačí málo, aby společně dokázali 

mnoho. Účastnilo se jej více neţ 50 000 lidí.  

Výsledkem těchto projektů má být mnoho úsměvů, radosti              

a dobrých pocitů z dobře vykonané práce.  

 

Kočenda Jan, 8. C 
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Básnička 

 
Origami 

 

Spousta papíru a ţádný nápad.  

Nakreslit psa, či divoký západ? 

 

A v tom, neţ mine chvilička,  

na stole leţí lodička. 

 

K němu ponorka a letadlo,  

proč mě to dřív nenapadlo? 

 

Místo štětců jenom papír, 

tu je jeřáb a tu tapír. 

 

Někdy je to velká zábava,  

jindy hlavotrapná námaha. 

 

Mnohokrát mám náladu něco vyrobit, 

a jindy to zas všechno vyhodit.  

 

Ať je to jak chce, skládám dál.  

Předtím ţádný papír jsem neskládala,  

teď skládám lodičku i zezadu. 

 

Origami jsou fajn kamarádi,  

není třeba umět kreslit,  

aby nám bylo s papírem hezky.  

 

Manová Vendula, 9. A
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Literární střípky – povídka na pokračování

Poslední Kapka života (1. část – vyprávění děda Lusta)

Hřmělo, lilo, stromy se ohýbaly aţ k zemi…V okýnkách malých 

domečků ve vesnici elfů se mihotaly plamínky svíček. V jednom takovém 

domečku seděl děd Lust, kolem něj jeho vnuci, vnučky a jeho hodná ţena 

paní Lustová.  

 

„Byla bouře – zrovna jako je tato. Všichni elfové se báli, ţe nám 

chalupa přistane na elfích hlavách. Jediný, kdo se nebál, byl moudrý elf 

Modrbel. Věděl, ţe nám nehrozí nebezpečí, dokud byla ve vesnici Kapka 

ţivota,“ vyprávěl děd Lust a děti mu úplně visely na rtech.  

„A co je to ta Kapka ţivota, dědečku?“ zeptala se nejmenší, teprve 

čtyřletá vnučka Elvinnka, děda a babičky Lustových.  

„Nechte mě to dopovědět. Vţdyť se vám tady snaţím povykládat 

legendu o Kapce ţivota. V dávných dobách, ještě za dob, kdy ţil můj 

prapraděd, přišel do naší vesnice poutník. Byla noc. Bouřlivá noc. Zato, ţe 

ho prapradědův přítel Elf Ctibidl, tehdejší starosta naší vesničky, pustil 

ohřát do svého domu, prozradil mu tajemství. Řekl: „Jsem poutník             

a jmenuji se Veliss. Dalo by se téţ říct, ţe jsem obchodník. Dřív jsem 

pracoval jako elf zlatokop. Jednoho dne jsem vzal krumpáč a šel do dolu. 

Blíţil se večer a já jsem se unavený vracel domů, kdyţ vtom jsem zahlédl 

bludičku. Celkem nic neobvyklého, v našich dolech se poměrně často 

objevují bludičky. Jenţe tato nevypadala jako obyčejná bludička. Měla 

zlatou korunku kolem hlavy a chtěla, abych ji následoval. No, nevěděl 

jsem, co udělat, a tak jsem ji prostě následoval. Dovedla mě aţ k jedné 

prohlubni ve stěně. A v ní cosi tajemně zářilo. Sáhl jsem dovnitř a vytáhl 

pět malinkých studených kuliček. Ta podivná bludička mi řekla, ţe jsou to 

Kapky ţivota. Mají podobu ledu, jen tak mají kouzelnou moc. Kdyţ se jich 

zmocní někdo se špatným srdcem a svědomím, roztopí se a přijdou o svou 

moc. Od té doby chodím po světě a hledám dobré lidi, kterým bych mohl 

tyto kapky darovat. Uţ jsem daroval jednu. A teď daruji druhou. Tobě, 

Ctibidle.“ Ctibidl kapku přijal a nechal ji střeţit jako oko v hlavě. A kapka 

uţ po dlouhou dobu ochraňuje naši vesnici a kaţdý starosta, který 

starostuje nad naší vesničkou, kapku vţdy slavnostně převezme. Teď 
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Literární střípky – povídka na pokračování 

 
kapku vlastní Modrbel. Tedy spíše vlastnil,“ děd dopověděl legendu           

a těţce vzdychl. 

„Jak to myslíš, dědečku?“ zeptala se Elvinnka.  

„Milá Elvinn, Modrbel Kapku vlastnil celé půlstoletí. Ale před pěti lety mu 

byla uloupena neznámým loupeţníkem,“ řekla babička.  

„To ji nikdo nehlídal?“ zeptal se osmiletý Osse.  

„Ale ano, Osse. Hlídal. Ale špatně. Na stráţi byl zrovna nezkušený 

stráţce,“ ozval se znovu děd.  

„No a teď, kdyţ uţ nemáme Kapku ţivota, musíme být stále v pozoru        

a navzájem se hlídat. Legenda je totiţ nedopsaná,“ řekl tajemně Laiss, 

nejstarší vnuk, který legendu uţ slyšel.  

„Jak to myslíš, ţe je nedopsaná,“ vyhrkli skoro současně Elvinn a Osse.  

„Legenda je nedopsaná, protoţe ještě nemá konec. Dopíše ji aţ ten, kdo 

Kapku ţivota najde a odhalí lumpa, který ji ukradl Modrbelovi. Kapku 

musí přinést zpět do vesnice, abychom uţ nikdy nemuseli ţít ve strachu. 

Teprve pak bude legenda dopsaná a elfové znovu šťastní,“ ukončil 

vyprávění Laiss.  

„A teď děti byste měly jít spát,“ zavelela babička a sfoukla svíci.  

 

Pokračování příště…  

 

                                                                               Broklová Barbora, 6. D 
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Recenze na knihu

 
Bernard Minier – MRÁZ 

Bernard Minier se narodil 26. srpna 1960 v Béziers. Ţivil se jako 

celní úředník, po úspěchu jeho prvního románu Mráz se věnuje jen psaní.         

Po jeho vydání následovaly ještě dva díly volné trilogie. Mráz byl přeloţen 

do několika světových jazyků a největší úspěch zaznamenal v Německu     

a ve Francii. Zmíněné další dva díly měly ve světě také mimořádný ohlas. 

Děj se odehrává v malém městečku Saint-Martin-de-Comminges ve 

francouzských Pyrenejích, kde se nic moc neděje. Jednoho dne však 

pracovníci vodní elektrárny najdou mrtvolu koně bez hlavy, částečně 

staţenou z kůţe, zavěšenou na nosném stoţáru lanovky. Tento kůň patří 

místnímu magnátovi Ericu Lombardovi. Martin Servaz, čtyřicetiletý velitel 

regionální kriminální jednotky v Toulouse, je naštvaný, ţe byl odvolán      

z vyšetřování brutální vraţdy bezdomovce, aby se ujal tohoto případu. 

            Ve stejnou dobu přijíţdí do nedalekého Wargnierova institutu, jeţ 

se specializuje na mimořádně nebezpečné a duševně choré vrahy, 

psycholoţka Diane Bergová, která postupně zjišťuje, ţe ředitel ústavu 

vyuţívá neortodoxní metody.  

Detektiv Servaz na mrtvole koně brzy identifikuje DNA, která patří 

jednomu z chovanců Wargnierova institutu. Ústav je ale tak zabezpečen, ţe 

není moţné, aby se někdo z chovanců mohl dostat ven. Za několik dní je 

nalezeno první mrtvé lidské tělo… 

                                        Kusáková Veronika 
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Recept
 

Cheesecake 

Ingredience: 

 375 g ricotty 

 375 g smetanového sýra (Philadelphia, ale pouţívám i mascarpone)  

 230 g krupicového cukru (co nejjemnějšího) 

 3 vejce  

 1 lţíce jemně strouhané citronové kůry (bio) 

 1 lţička vanilkového extraktu 

 ovoce na ozdobení povrchu 

Na korpus: 

 125 g máslových sušenek (například Opavia) 

 55 g mletých mandlí  

 45 g rozpuštěného másla + trocha na vymazání formy 

Příprava: 

Troubu předehřejte na 140 °C. Připravte korpus: sušenky vloţte do 

robotu a rozsekejte je na drobečky. Přidejte mleté mandle a máslo 

a zpracujte, aby se vše spojilo. Vymaţte dortovou formu o průměru 22 cm 

a dno vyloţte pečicím papírem. Do formy natlačte stejnoměrně silnou 

vrstvu sušenkovo-mandlové směsi a dejte chladit. 

V robotu dohladka zpracujte ricottu a smetanový sýr (případně 

mascarpone). Přidejte cukr, vejce, citronovou kůru a vanilkový extrakt. 

Prošlehejte, směs naneste na připravený korpus a povrch ozdobte ovocem. 

Pečte dvě hodiny, aby byla náplň po okrajích zlatá a uprostřed se ještě 

lehce chvěla. Cheesecake nechte vychladnout. Nejdřív ve formě, pak          

v lednici.  

Můj tip:  

Osvědčilo se mi přidat do náplně i nadrobno nakrájenou bílou čokoládu – 

cheesecake tak dostane zase jinou chuť  

Kusáková Veronika 
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Tip na cestování
 

Mallorca 

Mallorca byla země, kterou jsem si vţdy přála navštívit. Před 

rokem se mi to podařilo, ale nikdy mě nenapadlo, ţe tuhle zemi poznám 

takovým způsobem, jakým jsem poznala. Většina lidí volí trávení dovolené 

přes široký repertoár nabídek cestovních kanceláří v uzavřených rezortech 

s nabídkou poznávacích výletů, doprovodných programů atd. Já jsem vţdy 

měla vůči zmíněnému typu trávení dovolené mírnou averzi, ale nikdy jsem 

neměla odvahu vycestovat někam „na vlastní pěst“ a úplně „naslepo“ – 

pouze s letenkami, na letišti zamluveným autem, vidinami nocí strávených 

v něm nebo ve stanu, průvodcem v batohu a ke všemu na přelomu října     

a listopadu, kdy uţ visí velký otazník nad počasím.  

Mallorca je s rozlohou 3 648 km
2
 největší ostrůvek Baleárského 

souostroví a nachází se v jeho pomyslném středu mezi Menorcou a Ibizou. 

Délka jejího pobřeţí činí 555 kilometrů.  Ţije zde jeden milión obyvatel. 

Místní lidé jsou výjimečně pohostinní, přátelští a tolerantní. Velkou roli 

hraje nenucenost a stále se například dodrţuje odpolední siesta. Hlavní 

město Palma de Mallorca má zhruba 400 tisíc obyvatel, úředními jazyky 

jsou španělština a katalánština, ale velmi dobře se zde domluvíte německy  

i anglicky. Nejteplejším měsícem je srpen, nicméně letních teplot se 

můţete dočkat i v říjnu. Je ovšem nutno počítat s tím, ţe rána a večery jsou 

uţ chladné, takţe den začínáte v zimní bundě a termoprádle, přes den 

postupně odkládáte všechny svršky, skončíte v plavkách v ještě sluncem 

prohřátém moři a večer opět nasazujete čepici, rukavice a teplé ponoţky  

Nám se podařilo projet celý ostrov po obvodu a i teď, s odstupem 

času, kdyţ náš „Mallorca trip“ shrnu, je to místo, které disponuje úţasnou 

architekturou, malebnými vesničkami, azurovým mořem, bílými pláţemi   

a panenskou přírodou – zejména jihovýchodní, severovýchodní                  

a nejsevernější část ostrova, poloostrov Formentor. Po západním pobřeţí 

směrem k jihu a hlavnímu městu se uţ vyskytuje větší mnoţství měst         

a turistů. Nesmírnou výhodou jet tam mimo sezonu je to, ţe se vyhnete da- 
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Tip na cestování 
 

vům lidí a můţete vychutnávat krásu zdejší krajiny. Celkový dojem 

z ostrova dotváří přátelští lidé, kteří jsou ochotni vţdy poradit a pomoci. 

Pro ty, kdo ještě nebyli na podobném typu dovolené, nečekejte, ţe si 

odpočinete – tedy alespoň ne fyzicky  Ale ten pocit, kdyţ se kaţdé ráno 

probouzíte naprosto svobodní a s očekáváním, co nového pro vás dnešní 

den zase připraví a co poznáte, je k nezaplacení   

 

Kusáková Veronika 
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Zajímavosti ze světa zvířat

 

Ventrčová Kristýna, 6. D



 15 

 

Sudoku
 

 

 

 

7 1 3 9

9 6 7 4 2 3

6 2 4 7 9

9 3 6 1 7

3 7 2 4 9 1 8

4 8 5 2

8 7 1 5 6 9 4

4 9 7 8 5

4 9 6 8
 

 

 

 

Chybíková Gabriela, 6. A 
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Pro legraci

 
Přijde Pepíček domů a povídá: „Mami, představ si, že jsem dostal jedničku 

z fyziky! “ 

Máma: „Opravdu? “ 

Pepíček: „Neee, jen si to představ…“ 

 

Pepíček vběhne do třídy 5 minut po zvonění bez klepání. Paní učitelka mu 

povídá: „Pepíčku, pěkně se vrať za dveře a vejdi ještě jednou, ale tak, jak 

by vešel například tvůj tatínek!“ Pepíček vyjde, za chvíli rozkopne dveře, 

vrazí do třídy a zařve: „Tak co, nečekali jste mě, co? “ 

 

Ptá se učitelka Pepíčka: 

- „Který pták je nejchytřejší?“ 

- „Vlaštovka.“ 

- „Proč zrovna vlaštovka?“ 

- „Protoţe v září, na začátku školního roku, odlétá.“ 

 

Byl jsem na večeři s Garry Kasparovem (bývalý mistr světa v šachu) a byl 

tam kostkovaný ubrus. Trvalo mu dvě hodiny, neţ mi podal sůl. 

 

                   

Chybíková Gabriela, 6. A 

       

 

 

Redakce
Broklová Barbora, Doseděl Michal, Chybíková Gabriela, Kočenda Jan, 

Manová Vendula, Ventrčová Kristýna, Vránová Anna, Kovářová Denisa, 

Kusáková Veronika 

___________________________________________________ 

Všeználek / 2. číslo / roč. 2015–2016 / vyšlo 2. listopadu 2015 

Na další číslo se můţete těšit na konci listopadu 2015. 


