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Základní škola Staré Město

Školní časopis

SMAJLÍK
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1. číslo

Školní rok 2015/2016
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VLAKY
Vlaky jezdí tralala,
fialová je fiala.
I když mraky zalehnou,
vlaky jezdí přede mnou.
Ať je teplo nebo zima,
jezdím ráda, je to prima.
Rozdáme si dárky,
a nebudou tam párky, 
jenom vláčky kolejáčky,
zazpívají k tomu ptáčci.
Jede vláček, kolejáček,
zamává nám k tomu dráček.
Jaro, léto, podzim, zima,
u vlaků je vždycky prima.
Rychle jedem vláčky,
pro velké školáčky,
koláčky si dáme,
a ve vlaku si zazpíváme.
V kovostýlu Stelinka,
Je to také mašinka.

Jolana Zapletalová  3.C

O KONÍCH
Kůň, koník či koníček, 
je větší jak poníček. 
Máme se s nimi rádi, 
my jsme dobří kamarádi.
Koníci jsou zvířátka, 
otvíráme jim vrátka.
A teď zavři očička, 
končí hezká básnička.

Aneta Šleglová  3.C

Třeťáci se učili co je báseň, verš, sloka v básni a 
rým. Sami si potom zkoušeli báseň složit. Toto jsou ty 
nejzdařilejší.

Třeťáčci skládají básně 
a jde jim to krásně
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Staroměstské ekohraní
Dne 22.10. se konalo Ekohraní, které pro páté a čtvrté 
ročníky připravil Ekotým. Procházeli jsme čtyři stanoviště. 
Na prvním jsme hledali odpadky v kouzelné krabici, na 
druhém jsme třídili odpad, na třetím jsme se trefovali 
ekomíčky do kbelíku a na čtvrtém jsme hráli petko hokej. 
Z výsledků ankety jsme zjistili, že největší úspěch mělo 
stanoviště „kouzelná krabice“.
Pro velký úspěch Ekohraní se páťáci rozhodli, že připraví 
Ekohraní pro druháčky.                                           eliška
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Ekohraní druháčků
Po úspěšném Ekohraní páťáků jsme připravili stejnou 
akci pro druháčky. Konalo se 10.11. 2015 ve školní 
jídelně. Měli jsme osm stanovišť. První stanoviště byl 
„petko hokej“, kde se procházelo slalomem a úkolem 
bylo dát petku pomocí florbalových hokejek do košíku. 
Druhé stanoviště se jmenovalo „dobrá trefa“. Úkol byl 
hodit správným míčkem do správného koše- modrý 
do modrého, zelený do zeleného a žlutý do žlutého. 
„Odpadková hora“ byl název třetího stanoviště. Tady 
si děti vyzkoušely, jestli umí správně třídit odpad. 
Čtvrté stanoviště byla “kouzelná krabice“. Druháčci 
měli najít hmatem jedenáct věcí. Na pátém stanovišti 
byla připravena „ kimovka“. Úkolem bylo po minutě 
dívání vyjmenovat co nejvíce odpadků ukrytých pod 
šátkem. Šesté stanoviště bylo zábavné „eko- pexeso“. 
Sedmé stanoviště byl “eko- kvíz“. Osmé stanoviště byla 
„ekopřehlídka“, kde se vyráběl nějaký obleček z novin. 
Druháčkům  se  vše  dařilo na výbornou.             barča x
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Najdi 10 rozdílů

Žaneta Pavlíková, 4.B
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Vosí hnízdo
Těsto: 160g mletých piškotů, 60g másla, 2-3 lžíce mléka, 
100g práškového cukru, 2 lžíce kakaa, 70g mletých 
oříšků, rum
Krém:50g másla, 50g moučkového cukru, 1 žloutek, 
rum
Smícháme piškoty, změklé máslo, cukr, kakao, oříšky, 
mléko a rum. Vypracujeme vláčné těsto.
Ze surovin na krém vymícháme hladký krém. Z těsta vždy 
uděláme malou kuličku, kterou vtlačíme do formičky na 
úly a střed naplníme krémem.
CELÉ POTOM PŘILEPÍME NA PIŠKOT.

Margotková kolečka
Těsto: 300g hladké mouky, 200g másla, 100g 
moučkového cukru, 1 vejce, špetka citronové kůry
Náplň: 150g čokolády margot (nastrouháme), 200g másla, 
2 polévkové lžíce moučkového cukru, 3 polévkové lžíce 
rumu  
Zdobení: čokoládová poleva, nastrouhaná margotka
Náplň - máslo utřeme s cukrem, přidáme rum a 
nastrouhanou margotku
Postup: Vypracujeme těsto, necháme v lednici odležet 
přes noc. Potom vyválíme plát na 3mm a vykrajujeme 
kolečka. Pečeme na 160 stupňů Celsia cca10 min. 
Vychladlá kolečka slepíme po 2 a naplníme. Nakonec 
namočíme do polevy a posypeme margotkou. PŘEJI 
DOBROU CHUŤ Přeji Vám krásné Vánoce a pochutnejte 
si.                                           Vaše kuchařinka Karolínka

Vánoční pochoutky
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Vtipálčino  okénko
„Pane učiteli, potrestal byste mě za něco, co jsem 
neudělal?“ „No samozřejmě že ne Pepíčku.“ „Tak to 
je dobře, protože jsem neudělal domácí úkol.“

Pepíček se vrátí domů ze školy. „Tak co jste se dnes 
naučili?“ ptá se ho maminka. „Učili jsme se psát,“ odpoví 
Pepíček. „Výborně a co jsi napsal?“ ptá se maminka. „Já 
nevím,“ povídá Pepíček, „ještě nás neučili číst.“

Malý Pepíček přijde za tatínkem: „Tati, umíš psát 
potmě?“ „Myslím, že ano,“ povídá tatínek, „co 
chceš, abych napsal?“ „No,“ povídá Pepíček, „jen 
mi podepiš vysvědčení.
Pepíček se pta maminky: “Maminko, můžu se dívat na 
televizi?” Maminka: „Ano, Pepičku, ale nezapínej ji.“

Valinka, 5.C

Co se stane, když šlápnete kočce na ocas.....
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ- CHALOUPKY 
Dne 12. října naše třída 4.B odjela na ozdravný pobyt 
na Chaloupky. Když  jsme přijeli, čekala nás velká žlutá 
chata s velkým průchodem. Byli jsme tam pět dní. Za 
vedoucí jsme měli Vendy, Lucku a Martinu. Pokoje 
byly moc krásné. Měli jsme i sprchu na pokoji a také  
malinkatý záchod s koupelničkou. Bundy jsme si věšeli 
do malé šatničky. V kuchyni nám vařili pět chodů za den. 
A byl tam i košík pro hladovce. V programu jsme měli hry 
a zábavu. Každý den byl ve znamení  jednoho  živlu, na 
který jsme se v ten den měli přizpůsobit. Byly to živly: 
voda, zem, vzduch a oheň. Hodně oblíbené hry byly 
škrkání škrkadlem a noční hra ( noční hra nebyla stezka 
odvahy !). Třetí den (ve středu) jsme se hned ráno vydali 
na farmu Zašovice. Viděl jsme krávy, psy, koně, prasata, 
husy a slepice. Po cestě zpět jsme zmokli a na Chaloupky 
jsme se vrátili promočení skrz naskrz. Najedli jsme se a 
potom jsme šli na pokoje na odpolední klid. Chaloupky 
byly opravdu dobrou školou v přírodě. Byli jsme tam moc 
rádi, náhodou jsme se domů ani moc netěšili a chtěli 
jsme tam být ještě jeden týden. V pátek hned po obědě 
jsme jeli zpět domů.                                Emma a Žaneta
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Domyslete, kdo mohl ukrást dárky. Nápady noste p. uč. Daňhelové do 5.C.
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Filmový kvíz
V jakém roce se hrál film Ať žijí duchové?
1977  (S)
1999  (A)
1257  (K)
1998  (U)
1978  (T)

Do koho se zamilovala Leontýnka?  (Ať žijí duchové)
Matěj (O)
Jiřík (H)
Janek (M)
Pepa (I)
Petr (E)

Co zpívala Leontýnka : Dumky ….. a co já?
Dumky smutky a co já ? (J)
Dumky slzy a co já ? (P)
Dumky lesy a co já ? (K)
Dumky žalky a co já ? (A)
Dumky radost a co já ? (D)

Jak si posílali zprávy Eliška a Jindřich? (Princezna ze 
mlejna)
Pomocí holuba (T)
Pomocí čápa (S)
Pomocí holubičky (J)
Pomocí krkavce (E)
Pomocí vrabce (A
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Jak se jmenoval sněhulák z Ledového království?
Ratatoul (Š)
Kevin  (A)
Olaf (L)
Swen (V)
Sněhulák (I)

Jakou měla schopnost Elsa? (Ledové království)
Tropickou (R)
Žádnou (C)
Lesní (F)
Vodní (A)
Ledovou (I)

Jak se jmenovala nejmenší adoptovaná holčička? (Já 
padouch)
Agnes (K)
Margo (U)
Christina (P)
Sharlota (C)
Juli (R)
                                                        Viky a Kiky, 5.C
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Pekelníci
Mikuláš chodí od domu k domu,
má sebou anděla, čerta k tomu.

Rozdávají dárečky, 
pro kluky i holčičky.

A zlobivé děti
čert do pytle hodí.

Eli.K, Kája.B, Ondra.Č

Anděl, Čert a MikulášAnděl, Čert a Mikuláš
už jsou tady zas,
Mikuláš má velký plášť
Anděl má hezký hlas a
Čert má velký hlad.

Mikuláš vás všechny zná,
Anděl vám odměnu dá,
A ti, co moc zlobili, 
přinese čert Ďáblovi.
                   E. Vránová, K. Hájková
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JAKÉ POTRAVINY NEKUPOVAT A KUPOVAT
Tyto potraviny byste neměli kupovat, protože vám můžou 

ohrozit zdraví. E znamená barvivo, přírodní, 
nepřírodní. Barvivo nepřírodní je barvivo 
chemické, které může způsobit alergické 
reakce, hyperaktivitu dětí a rakovinu, 
totiž ZÁVADNÉ. Barvivo přírodní je třeba 
z mrkve nebo z řepy, které je bezzávadné, 

ale naše téma je barvivo chemické.

ČOKOLÁDA NEČOKOLÁDA
U našich sousedů tuto látku nikdy nepovolili a u nás ji 
výrobci běžně přidávají do potravin a laskomin a vše je 
v pořádku. Většina o tom nemá ani tušení, a tak jíme 
máslové sušenky bez másla a arašídové tatranky bez 
arašídů. Podobně je to u čokolády a různých laskomin 
s čokoládovou polevou. Obrovské množství totiž 
obsahuje i tuto nevábnou hmotu- emulgátor E476 – P
OLYGLYCEROLPOLYRICINOLEÁT. Tento emulgátor je 
velice silný a když si na něj sáhnete, drží na nich velice 
dlouho a jen tak se toho nezbavíte a teď si představte, 
co to udělá v žaludku. Používá se proto, aby čokoláda 
neudělala bublinky.
Koukni se na videa na streamu název „Čokoláda 
nečokoláda“.
Pozor, důležitá informace, zdravotní potíže nastanou, 
pokud bychom jedli čokoládu od rána do večera a den co 
den.                                                                Kibuk Ytam

CO JÍME - ZDRAVĚ NEZDRAVĚ
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Šéfredaktorka časopisu Smajlík se tímto omlouvá 
redoktorovi Matýskovi Kubíkovi za nezveřejnění jeho 
posledního komiksu před koncem loňského školního 
roku. Tato věc se stane jednou za 10 let.


