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Naši milí čtenáři, 

 

je konec měsíce a my opět 

přicházíme s novým číslem 

našeho školního časopisu. 

V novém dubnovém čísle 

si budete moci opět přečíst o tom, 

co se v tomto měsíci událo na 

naší škole. Alespoň o některých 

událostech se Vás pokusíme 

informovat prostřednictvím 

našich mladých nadaných 

novinářů, kteří pro Vás 

pravidelně připravují články 

s nejaktuálnějšími informacemi. 

Je přece potřeba být v obraze. 

 Děkujeme za přízeň všem 

našim čtenářům i přispěvatelům. 

V květnu se na Vás budeme zase 

těšit! 

 

 

Kovářová Denisa 
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Kalendárium 

 
Hans Christian Andersen 

Narození: 2. dubna 1805 

Úmrtí: 4. srpna 1875 

Hans Christian Andersen  byl dánský spisovatel, který proslul 

především jako jeden z největších světových pohádkářů. Mnohé z jeho 

156 pohádek se staly již klasikou (Princezna na hrášku, Ošklivé 

káčátko, Císařův slavík, Císařovy nové šaty, Statečný cínový vojáček, 

Křesadlo a Malá mořská víla). Psal ovšem i verše a romány, z nichž je 

dosud čtena autobiografie Pohádka mého života. Kromě světoznámých 

pohádek napsal také několik úspěšných románů, několik méně známých 

básnických sbírek a divadelních her.  Studoval na gymnáziu ve Slagelse, 

stipendium mu zařídil král Frederik VI. Později přešel na školu 

do  Helsingøru. Zemřel v usedlosti Rolighed. 

 

 Citát: „Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.“ 

 

Vránová Anna, VI. C 

 

                    

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C3%A1dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Princezna_na_hr%C3%A1%C5%A1ku
https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1kliv%C3%A9_k%C3%A1%C4%8D%C3%A1tko
https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1kliv%C3%A9_k%C3%A1%C4%8D%C3%A1tko
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99%C5%AFv_slav%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99ovy_nov%C3%A9_%C5%A1aty
https://cs.wikipedia.org/wiki/State%C4%8Dn%C3%BD_c%C3%ADnov%C3%BD_voj%C3%A1%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%99esadlo_(Andersen)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_mo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%ADla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ver%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poh%C3%A1dka_m%C3%A9ho_%C5%BEivota&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drama
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frederik_VI.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Helsing%C3%B8r
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Co se děje ve škole 

 

Muzikál Prodaná nevěsta 

 Hlavními hrdiny jsou Jeník (zatoulaný syn Míchy), Vašek (také 

Míchův syn) a Mařenka. Jeník se před lety vydal do ciziny, pak se vrátil, 

ale ve vsi ho nikdo nepoznal. Začal pracovat jako dělník v pivovaru a našel 

si i milou. Jednou k němu přišel pán, který chtěl, aby mu prodal svou 

Mařenku za 300 zlatých. On tedy smlouvu podepsal, ale pod podmínkou, 

že ji dostane pouze syn Míchy (nikdo nevěděl, že Jeník je také synem 

Míchy). Když se to Maruška dozvěděla, rozzlobila se, že ji Jeník zradil. 

Nakonec ho však tatínek poznal, a tak byl dohazovač donucen ke zrušení 

smlouvy a vše dobře dopadlo.   

 

Chybíková Gabriela, VI. A 
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Co se děje ve škole 
 

Sdílení poznatků se ZŠ Za Alejí 

 

V úterý 19. 4. se po                 

3. vyučovací hodině vydal 

Ekotým ZŠ Staré Město za 

ekotýmáky ze ZŠ Za Alejí. 

Ekotýmáci, u kterých jsme byli 

hosty, pro nás měli přichystaný 

plný stůl pohoštění.  

Poté, co jsme se 

občerstvili, jsme se dozvěděli 

něco z historie a současnosti 

Ekotýmu ZŠ Za Alejí. Můj obdiv 

získal fakt, že získali již dvakrát 

titul Ekoškola. Po velmi zajímavé 

přednášce jsme se vydali na 

obchůzku jejich školou. Mě 

osobně nejvíce zaujalo to, že mají 

bazén, dvě atria a učebnu na 

zeměpis, dějepis a jiné. Co dále 

upoutalo naši pozornost, byla 

barevnost celé školy. Ve škole se 

například nacházejí pomalované 

lavičky s motivy ovoce, hub, 

hmyzu a jiných zajímavých 

námětů souvisejících s přírodou. 

Možnost mít barevnou školu by 

jistě uvítali i žáci na naší škole. 

 

 

 

 

 

 

Kočenda Jan, VIII. C
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Co se děje ve škole 

 
Čápi 

 

V loňském roce měli naši čápi tři mláďata. Jedno z nich nám 

bohužel uhynulo, zbylá dvě odletěla se svými rodiči do Afriky. Jedno však 

do svého afrického cíle bohužel nedoletělo a na své dlouhé cestě do 

teplých krajů zahynulo na drátech elektrického vedení v Rumunsku. 

Zbytek rodiny letěl přes Sýrii přes Damašek až do Afriky. Tam se uhnízdili 

pod Kilimandžárem.  

Před pár týdny doletěl sameček, který zde připravuje hnízdo, 

samička přiletí v nejbližších dnech. Mladý sameček zůstal v Africe, aby 

zesílil a dospěl. Více informací o našich čápech najdete u učebny 

přírodopisu nebo na stránkách naší školy.  

 

Kočenda Jan, VIII. C 
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Co se děje ve škole 

 
Dlouho očekávaný den 

Další výjezd turistického kroužku směřoval do moravské metropole 

– do Brna! Někteří členové poprvé obuli sportovní boty a připojili se tak ke 

stálicím turistické skupiny. 

Naše první kroky směřovaly přes Petrov na hrad Špilberk, kde nás 

kromě krásného výhledu na město čekala i prohlídka kasemat. Paní 

průvodkyně nám povyprávěla celou historii hradu včetně pověstí, které se 

k němu váží. Některým z nás z toho běhal mráz po zádech! Jako bonus 

jsme měli možnost vidět malého netopýrka, který prostory hradu pojal za 

svou domovinu. 

Aby nebyla naše cesta zpět rutinní, sešli jsme dolů ze Špilberku 

opačnou stranou a přes město zamířili na další zastávku – EXITGAME! Na 

hru byli natěšeni úplně všichni. Hra se odehrává ve třech tematicky 

zaměřených místnostech – Alenka v říši divů, vězení a temná laboratoř. 

Jejím cílem je pomocí logiky vyřešit několik úkolů, které vyvedou všechny 

členy v daném limitu z místnosti ven. Ty byly skutečně náročné, tak se 

pouze jedné skupině podařilo najít správné řešení, a to stejně až chvíli po 

limitu. Nikdo si ale nenechal neúspěchem pokazit náladu a hrdí na to, že 

jsme se cíli alespoň přiblížili, jsme se vydali zpět domů. 

            
          

Kusáková Veronika
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Rozhovor

 
Rozhovor s paní učitelkou Magdálkovou 

 

Paní učitelko, jak dlouho učíte? 

Letos je to šestý rok. 

 

Máte nějaké sourozence? 

Mám mladší sestru, která učí v mateřské školce. 

 

Jaké vedete kroužky? 

Vedu divadelní kroužek, doučování z jazyka českého a angažuji se 

v žákovském parlamentu. 

 

Jaká je Vaše nejoblíbenější třída? 

Mám ráda všechny třídy, ale co bych to byla za třídní, kdybych neměla 

nejraději svou 7. B. 

 

Jaké předměty učíte? 

Vyučuji český jazyk a výchovu ke zdraví. 

 

Jak vycházíte s ostatními učiteli? 

Výborně! Vím, na koho se mohu obrátit a komu mohu důvěřovat.  

 

 

Doseděl Michal, VI. A 
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Literární střípky – povídka na pokračování 

 
Poslední kapka života (6. část − Vzhůru za Kapkou!) 

 

„Áááá!“ zařval zlý elf za Laisovými zády. Lais se v rychlosti otočil a dýka, 

kterou svíral v ruce, se bojovníkovi zapíchla do boku. Zlý elf mu padl 

k nohám a ohavně zaskučel. Po pár minutách nadobro zavřel oči. 

„Děkujeme. Zachránil jsi nás před tímto zlotřilcem, ale on není jediný, 

koho budeš muset přemoci,“ řekl muž na lůžku za Laisem a ošklivě 

zraněnou rukou ukázal na mrtvého vojáka. „Budou jako hladoví vlci, co 

prahnou po potravě. Na zraněné se do tohoto stanu nahrnou a ty budeš mít 

co dělat, abys nás ochránil. Všechny.“  

Lais pokynul hlavou na znamení toho, že rozumí. Chvíli na to se do stanu 

vetřeli čtyři další protivníci! Vrhnou se na Laise! Každý z jedné strany. 

Lais sice prvního lehce zvládl, ale tři další útočníci po něm vrhají dále své 

ostré čepele. Když vtom se ze stropu stanu spustí nějaká dívka. Eles! 

Zneškodnila další dva útočníky a Lais už si pak se zbylým zlým elfem 

poradil.  

„Co tu děláš?“ vyhrkl Lais bez přemýšlení.  

„Nejsi rád, že tady jsem?“ zeptala se se zářivým úsměvem Eles.  

„Jistě, že jsem. Ale jak jsi nás tu našla?“  

„To bylo snadné. Můj asop vás vystopoval.“  

Společně postupně zdolali dalších osm zlých elfů.  

Venku utichly bolestné výkřiky a začaly se ozývat výkřiky radostné.  

Do stanu vešla Laisova matka a přivítala se s ním i s Eles.  

„Vedli jste si skvěle,“ pochválila je. Do stanu nakoukli Elvinnka a Osse.  

„Mamíííí!“ vykřikly obě děti a vrhly se mamince kolem krku.  

„Ahoj děti, kde se tu berete?“ podivila se a pevně dítka přitiskla k sobě.  

„Přišli jsme tě pozdravit! Jsi ráda, ne?“ vykřikla Elvinn.  

„Ano i ne. Moc ráda vás vidím a velmi se mi stýskalo, ale bylo velmi 

nezodpovědné sem jít, Laisi.“ Matka se obrátila na Laise. 
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Literární střípky – povídka na pokračování 
 

 

„Já vím, ale nemůžu za to, mami. Osse a Elvinn se jednoduše zvedli a bez 

půl slova opustili tetin dům. A když jsme je našli, nedali se přemluvit.“ 

Vylíčil Lais celou situaci.  

„Dokážu si to představit. Ale je vlastně dobře, že jste tady. Přenocujete 

tady v osadě a ráno se vydáte do dolu, kde je ukryta Poslední kapka života. 

Nikdy jsem té legendě nevěřila, ale teď už jí věřím. Měla jsem sen a v něm 

mi bohyně Tereal řekla, že to vy čtyři musíte najít Kapku. Osud naší říše 

závisí na vás Laisi, Eles, Elvinn a Osse,“ vypověděla jim svůj sen matka. 

Bohyně Tereal je nejvyšší bohyně, kterou bohové uctívají. Je to bohyně 

pravdy.  

„Dobře,“ to bylo jediné, na co se Lais zmohl.  

Ráno se matka s dětmi a Eles velmi dlouho loučila. Pak všichni nasedli na 

ozbrojené asopy a vydali se na velmi dlouhou cestu k dolu krále 

Vemberdala.  

„Už putujeme dvě hodiny. Asopy si potřebují odpočinout a my taky. Na 

chvíli přistaneme,“ rozhodl Lais.  

 

Pokračování příště… 

Broklová Barbora, VI. D 

 

                               



 11 

 

Básnička 
 

Jaro 

 

Jaro je tu a s ním spousta života, 

zkušení vědí, že to není náhoda. 

Život se probouzí, mláďátka se rodí,    

tolik mrazu v srdci charakteru škodí. 

 

I ta škola nám pomalu končí, 

jarní starosti se kolem hlavy točí. 

Nedávejme prostor obavám z ničeho, 

jinak jaro bude zcela zničeno. 

 

I za hřmění deště a srážek 

a my víme, že jaro má tenhle háček. 

Směřujme náš život k přírodě, 

i když zrovna není v módě. 

 

Všímejme si každodenních zázraků, 

byli bychom nešťastní při opaku. 

Zkrátka za deštěm hledat duhu, 

nebloudit v ustaraném kruhu.  

 

Manová Vendula, IX. A 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijq9637avMAhUL7BQKHTOsA38QjRwIBw&url=http://www.i-creative.cz/2008/03/09/jarni-motivy/&psig=AFQjCNFmfOUIpDJqYUgQbm7znasfdZo-dQ&ust=1461744607284033
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Aprílové „nachytávky“ 
 

Je duben, měsíc vtípků, proto pro vás máme pár „nachytávek“. 

 

Trik na umělou krev 

Budete potřebovat: kečup a mouku.  

Smíchejte kečup s moukou, pak naneste na kůži. Bude to vypadat jako vaše 

skutečná krev! 

 

Trik se zubní pastou a Oreo sušenkami 

Budete potřebovat: sušenku Oreo a zubní pastu. 

Oddělte od sebe dvě tmavé sušenky a smázněte bílou náplň. Místo náplně 

dejte zubní pastu a přiklopte. A máte hotovo. 

 

Trik se zamrzlou snídaní 

Budete potřebovat: mléko a cereálie. 

Nalijte do misky mléko a nasypte cereálie. Dejte do mrazáku.  

Potom můžete snídani podávat někomu z rodiny. 

 

Trik s mumií  

Budete potřebovat: toaletní papír a nějakého dobrovolníka.  

Řekněte někomu, aby chvíli stál. Stojícího člověka zabalte do papíru. Až 

budete hotoví, papír zalepte izolepou. Řekněte mumii, ať jde za někým      

a postraší ho. Nejlepší je, když jde mumie velmi potichu.  

Doufám, že jste někoho napálili ! 

 Vránová Anna, VI. C 
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Křížovka 
 

 
 

Doseděl Michal, VI. A 
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Zajímavosti ze světa zvířat

 

 

 

 

Ventrčová Kristýna, VI. D 
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Najdi deset rozdílů 
 

 

 
 

 
 

 

Vránová Anna, VI. C 
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Pro legraci

 
Malý chlapec stojí v poli a radostně pozoruje rudý obzor. 

Kolem jde pocestný a říká: „To je nádhera! Taky Tě tak těší ten západ 

slunce?“ 

„To není západ slunce. To hoří škola!“ 

 

Poznámka: Napovídá nepovoleným způsobem. 

 

Učitel k žákovi: „Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, kolik by 

ti jich zůstalo?“„Sedm!“ 

 

Potkají se dvě duše v ráji: 

„Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?“ 

„Byl to hlas mé ženy.“ 

„A co ten její hlas říkal?“ 

„Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný anděl.“ 

 

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: „Co se 

říká?“ 

„Nevím.“ 

„Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?“ 

„Neříkej, že je to všechno.“ 

 

 

Chybíková Gabriela, VI. A 

 

 

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

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

Kusáková Veronika 

___________________________________________________ 

Všeználek / 8. číslo / roč. 2015 – 2016 / vyšlo 28. dubna 2016 

Na další číslo se můžete těšit na konci května 2016. 


