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Naši milí čtenáři,  

 

většina z nás se ani nenadála        

a máme tu konec května! Právě 

ve své ruce držíte předposlední 

číslo školního časopisu, které je 

opět nabito nejrůznějšími 

informacemi, radami a spoustou 

užitečných informací. 

V tomto čísle si pro Vás 

naši pilní pisatelé připravili 

články týkající se akcí, které na 

naší škole v měsíci květnu 

proběhly. A že jich bylo! 

Všechny se nám bohužel 

nepodařilo zařadit do tohoto čísla, 

tak si pojďte společně s námi 

připomenout alespoň některé 

z nich. A jelikož se nám léto blíží 

každým dnem, nesmí chybět ani 

tip na letní osvěžení. 

 Doufáme, že se Vám 

předposlední číslo bude líbit a že 

se u něj nebudete nudit. 

 

 

 Kovářová Denisa 
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Významné dny v květnu 

 
Zvyky a tradice v květnu 

 

1. 5. Podle Karla Hynka Máchy patří tento den všem zamilovaným. „Byl 

pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.“  

 

4. 5. Svatý Florián – je patronem hasičů, zedníků a kominíků. Na tento den 

se nemá rozdělávat oheň a nosit voda, jinak by došlo k požáru.  

 

8. 5. Den matek – tento svátek má začátek ve starověkém Řecku. Myšlenka 

tenhle den oslavit vznikla ve 20. století na počest Reevers Jarvisové, která 

celý život bojovala za práva matek. V našich krajích se začal slavit roku 

1923. 

 

16.5. Svatý Jan Nepomucký – narodil se roku 1340. V Praze se konala 

slavná svatojánská pouť. Vždy sem mířily tisíce lidí. 

 

Vránová Anna, VI. C   
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Co se děje ve škole 

 
Audit EKOŠKOLY 

 

 

Byl krásný jarní den… Den 

jako každý jiný... No vlastně byl jiný 

v tom, že se v naší škole konal audit. 

Již v 7 hodin ráno se sešel náš pilný 

EKOTeam, aby nachystal 

občerstvení pro naše hosty. Auditoři 

dorazili v osm hodin. Zúžený 

EKOTeam je zavedl do místnosti 

ŽPEKO, kde jim žáci a paní učitelky 

odpovídali na jejich dotazy. Po 45 

minutách paní učitelky odešly do 

výuky a žáci na to zůstali sami. Po hodině nastala konzultace s panem 

ředitelem. Poté se opět všichni sešli v ŽPEKO a představili auditorům 

projekty, které se nám v tomto roce povedly. A na konci jejich návštěvy 

nastal čas na provázení po škole.  

Myslím, že auditoři měli z naší školy dobrý dojem, ale doporučili 

nám větší aktivitu EKOTeamu.  

A jaký byl nakonec výsledek? Titul jsme opět obhájili, tak si 

můžeme pogratulovat!  

 

 

Kočenda Jan, VIII. C 
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Hrátky EKOŠKOLY 
 

Kam s tím? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAST PAPÍR BIO OSTATNÍ 

 

 

 
Kočenda Jan, VIII. C 

Mikulíková Renata 
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Co se děje ve škole 

 
Projektové dny 

 

V pátek 29. 4. se jídelna školy zaplnila žáky 7. ročníku. Konala se 

totiž prezentace jejich projektů. Žáci na nich pečlivě pracovali celé dva 

měsíce, pravidelně se scházeli a snažili se, aby jejich vystoupení bylo co 

nejlepší. Všichni byli hodně nervózní, ale zároveň se těšili na prezentace 

ostatních skupinek. Podpořit je přišla i paní zástupkyně, pan ředitel a pan 

starosta Starého Města s panem místostarostou.  

Prezentaci projektových dnů zahájila skupinka paní učitelky 

Magdálkové s názvem „Prostřeno pro země EU“. Představili nám 

nejrůznější evropská jídla a nechyběla ani ochutnávka.  

Následovala skupinka paní učitelky Drábkové, kde jsme měli 

možnost poznat ohrožené druhy zvířat v Evropě.  

Při vystoupení žáků paní učitelky Kubíkové jsme se dozvěděli něco 

z Evropských nej – např. nejrychlejší auta, nejvýznamnější památky EU, 

nejkrásnější památky atd.  

Skupinka paní učitelky Mikulové nám ukázala v krátkých scénkách 

něco z Francie, Itálie, Číny, Ruska,… Dozvěděli jsme se něco ze života 

nejen historických, ale i současných významných evropských osobností. 

Žáci vedeni paní učitelkou Weinbergerovou se představili 

s tématem „Fair Trade“, což znamená „férové obchodování“. Žáci nám 

anglicky vysvětlili, o co se vlastně jedná.  Na závěr jsme ochutnali férové 

produkty. 

Všechna vystoupení byla moc krásná a byla oceněna velkým 

potleskem. 
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Co se děje ve škole 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Petrů Alexandra, VII. C 

Macháčková Marie, VII. C 
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Co se děje ve škole

 

Oborové dny 9. ročníku 

 

Všichni jsme to znali ze 

sedmého ročníku a všichni jsme 

věděli, že to přijde zase... Řeč je    

o oborových dnech. Naše 

dvouměsíční snaha, práce a úsilí 

se v úterý 10. května setkala 

s hodnocením. Už ráno, kdy jsme 

měli poslední možnost nějakého 

nácviku, se nás zmocnila 

nervozita. Jelikož jsem chtěla 

letos být někde, kde to zavání 

alespoň trochou zábavy, rozhodla 

jsem se zapsat na divadlo k paní 

učitelce Hájkové. I když moje 

role nebyla zrovna hlavní, 

myslím, že se nám divadlo velmi 

povedlo.  

Třetí hodinu jsme se 

všichni shromáždili v jídelně       

a k našemu překvapení tam přišel 

i pan starosta Josef Bazala. Jako 

první jsme si mohli poslechnout 

přednášku o tom, jak se rodí 

večerníčky. Poté jsme se přenesli 

do Indie, kde se konala svatba.    

O tom, jak pracují horníci, jsme 

si udělali představu v přednášce  

 

 

 

skupiny pana učitele Motyčky      

a poté přišla na řadu naše špinavá 

pohádka. Při dalším výstupu jsme 

zjistili, že ne vždy se nám pokusy 

vydaří.  Skupina paní učitelky 

Kubíkové nám předvedla hned 

několik pokusů. Ten první se 

napoprvé nepovedl, napodruhé už 

vše klaplo. Co se děje když 

spíme? Jak mohou vzniknout 

noční můry? Co se má dělat 

s náměsíčným člověkem? To 

jsme se dozvěděli od žáků paní 

učitelky Kusákové. Nakonec 

jsme zjistili, co všechno se děje 

s plícemi po jedné cigaretě. To 

nám bylo pokusy skupiny paní 

učitelky Gottwaldové názorně 

ukázáno. 

Oborové dny se nám 

vydařily. I přes menší potíže se 

všem skupinkám podařilo 

zajímavě a zábavně zpracovat svá 

témata. Tímto přeji hodně štěstí 

letošním osmákům, protože jsme 

nasadili laťku poměrně vysoko. 
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Co se děje ve škole 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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

 
Poslední Kapka života − 7. část (Hledání v dole) 

„Je čas zase vyrazit,“ prohlásil velitelsky Lais. „Myslím, že cesta už 

nebude delší než pět hodin. Po cestě si uděláme ještě dvě nebo tři 

zastávky.“  

„Dobře, já ještě naberu vodu do vaků z tamté studánky,“ řekla Eles, 

popadla kožené vaky na vodu a zamířila k nedaleké studánce.  

Když se vrátila, všichni konečně znova vyrazili.  

Země pod nimi plynula a oni znova zastavili. Po krátkém odpočinku          

a napojení asopů, znova vzlétli. Takto se to zopakovalo ještě jednou.  

„Támhle! Koukejte! Rychle!“ zaječela Elvinnka. „Támhle jsou doly!“ 

Všichni se rychle podívali na místo, kam ukazovala Elvinnčina malá ručka.  

„Ne, Elvinn. To je jeskyně vzdušných medvědů. Podívej se pořádně. 

Zrovna z ní vychází medvědice s medvídětem.“ Opravil ji zklamaný Lais.  

„Ale říkal jsi, že to nebude trvat déle než pět hodin.“ Namítl unaveně Osse.  

„Hmm, Lais se nejspíš spletl. Ale to nevadí. Nikdy jsme tam nebyli, 

nemůžeme vědět, jak je to daleko,“ zastala se Laise Eles.  

„No jo.“  

Letěli asi další dvě hodiny a konečně zvolal Lais nadšeně: „Tohle není 

žádná jeskyně! Našli jsme skutečně doly krále Vemberdala!“  

„Hurááá! Juchůů!“ volaly nadšeně obě malé děti.  

Společně všichni sestoupili dolů a přistáli před doly.  

„Dnes už hledat nebudeme, ale zítra vstaneme brzy ráno a začneme 

s hledáním Kapky.“ Proti Laisovu rozhodnutí nikdo nic nenamítal a vlastně 

za něj byli moc rádi.  

Ráno je probudilo ostré sluníčko. Když posnídali a umyli si obličeje 

v blízkém potoce, zamířili ke vchodu do dolu.  

„Rozdělíme se, tak to bude rychlejší. Já půjdu s Ossem a ty, Laisi, půjdeš 

s Elvinnkou,“ rozhodla Eles a všichni tři sourozenci souhlasili.  

Nejpozději za tři hodiny se sejdeme u tohoto vchodu a rozhodneme se, jak 

dál. Když někdo z nás do té doby Kapku života najde, dá nám všem vědět 

starodávným elfským pozdravem,“ domluvil Lais a předvedl poznávací 

zvuk. Elvinnka i Osse si ho vyzkoušeli a pak se vydali chodbami 

prázdného a tajuplného dolu.  
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Literární střípky – povídka na pokračování 
 

 

„A jak vlastně vypadá taková Kapka života?“ zeptá se trochu zmateně 

Elvinnka. 

„Co já vím? Prostě jako nějaký modrý drahokam. Až ho uvidíš, tak to 

poznáš,“ řekl neurčitě Lais.  

Plahočili se tunely už velmi dlouho. Všichni čtyři byli unavení 

z nekonečně dlouhého chození a tolika planých poplachů.  

U vchodu se sesunuli k zemi, protože nohy měli vcelku namožené.  

„Teda. Ten dávný poutník a strážce Kapky ji ukryl neuvěřitelně dobře,“ 

prohodil otráveně Lais. 

„Nebo ji už někdo ukradl,“ řekl Osse.  

„To není možné. Přece nám dědeček říkal, že ve špatných rukou roztaje.    

A nikdo hodný ji vzít nemohl, protože my jsme byli vyvoleni bohyní 

Tereal,“ pronesla přemýšlivě Elvinn.  

„To je pravda,“ přitakala Eles a pokračovala: „Ale legenda přece praví, že 

poutník ji ukryl v dolech krále Vemberdala. Ale Doly krále Vemberdala se 

jmenuje celé toto území a ne jen ty doly… Bylo by přece moc snadné najít 

je v dolech. Poutník je ukryl někde v okolí dolů. Dopsat legendu bude 

těžší, než jsme si mysleli…“  

 

Pokračování příště… 

 

                                                                               Broklová Barbora, VI. D 
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Básnička
 

Loučení 

Proč se dnes na zítřek ptát, 

jestli má cenu dneska vstát. 

Jednou něco začne, jednou končí, 

pravda má někdy smutné oči. 

 

Končí i naše cesta čtyřletá, 

místo nás přijdou zase nová prťata. 

Nebrečte však pro nás, nám bude dobře. 

Vzpomínky na základku pokvetou modře. 

Je to vždy smutné, když někdo odchází, 

nejednoho člověka to trochu rozhází. 

 

Jít zase jinam, něco se dozvědět. 

Křídla teprve rostou, mysl se otvírá, 

s námi celá škola přece neumírá. 

Stýskat se nám bude, někdy velmi moc, 

dnes vám snad jen můžu poděkovat za pomoc. 

 

Vážení učitelé, milí spolužáci, 

mějme rádi sebe i tu svoji práci. 

Něco jsme spolu přece dokázali, 

stali se z nás deváťáci neurvalí. 

 

Něco se nám povedlo a něco ne. 

I tak základní škola v srdci zůstane. 

Dnes už nezbývá než říci pápá, 

než zase za rok další devítka zamává.          

                                                                                  Manová Vendula, IX. A 
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Tip na letní osvěžení 
 

Domácí ananasová šťáva 

 

Recept na osvěžující domácí limonádu: 

8 cl ananasové šťávy nebo džusu 

4 cl citrónového cukrového sirupu 

 
sodovka nebo voda 

 
klínek ananasu 

 
kostky ledu 

 
brčko 

 

1. Cukrový sirup a ananasovou šťávu nebo džus nalijeme do vysoké 

sklenice s několika kostkami ledu. 

2. Sklenici pak dolijeme sodou nebo vodou. 

3. Nápoj zdobíme kouskem ananasu a podáváme nejlépe s brčkem. 

 

 
 

Chybíková Gabriela, VI. A 
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Tip na kinofilm

 
Tip na kinofilm  

 

Kung Fu Panda 3  

 

Na třetí díl Kung Fu 

Pandy se určitě těšili všichni! 

Nejenom my děti, ale také někteří 

dospělí. Mně osobně se film moc 

líbil. Měl jsem možnost 

zhlédnout také předešlé dva díly, 

ale třetí díl předčil má očekávání. 

V něm se objevil bojovník 

jménem Kai, který chce mít 

všechnu sílu čhi. To by se mu      

i málem podařilo, ale první se 

musel dostat přes dračího 

bojovníka, který ho však nakonec 

zastaví… 

Určitě doporučuji zajít si 

na tento film do kina. Hodně jsem 

se u něho nasmál. Doufám, že se 

v budoucnu budeme moci těšit     

i na čtvrtý díl. 

 

Mé hodnocení filmu: 85%. 

 

 

Doseděl Michal, VI. A 
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Sudoku 
 

 

 
 

 

Chybíková Gabriela, VI. A 
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Pro legraci

Jde slon podél řeky a tu vidí mravence, jak máčí banán ve vodě.  

Slon: „Co to děláš?“ 

Mravenec: „Dej mi euro a povím ti to.“ 

Slon dá mravenci euro a mravenec na to: „Sedím a máčím banán ve vodě.“ 

„A proč?“  

„Dej mi další euro a povím ti to.“  

Slon mu dá euro a mravenec na to: „Sedím tu od rána a už jsem si vydělal 

200 euro.“ 

 

Z rybníka vyletí kachna, lord zamíří, vyjdou dvě rány a kachna letí dál. 

Lord se obrátí k Jeanovi a říká: „Zajímavý přírodní úkaz − mrtvá kachna      

a létá.“ 

 

Multimilionář si vyjede zalovit na své jachtě. Zabere mu, a co nevytáhne − 

zlatou rybku! Pustí ji a jde rybařit dál. Rybka se celá mimo ptá: „A co tři 

přání?“ 

A milionář na to: „Tak říkej, no...“ 

 

Sedí chlápek na balkoně a leze tam šnek. A tak ho vezme a hodí ho dolů. 

Za dva roky někdo zvoní, chlápek otevře a na zemi je šnek a říká: „Pěkně 

mě bolej nohy!'“ 

 

 

Chybíková Gabriela, VI. A 
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Na další číslo se můžete těšit na konci června 2016. 


