
 

        Časopis ZŠ Staré Město /ročník 2015–2016/ číslo 10 – červen 

 

 VŠEZNÁLEK     
 

 

 
 

 

Den dětí 

Kalendárium 

Básničky 

Rozhovor 

Tip na cestování 

Kvíz 

Vtipy 



 2 

 

Obsah / Úvodník 

 

 

  
2……. Obsah a úvodník 

3……. Den dětí 

4……. Kalendárium 

5……. Básnička 

6……. Básničky 

7……. Básničky 

8……. Povídka na pokračování 

9……. Povídka na pokračování 

10……Rozhovor 

11……Recept  

12……Tip na dovolenou 

13……Omalovánky 

14……Kvíz 

15……Kvíz 

16……Pro legraci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok se nám pomalu 

chýlí ke konci. Rok uplynul jako 

voda a je na čase, abychom se 

rozloučili a vrhli se do 

dvouměsíčních prázdnin. Určitě 

se většina z nás velmi těší na 

nicnedělání a zahálku, dovolené  

a tábory.    

Jiţ za pár měsíců čeká 

všechny ţáky devátého ročníku 

velmi těţká zkouška. Řeč je        

o přestupu na střední školy. 

Předpokládám, ţe ţáci šestého 

ročníku tuto novinku asi nijak 

nezaznamenají. I kdyţ si to teď 

nepřipouštějí, za pár let je tato 

zkušenost čeká taky.  

Tak jen krátce. Chci se za 

všechny ţáky devátého ročníku 

rozloučit se všemi, kteří nás 

doprovázeli na cestě základní 

školou. A zároveň přeji co 

nejvíce úspěchů současným 

osmákům s přijímacími 

zkouškami.  

Za celou redakci školního 

časopisu přejeme všem, aby si 

uţili letní prázdniny, které budou 

jistě plné dobrodruţství a nových 

setkání a záţitků. Školní časopis 

se Vás bude těšit opět v září . 

 

Manová Vendula, IX. A 
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Významné dny v červnu 

 
Den dětí 

 

Mezinárodní Den dětí se slaví kaţdoročně 1. června. Svátek se slaví proto, 

aby si lidé uvědomili, ţe děti mají stejná práva jako ostatní. Slaví se 

v mnoha státech. Vznikl v Turecku 23. dubna 1920. V roce 1949 vyhlásili 

Den pro ochranu dětí. 

 

Další návrhy na stejný svátek: 

 

Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese 

Mezinárodní den za odstranění práce dětí 

Den afrického dítěte 

Mezinárodní den mládeţe 

Mezinárodní den ztracených dětí 

Světový den dětí (20. listopadu) 

Den nenarozeného dítěte (25. března) 

Při této příleţitosti jste mohli navštívit výstavu Hurvínkův rok, prohlédnout 

si zámek v Lipníku nad Bečvou či zúčastnit se exkurze na Letišti Václava 

Havla v Praze. Doufám, ţe jste si Den dětí uţili a učitelé vám odpustili 

všechny testy .  

Vránová Anna, VI. C 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_d%C4%9Bt%C3%AD,_kter%C3%A9_se_staly_ob%C4%9Bt%C3%AD_agrese&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_za_odstran%C4%9Bn%C3%AD_pr%C3%A1ce_d%C4%9Bt%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Den_africk%C3%A9ho_d%C3%ADt%C4%9Bte&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_ml%C3%A1de%C5%BEe&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_ztracen%C3%BDch_d%C4%9Bt%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%9Btov%C3%BD_den_d%C4%9Bt%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Den_nenarozen%C3%A9ho_d%C3%ADt%C4%9Bte&action=edit&redlink=1
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Kalendárium 

 

František Palacký 

14. 6. 1798 – 26. 5. 1876  

Byl to český historik, 

politik, spisovatel a organizátor 

veřejného kulturního a vědeckého 

ţivota v soudobé Praze. Je 

povaţován za zakladatele 

moderního českého dějepisectví, 

čemuţ odpovídá i 

přezdívka „Otec národa“. Narodil 

se v Hodslavicích na 

východní Moravě (Valašsko) jako 

páté z dvanácti dětí. Přestoţe si 

Palackého otec přál, aby se z jeho 

syna stal evangelický učitel         

a kněz, syn nepokračoval dál ve 

studiích, ale nastoupil 

v letech 1819 – 1823 jako 

vychovatel do uherských 

šlechtických rodin.  

Jeho dílo se stalo 

významným milníkem českých 

dějin. Vrcholem českých dějin je 

pro něj bezesporu husitství, které 

tvoří páteř jeho hlavního díla. Je 

vyobrazen na naší bankovce, 

konkrétně na tisícikoruně. 

Kočenda Jan, VIII. C 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1798
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1876
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Historik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjepisectv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hodslavice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1819
https://cs.wikipedia.org/wiki/1823
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD
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Básnička 
 

Léto 

 

Škola je pryč a léto začíná, 

čeká nás dovolená rodinná. 

Koupaliště budou plná, 

léto jako kaţdé jiné. 

 

Ale pak v září zase do školy, 

ať uţ jsme navštívili a viděli 

cokoli. 

Zase se školou protloukat, 

šesťáci v sedmičce se rozkoukat. 

 

Na sedmáky čeká třída osmá, 

ţe je těţká − kaţdý z nich pozná. 

Na osmáky čekají přijímačky, 

školy zase nabírají nováčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A deváťáci? Slov škoda. 

Na ty čeká zcela nová škola. 

Těším se i netěším, 

co bude, to vlastně nevím. 

 

Jistě mi jednou bude takhle škola 

chybět, 

ale asi to ještě není vidět. 

Teď si ale uţijme prázdniny, 

dokud jsou, 

ony se ty školní dny uţ nějak 

utřesou. 

 

Manová Vendula, IX. A 
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Básnička 

 
Moje obec Sušice 

 

U nás v naší vesnici 

má tam kaţdý slepici. 

 

S dobytkem tu není problém, 

kaţdý dům je hezky zdoben. 

 

Máme krásné hřiště, 

ale chybí nám tam koupaliště. 

 

Nic jiného nechybí, 

vesnice je bez chyby. 

 

Jabůrková Karla, VI. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sušice 

 

Ve znaku naší vesničky 

je obilný snop zlatičký. 

 

A ţe jsme ve vinařském regionu, 

nechybí v našem znaku ani pár 

hroznů. 

 

Rádi se tu setkáváme, 

různé akce pořádáme. 

 

Ze všech obcí nejvíce 

se mi líbí Sušice. 

 

Je nás tady šest set šest, 

nešli bychom do větších měst. 

 

Endrych Nicolle Anya, VI. A 
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Básnička 

 
Čápi 

 

Čápi, čápi, 

mají velké drápy. 

 

Sídlí tady na komíně, 

lítají si celkem líně. 

 

Vznáší se nad Starým Městem, 

jsou pro nás roztomilým gestem. 

 

Aţ do Afriky doletí,  

hned po vylíhnutí dětí. 

 

Do hnízda přijde kamera, 

bude to velká nádhera. 

 

Budeme se na ně dívat,   

a všichni se usmívat. 

 

 Chybíková Gabriela, VI. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nedakonice 

 

V Nedakonickejch pršej na šejny, 

tetička volá uprostřed dědiny: 

„Strejčku, máte psa pod 

vozejčkem!“ 

 

„On tam bejvá, 

kdyţ pršejvá.“ 

 

„A kdyţ svítí slunéčko, 

idem spolem na pivečko.“ 

 

Žmolíková Magdaléna, VI. B 
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Literární střípky – povídka na pokračování

 
Poslední Kapka života (8. část − Únos Osseho) 

 

„Ale ne! Proč nás to nenapadlo dřív?“ Lais se praštil do čela a nechápavě 

se díval na Eles.  

„Já teda uţ dneska nic hledat nebudu, abyste věděli! Já uţ toho mám 

dneska plný zuby. Spíš mě láká vykoupat se v támhle tom jezeru. Dneska 

je strašný horko,“ pronesla Elvinnka s upřeným pohledem na nebesky 

modré jezero.  

„Co blázníš, Elvinn? Je teprve jaro. Na koupání je ještě chladno, ale máš 

pravdu. Na hledání uţ taky vůbec nemám náladu,“ přitakal Lais.  

„Já bych to taky nechala pro dnešek plavat,“ přidala se i Eles a tím byla 

věc rozhodnuta − dnes uţ ţádné hledání.  

Do večera se uţ jen procházeli po lesících, kopcích a hráli hry.  

Ráno, kdyţ se probudili, uţ slunce pálilo. A k poledni uţ to bylo 

k nevydrţení.  
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Literární střípky – povídka na pokračování 

 
„Elvinnko, začínám hodně uvaţovat o tom tvém koupání,“ řekl nahlas 

přede všemi Lais.  

„Abych vám, přátelé, řekla pravdu, tak já taky,“ přidala se i Eles.  

„Tak půjdeme!“ vykřikla nadšeně Elvinn.  

„Máme hledat tu Kapku, zapomnělas?“ připomenul jí otráveně Osse.  

„Nebudeme tam přece celý den, Osse. Na hodinku nebo na dvě to snad 

neuškodí,“ usmála se Eles a rozběhla se k jezeru. „Kdo bude ve vodě 

poslední, je starý asop!“ rozesmála se a uţ byla téměř u jezera.  

Lais vzal Elvinnku za ruku a společně se také rozběhli směrem k jezeru.  

Jediný Osse nikam neutíkal. Trucovitě si sedl na kámen. Neměl chuť jít 

plavat, kdyţ mají jít hledat Kapku.  

Od jezera na něj doléhalo volání, ţe je starý asop, ale on na to nebral 

ohledy. Zvedl se z kamene a naštvaně odešel do lesíku nedaleko od něj.  

Přímo za ním se objevilo něco obrovského! Osse zakřičel hrůzou a pak uţ 

měl jen černo před očima. Někdo nebo něco ho uneslo… 

 

                        Broklová Barbora, VI. D 

 

 

Pokračování 

v příštím školním roce… 
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Rozhovor

 
Rozhovor s paní učitelkou Koňaříkovou 

 

Paní učitelko, jak dlouho učíte ve škole? 

Učím celkem 42 let. 

 

Chtěla jste být vţdycky učitelka? Jestli ano, tak z jakého důvodu? 

Ano, vždycky jsem chtěla učit, protože mě bavila práce s dětmi.  

 

Vedete na škole i nějaké krouţky? 

Ne, nevedu.  

 

Jaké předměty na škole učíte? 

Učím zeměpis, tělocvik a pracovní činnosti. 

 

Jste něčí třídní učitelka? Pokud ano, tak které třídy? 

Ne, nejsem třídní učitelka. 

 

Co Vás přimělo k učení těchto předmětů? 

Byl to zejména zájem o sport. Velmi ráda také cestuji a získané zkušenosti 

využiji při výuce zeměpisu.  

 

 

 

Doseděl Michal, VI. A 
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Tradiční recept
 

Šlíšky 

 

Suroviny:  

1kg brambor 

1 vejce 

200 g hrubé mouky 

200 g krupice 

1 prášek do pečiva 

sůl 

3 polévkové lţíce másla 

cukr – dle chuti  

mletý mák – dle chuti  

 

Pracovní postup: 

Uvaříme celé brambory i se slupkou a necháme je vychladnout. Oloupeme 

je a najemno nastrouháme. Do nastrouhaných brambor přidáme mouku, 

krupici, vejce, prášek do pečiva a špetku soli. Zpracujeme v tuţší těsto       

a ručně vyválíme na silnější váleček, dlaní ho zploštíme a krájíme 

stejnoměrné podlouhlé šlíšky. Nakonec šlíšky ještě rukou vytvarujeme       

a vyválíme v mouce. Ve vroucí vodě vaříme asi 5 minut, hned jak 

vyplavou, vytáhneme cedníkem a omastíme. Sypeme mletým mákem 

smíchaným s cukrem. 

Můţeme také posypat nasucho opraţenou houskou smíchanou s cukrem. 

 

Dvořáková Pavlína, VI. B 
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Tip na dovolenou
 

Tipy na dovolenou v České republice 

 

V Ústeckém kraji si zajeďte na Rysí stezku do Českého Švýcarska. Ve 

Zlínském kraji můţete navštívit ZOO Zlín, hrad Buchlov, Lázně 

Luhačovice, CHKO Beskydy. O prázdninách bude probíhat v Uherském 

Hradišti Letní filmová škola. V Jihomoravském kraji si můţete zajet na 

Pálavu, do Moravského krasu nebo do Lednicko-valtického areálu. 

 

Tipy na dovolenou v zahraničí 

 

Z důvodu krize ve světě doporučuji nejbezpečnější stát světa Island. Země 

je známá svou krásnou přírodou a okouzlujícími gejzíry a prameny. Na 

tomto ostrově neţije mnoho lidí, ale díky tomu je tam klid a mír. Zde 

můţete dlouhé hodiny strávit relaxováním a pozorováním úchvatné 

krajiny. Sportovní nadšenci se mohou vydat na sopku Hekla. 

Já osobně bych se tam vydal hned! 

 

Doseděl Michal, VI. A 
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Omalovánky 
 

Vykresli si obrázek dle vlastní fantazie  

 

 
 

Kusáková Veronika 
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Kvíz

 

 
Vesmír je ………. 

1. pevný obal Země 

2. veškerý prostor kolem nás 

3. něco jako planety 

4. je to vymyšlené 

 

 

Třetí planeta sluneční soustavy je ………. 

1. Merkur 

2. Venuše 

3. Země 

4. Mars 

 

 

Střídání ročních období způsobuje ……… 

1. rotační pohyb 

2. tvar Země 

3. gravitace 

4. oběžný pohyb 
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Kvíz
 

 
Měsíc je ………. 

1. prázdná koule :) 

2. satelit 

3. stát 

4. družice Země 

 

 

Jeden rok trvá ………. 

1. 356 dní 

2. 365 dní 

3. 300 dní 

4. 654 dní                        

 

Kočenda Jan, VIII. C 
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Pro legraci

 
Při hodině chemie: „Co se může vypařit stejně rychle jako voda?“       

Ţák říká: „Peníze! Ty se vypaří, ani nevíte jak!“ 

 

Student se ptá nového spolubydlícího z venkova: „Proč boxuješ do zdi?“  

Spolubydlící na to: „No, je to obývací pokoj, ne?“ 

 

Náš učitel na klavír s oblibou říkává: „Bacha na Bacha!“ 

 

Učitelka zadala dětem: „Napište osm molekul vody.“ 

Pepíček píše: „H2O, H2O, H2O...“ 

 

Zlobí se učitelka při geometrii: „Třicet sedm stupňů, ne třicet sedm na 

nultou!“ 

 

„Jakže?? Za pět?!“ rozčiluje se mladý student. „Vždyť jsem tu tečku 

narýsoval správně!“ 

 

 

Chybíková Gabriela, VI. A 

 

     

 

 

Redakce
Broklová Barbora, Doseděl Michal, Dvořáková Pavlína, Endrych Nicolle 

Anya, Chybíková Gabriela, Jabůrková Karla, Kočenda Jan, Manová 

Vendula, Vránová Anna, Kovářová Denisa, Kusáková Veronika 

___________________________________________________ 

Všeználek / 10. číslo / roč. 2015–2016 / vyšlo 27. června 2016 

Na další číslo se můţete těšit na konci září 2016. 


