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Základní škola Staré Město
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Letní rýmování

Staré Město
Staré Město mnoha tváří,
proto z dálky celé září.
Památník Velké Moravy,
lidem hodně vypráví.
O tom, jak se lidem žilo,
pohřebiště tady zbylo.
Sladký cukr vařil se tu,
Slezan příze stále pletl.
Nový kostel na náměstí,
křesťanství nám věští.
Kovosteel, jenž pár let slaví,
kovozoo tu pro nás staví.
Chceš-li barvu ve spreji, pomůžou Ti příteli,
v podniku jenž je to tak,
jmenuje se Colorlak.
Řeka Morava výlet na lodích nám skýtá,
při ní Baťův kanál výletníky vítá.
Pro studenty střední školy,
zemědělská škola s gymnáziem tady stojí.

Valča Straková

Naši školu navštívil Český rozhlas Brno. Měli jsme si 
připravit básničky o rodné obci. Tady je malá ukázka. 
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Staré Město
Vyrůstám teď v domečku,
který je v krásném městečku.
Je tu škola základní,
do které chodím s nadšením.
Veliký kostel je tu taky,
vysoký je až po mraky.
Máme tu Památník Velké Moravy,
ke kterému míří dlouhé davy.
Až si všechno prohlídnou,
do Kovostýlu si zajedou.
Čeká je tam překvapení,
jak železa si lidi cení.
Mám moc ráda tohle město,
je dobré, jak perníkové těsto.              Kristýnka Hájková

Stardoll
Ahoj!  Dnes Vám popíšu počítačovou hru Stardoll. Je to hra 
více pro holky, ale hrají ji i kluci. Mně se na téhle hře líbí 2 věci: 
registrace je zdarma, nemusíte si ji stahovat a můžete poznat 
spoustu nových kamarádu z celé České republiky. Založíte 
si panenku a můžete ji různě upravovat, oblékat, malovat, 
kupovat jí věci... Na začátku hry dostanete 12 žlutých mincí. 
Těm se říká stardollary. Kromě nich ještě 700 fialových mincí 
a těm se říká starmince. Až vám dojdou stardollary, tak si je 
můžete koupit přes kredit nebo peníze. Ale pokud nechcete 
utrácet, můžete si je vydělat. Po přihlášení se objeví v levém 
rohu obrázek Vaší panenky. A když se podíváte trochu 
doprava, máte tam zvonek. Klikněte na něj a pak klikněte na 
zprávy. Během hry plníte různé úkoly. Doufám, že se Vám 
tahle hra bude líbit.                        Valča
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Kemp netradičních sportů
V pondělí jsme přijeli do areálu Slovácký dvůr. Ubytovali 
jsme se a rozdělili do čtyř týmů. Ty se jmenovaly: 
Netradyčňáci, Campaři, Hbití šneci a Rychlé kecky. 
Odpoledne jsme se vydali ke kanoistům. Po prohlídce 
loděnice a krátké přednášce si to dva naši spolužáci 
vyzkoušeli. Jeden se bohužel vykoupal. Naštěstí voda 
byla teplá. Když jsme se vrátili, proběhl večerní program. 
V úterý dopoledne jsme soutěžili v Ostrožském čtyřboji. 
Na čtyřech stanovištích jsme plnili tyto úkoly: cyklojízda 
na boulích, horolezecká zeď, lanovka a sloní nohy. Po 
obědě jsme se vydali do Kunovic na výstavu letadel. 
Když jsme se vrátili, proběhla prezentace „Žabí kvákání“ 
a potom jsme šli spát. Ve středu jsme jeli na celodenní 
výlet do Vnorov, kde jsme se svezli lodičkami do lužního 
lesa. Tam jsme si zkusili lovit různý hmyz. Naše cesta 
pokračovala návštěvou Hvězdárny ve Veselí. Po příjezdu 
do Ostrožské Nové Vsi proběhl večerní program. Čtvrtek 
byl celý sportovní. Dopoledne jsme byli na Ostrožském 
fáborkáči a hráli jsme Obrázkovou štafetu. Po obědě 
jsme se začali učit softbal, minigolf a dekomlat. Jako 
večerní program byl táborák, u kterého jsme si opekli 
špekáčky. Potom následovala stezka odvahy. Tu jsme 
všichni zvládli a moc nás bavila. Celý pátek byl v duchu 
balení a vyhlašování. 1. místo - Rychlé kecky, 2. místo - 
Campaři, 3. místo - Netradyčňáci a 4. místo -  Hbití Šneci. 
Po vyhlášení jsme se vydali na nádraží. Vlakem jsme se 
vraceli do Uherského Hradiště. Tady nás s otevřenou 
náručí vítali naši milovaní rodiče.

                                        Eliška,5.C



6

Pěkný klobouk, co?
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Kamarádka Linda
Dne 12.6. 2016 naši třídu navštívila kamarádka paní 
učitelky Linda. Přijela za námi z Ameriky. Linda je velmi 
hodná, sympatická a velmi vzdělaná. Paní učitelka si s 
ní dopisuje. Pracuje jako vychovatelka v družině a učí 
děti, se kterými si píše naše třída. Linda nám anglicky o 
těchto dětech povídala. O sobě nám řekla, že bydlí odtud 
5500 kilometrů. Velká dálka, co? Řekla nám také, že její 
syn Erik bydlí od ní 5000 kilometrů. To znamená, že bydlí 
v Kalifornii, a že to má Linda k němu přibližně stejně jako 
k nám. Byla to velká zábava být s Lindou. Během dne 
navštívila také páťáky a zbylé čtvrťáky v rámci angličtiny. 
Měj se Lindo pěkně a zase někdy přijeď! Děkujeme

EMMA ČÍHALOVÁ ,  4.B
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Páťáci v Praze  
Sraz jsme měli na vlakovém nádraží ve Starém Městě 
v 5:30hod. Přešli jsme podchodem na nástupiště k vlaku 
jménem RegioJet. Tam nás učitelé rozdělili do kupéček. 
Vyjeli jsme v 5:51hod. Cesta nám uběhla rychle a příjezd 
do Prahy byl v 8:51hod. Po vystoupení z vlaku jsme se 
přepočítali a šli jsme na metro. Jeli jsme na Vyšehrad. 
Z Vyšehradu jsme šli směr Petřín. Přišli jsme ke spodní 
stanici lanovky, kde byla docela velká fronta. Asi po 
dvaceti minutách jsme se dočkali. Nastoupili jsme a 
lanovka se rozjela. Byla tam i mezizastávka a pár našich 
spolužáků si myslelo, že jsme na konečné a vystoupili. 
My jsme na ně volali, ať se vrátí. Naštěstí to stihli. Na 
Petříně jsme se nasvačili. Odtud jsme šli na Pražský 
hrad, kde jsme se prošli. Přešli jsme Karlův most, kde 
jsme si mohli něco koupit. A z Karlova mostu jsme šli 
k Orloji. Po odbití hodin jsme se přesunuli k Prašné 
bráně. Od Prašné brány jsme šli k soše sv.Václava. Tam 
jsme si mohli zajít do McDONALDU a nebo do KFC. No 
a odtud již značně unavení zpět na vlakové nádraží, kde 
jsme ráno vysedli. V 19.51 hod. se vracíme domů. A to 
je vše z našeho výletu do Prahy. Moc se nám to líbilo. 
Takže se máte na co těšit. 

Tia, 5.C

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.“ 
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Najdi 10 rozdílů

Žaneta Pavlíková, 4.B
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Skaut - kroužek
Chtěli bychom vás pozvat do kroužku Skaut ve Starém 
Městě.

Je to velmi dobrý a zábavný kroužek, se 
kterým se každý rok jezdí na tábor a na 
různé výpravy. Každý týden ve středu 
bývá schůzka u Čerťáku. Na schůzce se 
učíme uzly, učíme se o přírodě a hrajeme 
tam hry. Máme také nástěnku, na které 

máme pokřiky, papírky 
s výpravami a věkové 
rozdělení. Hrajeme tam 
hry. Nejoblíbenější jsou: 
Král a Belgie. 
Belgie je hra, ve které 
stojíme v kroužku a 
jeden obchází. Když si 
stoupne mezi dva, tak 
ti musí oběhnout kruh 
a co nejdřív prolézt 
mezi nohama toho, 
co je vybral a musí se 
dotknout míče, který je 
uprostřed kruhu. Komu 
se nepodaří dotknout 
míče, obchází kruh.
Děkujeme za pozornost 

a přijďte mezi nás!
Emma a Žaneta, 4.B J
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Muffiny s kousky čokolády
Potřebujete:
Hladká mouka: 250g
Prášek do pečiva: 3 lžičky
Čokoláda (nakrájená na kousky): 100g
Vejce: 1ks
Moučkový cukr:  125g
Olej: 100ml
Bílý jogurt (nebo kysaná smetana): 250g
Postup: Vařečkou vyšleháme vejce, moučkový cukr, olej 
a bílý jogurt. Do této směsi přidáme hladkou mouku, 
prášek do pečiva a kousky čokolády. Vzniklým těstem 
naplníme košíky na muffiny (asi do 3/4) a dáme je péct 
do předehřáté trouby. Na 180 stupňů pečeme cca 20 
minut. 

Zmrzlina
Suroviny: 1 vanička tvarohu, 1⁄2 vanilkového cukru, 1 
kelímek zakysané smetany, 3 lžíce práškového cukru
Postup:
Vše smícháme dohromady. Připravíme si misky do 
kterých nalijeme krém (můžete  tam dát  i kousky 
čokolády). Přes noc to necháte v mrazáku a na druhý 
den si zmrzlinu můžete dát. 
PŘEJI DOBROU CHUŤ! 

Vaše kuchařinka Karolínka Baroňová 
Vyhlášení soutěže“ Detektiv“ 

Nejlepším detektivem se stala Natálie Puliková ze 
3.C. Zjistila, že vrah byl Jan Stoleček. Prosíme, aby 

si vyzvedla svoji odměnu u p. uč. J. Daňhelové. 
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KRISTÍNA
Je to slovenská zpěvačka. Vystudovala konzervatoř 
v Košicích. Obliba tance a zpěvu stále stoupala. Setkání 
s jedním producentem znamenalo začátek její hudební 
kariéry. První singl „Som Tvoja“ vydala ve spolupráci 
s raperem Opakem z bratislavské skupiny A.M.O. na 
jaře v roce 2007. 
Víte že: V roce 2011 Kristína nazpívala oficiální hymnu k 
Mistroství světa v ledním hokeji „Life is a game“ s textem 
a hudbou Martina Kavuliče.
V roku 2008 přezpívala píseň od Beáty Dubasové „Vrať 
mi tie hviezdy“, díky čemuž se na Slovensku dostala do 
širšího podvědomí.
V roce 2015 si zahrála po boku Ondřeje Vetchého ve 
filmu Život je život, ke kterému nazpívala úvodní píseň. 
V listopadu 2008 vydala své debutové album „Ešte 
váhám“, které obsahuje 11 skladeb a dva remixy. Tři 
videoklipy k písničkám „Som Tvoja ,Vrať mi tie hviezdy 
a Zmrzlina“.

barčax
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Co se vylíhne z kukly, kde je zakuklená housenka?
Mravenec (C
Motýl (L
Beruška (R
Tučňák (P
Komár (A
Kolik metrů přibližně měří žirafa?
3 metry (F
8 metrů (B
6 metrů (D
5 metrů (O
10 metrů (A
Jakou by měla zebra barvu, kdyby neměla pruhy?
Černou (Ď
Zelenou (R
Bílou (U
Hnědou (O
Růžovou (H
Kdo jsou to primáti?
Ovce (P
Ryby (K
Opice (Č
Kočky (Ř
Psů (C
Co dělá kočka nejraději?
Plave (Ý
Loví (Í
Hlodá kůru (P
Létá (D
Žije na poušti (V
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Jakým jazykem se mluví v Rakousku? 
Německy (S
Polsky (A
Rakousky (D
Anglicky (R
Čínsky (L
Jaké je hlavní město Chorvatska?
Praha (P
Hřeb (S
Sarajevo (A
Reykjavik (C
Záhřeb (E  
Kolik dní mají letní prázdniny?
61 dní (D
69 dní (L
46 dní (C
62 dní (K
50 dní (A
Kolika let se přibližně dožívají křečci ?
1-2 roky (S
2-3 (I
8 roků (M
0 roků (N
4-5 (R
Jakou rychlostí dokáže běžet pštros?
60-70km/h (K
40-30km/h (B
20-30km/h (C
5-10km/h (A
120-160km/h (R
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Jaký je nejtěžší had na světě?
Anakonda (Y
Krajta mřížkovaná (M
Zmije gabunská (L
Chřestýš diamantový (C
Křovinář němý (V
Kolik má lidské tělo svalů?
Přes jeden tisíc (F
300 (O
600-650 (A
350-450 (N
850-900 (P
Jak se jmenovala Česká republika, když byla 
spojená ještě s jedním státem?
Česko - Rusko (N
Česko - Arabská republika (H
Německo - Česká republika (J
Česko - Slovenská republika (B
Československo (V
S jakými státy sousedí Česko?
Rusko, Anglie, Francie, Německo (L
Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko (I
Mexiko, Německo, Rusko, Sýrie (V
Česko, Slovensko, Rakousko, Francie (C
Maďarsko, Itálie, Chorvatsko, Slovinsko (S
Který měsíc je nejkratší v roce? 
Leden (O
Prosinec (F
Březen (J
Únor (K
Říjen (M
20
Říjen (M
20
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Čím dýcháme?
Ucho a nos (D
Noha a ruka (L
Nos a pusa (Y
Oko a krk (L
Ucho a ruka (S
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Hádej, hádej hadači …….
Víte, k čemu slouží kroužek na klíče?
(Funguje to tak. Musíte spojit například klíče od bytu a 
od auta. Poté tento důmyslný vynález umožňuje ztratit 
všechny klíče najednou.)
Jaký je rozdíl mezi koněm a špendlíkem?
(Na koně nejdřív vyskočíš a pak sedneš a na špendlík 
nejdřív sedneš a pak vyskočíš.)
Víte, jaký je rozdíl mezi mlhou a ženou?
(Žádný, když zmizí, tak je hezký den.)
Co dělá lenochod, když hoří prales?
(Hoří s ním.)
Jakou barvu má vlastně zebra? Bílá s černými pruhy 
nebo černá s bílými?
(Bílá s černými)

Valinka, 5. C

 Vtipálka Valinka
Pepíček jde spokojeně ze školy domů.
„Tak co Pepíčku, copak jste dnes dělali ve škole?“
„Vyráběli jsme výbušniny.“
„Opravdu? A co v té škole budete dělat zítra?
„V jaké škole?“
„Pepíčku, ty jsi zase dělal domácí úkol s tatínkem, že?“
„Kdepak, paní učitelko. Včera večer ho tatínek dělal 
úplně sám!“
Malý Pepíček přinese policistovi plechovku s limonádou 
a žádá ho: „Prosím vás, pane, můžete mi otevřít tu 
plechovku?“ Policista zaklepe na plechovku a křikne: 
„Policie, otevřete dveře!“
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Najdeš odlišný balonek?
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S radostí všem oznamujeme, že jsme již podruhé obhájili 
titul EKOŠKOLY. Děkujeme Vám všem za snahu, píli, 
vzorné třídění, šetření el. proudem a vše, co pro naši 
přírodu děláte.                                                      Ekotým

Hola, hola, jsme opět EKOŠKOLA!

MEXICKÝ NAHÁČ (XOLO)
Dnes vám napíši něco o pejskovi, který se nazývá 
„Mexický naháč“ aneb“ Xolo“. Na tohoto pejska jsem 

narazila náhodně, když jsem jen tak 
brouzdala  po internetu. Mexický 
naháč je velmi vzácný pes, který 
nemá příliš příznivců, proto mu již 
několikrát hrozilo vymizení. Tento 
pes byl původně využíván jako pes 

hlídací, k tomuto účelu se využívá i nyní a zároveň se 
chová jako společník, proto je díky své přátelské povaze 
skvělý pes do rodiny. Mexický naháč je pes, který se 
objevuje ve třech velikostech. Jeho hlavním znakem 
je to, že nemá srst. Jeho tělo je zcela holé, pouze na 
hlavě a na špičce ocasu má chomáček chlupů. Na hlavě 
jsou chlupy krátké a hrubší a na ocase delší a jemné. 
U tohoto plemene není potřeba pečovat o srst, ale o 
kůži. Je potřeba ji chránit před sluncem a chránit ji proti 
vysychání. Mexický naháč je velmi milý a klidný pes, 
který velmi dobře vychází i s malými dětmi. Je velmi 
inteligentní a přizpůsobivý. Tohoto psa je potřeba chovat 
v bytě. Zajímavostí je, že toto plemeno neumí štěkat. 
Anglický název: Chien nu Mexican

Zdraví Vás milovnice pejsků Tia


