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Základní škola Staré Město
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Školní rýmování
Březen

Na záhoně první žlutá kvítka kvetou,
tulipány a krokusky vystrkují růžky.
Poslední kapky sněhu paprsky smetou,
dědeček chystá zahradnické nůžky.

Sluníčko nám teplé bundy vysvléká.
Ptáčci se mají k světu.
Voda v Moravě rychleji protéká
a měsíc březen je tu.

Kamila Holčíková, IV. B
Měsíce

Leden na zimu si hraje.
Únor říká, už to taje.
Březen zpívá spolu s ptáky.
Duben barví stromy taky.

Květen volá, lásky je čas.
Červen, konec školy je tu zas.
Červenec je léto, voda,
srpen volá, konec prázdnin, škoda!

V září jdeme všichni do školy.
V říjnu pouštím draky, píšu úkoly.
Listopad nám zimu dává.
Prosinec jsou Vánoce, sláva!

Jan K., IV.B
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Jaro
Slunce svítí jasně,
na jaře, to je jasné.
Včely opylují květy,
jak před pěti lety.

Všichni se probouzejí
a potravu hledají.
Čápi se vracejí,
zajíci po poli běhají.

Jakub Vávra, IV.B

Březen
V březnu máme velkou 
práci,
pracujeme na zahradě.
Už zmizeli sněhuláci,
slunce nás lechtá na 
bradě.

Jaro už je tady,
ptáci jsou zas zpět,
barevné jsou zahrady,
všude pučí květ.

Klára Vlková, IV.BDuben
V dubnu roste krásné kvítí,
z nebe na nás slunce svítí.
Vyrostly nám krokusy,
dělám s nimi pokusy.

Smějeme se tralala,
protože je apríla.
Na apríla žertujem,
je to jenom jeden den.

Eliška Adamíková, IV.B

Květen
V květnu se rodí koťata,
jsou malá, hezká, 
chlupatá.
Jejich máma,
velká kočka,
vyvaluje na ně očka.
Olízne je, pohladí,
že má drápky, nevadí. 
A ještě jednu věc vám
řeknu, já narodil
se také v květnu.

Viktor Nuc, IV.B
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Velikonoce
Z křesťanského pohledu Velikonoce oslavujeme, 
protože Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Dříve se týden 
před Velikonocemi nazýval Svatý týden. Jeho první den 
se jmenoval Modré pondělí. Když bylo Modré pondělí, 
dětem i studentům začínaly jarní prázdniny. Na Šedivé 
úterý hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny. Na 
Škaredou středu se vymetávaly saze z komínů a také 
se nemělo škaredit, protože by to mohlo vydržet každou 
středu v roce. Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní 
události. První je Ježíšova večeře na rozloučenou, při 
níž myje apoštolům nohy a zároveň je zrazen Jidášem. 
Druhá je Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a 
jeho zajetí. Na Velký pátek se připomíná smrt Ježíše 
Krista na kříži.                                                         barča

Smějeme se s Honzou
O Velikonocích: „Teto, ta vajíčka se ti asi nějak srazila, ne?”
„Kdepak vajíčka, ta zdražila,” vysvětluje teta, „to jsou 
obarvené ořechy...”
Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě 
a už ho zastavuje policejní hlídka. K autu přijde 
mladá policistka a spustí: „Tak si vystupte, 
pane řidiči, co ta pomlázka za volantem?”
„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl, 
že chcete taky vyšupat...”
Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, 
nejsou dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku...”
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„Tak co sis letos o Velikonocích 
vykoledoval, Filípku?” zajímá se babička.
Vnouček na to: „Pořádnej průšvih.”
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Velikonoční kvíz
Velikonoce jsou svátky:
1. jara  V
2. podzimu K
3. zimy  P
Který den je o Velikonocích volno?
1. v úterý           S
2. ve středu          O
3. v pondělí  E
Velikonoční kraslice je:
1. natvrdo uvařené nebo vyfouknuté prázdné vejce, 
výtvarně ozdobené     L
2. velikonoční kresba na papír Z 
3. velikonoční mašle   F    
Kdo nebo co, je řehtačka?
1. oslovení pro mladou slečnu           D
2. dřevěný nástroj vydávající drnčivý zvuk I
3. hlasitý smích              H
Co se obvykle peče na Velikonoce za dobroty?
1. mazanec a beránek                     I
2. nic, na celé Velikonoce se drží půst  W
3. vanilkové rohlíčky                              K
Co se nemá dělat na škaredou středu?
1. člověk se nemá smát                    W
2. člověk si nemá zpívat                    U
3. člověk se nemá mračit a škaredit  O
V některých oblastech mohou děvčata pomlázku 
oplatit, kdy vylívají na chlapce kbelíky:
1. bílého i červeného vína  R
2. studené vody    N
3. studeného mléka   K
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Nejznámější velikonoční říkankou je Hody, hody 
doprovody…..doplňte
1. dejte vejce malovaný  N
2. dejte něco dobrého   H
3. dejte nám kopu vajec   J
Velký pátek je den, kdy…
1. zemřel Ježíš Kristus     C
2. den, kdy Ježíš ležel v hrobě    Z
3. se konala Ježíšova večeře na rozloučenou  I
Kam odlétají zvony na Zelený čtvrtek?
1. do Paříže           S
2. do Berlína           J
3. do Říma   E

Zábavné Velikonoce přeje Jan K., IV.B



8

Najdi 10 rozdílů
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Pohádky s vyjmenovanými slovy
Zbyněk
Byl jednou jeden Zbyněk. Bydlel v Přibyslavi. Měl 
obyčejný byt, kobylu, býka a další dobytek. Kobyla 
s býkem měli rádi různé byliny např. babyku. V bytě měl 
dřevěný nábytek. Zbyněk byl bystrý a všímal si ostatních 
obyvatel města Přibyslav. Zbyněk chtěl být lékařem, ale 
stal se pošťákem. A nakonec si vydělal i na příbytek pro 
býka a kobylu.                             Eliška Adamíková, IV.B

Přesmyčky
laško              …………  
nyprázdni      …………
šitse               …………
konovelice     …………
roja                 …………
vratnoslu        …………
zdropou          …………
jíčvaka           ………….   
makarád         …………

Připravil: Jakub Vávra, IV.B

Jazykolamy
Měla babka v kapse vrabce, vrabec babce v kapse píp. 
Zmáčkla babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse 
chcíp.
Šel pštros s pštrosicí a s pštrosíčaty pštrosí ulicí, 
do pštrosíčárny.
Dolar, rubl, libra – dolar, rubl, libra – dolar, rubl, libra…      
Úspěšné ohýbání jazýčků přeje     Jan K., IV.B
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SUŠENKY (z ovesných vloček)
Suroviny
1 hrnek hladké mouky
1 prášek do pečiva 
1 malá lžička skořice
250g rozpuštěného másla
1⁄2 hrnku krystalového cukru (případně medu) 
1 vajíčko
1 vanilkový cukr
1,5 hrnku ovesných vloček
0,5 hrnku nahrubo nasekaných ořechů
80g nalámané čokolády
Postup
Vajíčko s rozpuštěným tukem promícháme a postupně 
vsypeme všechny suché suroviny. Je z toho husté těsto.
Z něho mokrou rukou nebo malou lžičkou tvoříme kuličky, 
které dáme na plech s pečícím papírem.
Pečeme na 180 stupňů do růžova.
Po upečení jsou placičky hodně křehké, proto sundáme 
pečící papír i s placičkami a necháme je vychladnout.

Klára Smištíková
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SUDOKU

Jakub Vávra, IV. B
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Elévové FBC Slovácko 2016
Dne 16.11. se florbalový tým FBC Slovácka zúčastnil 
turnaje o medaile. Brankařka Ema Čechová, ale 
musela odstoupit kvůli nevolnosti a zastoupil ji David 
Černota. V bráně zářil a propustil jen dva góly. Přesto 
to nestačilo na zlaté medaile. O vítězství je připravila 
remíza s vítězným týmem Astra Zlín. Proto mají stříbrné 
medaile.
Hráči FBC Slovácko: Pavel Jančo, Maxmilián Čech, 
Kryštof Foret, Matěj Klíma, Ondřej Malůš, Viktorie 
Mlčochová, Ondřej Sýkora, Ondřej Koubek, Tomáš 
Brhel.

Kryštof Foret, V.C
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Jak znáte Harryho Pottera?

Jak se jmenuje Hermionina kočka?
Mourek  X
Křivonožka  K
Křivoručka  C
V jaké koleji je Harry Potter?
Zmiozel  E
Havraspár  O
Nebelvír  T
Jak se jmenoval profesor ve škole čar a kouzel 
v Bradavicích?
Brumbál  U
Ron  I
Lupin  V
Jak se jmenuje obr, který bydlí v chatě u Bradavic?
Jožin z Bažin  N
Draco Malfoy  F
Hagrid  Z 
Jak se jmenuje pravým jménem Lord Voldemort?
Harry Potter  K
Tom Raddle  L
Marek Popelka  M
Jak se jmenuje sova Harryho Pottera?
Hedrika  B 
Hedvika  O
Hedvikra  P

Ondřej Koubek, 
V.A
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Chyby ve filmech 
Dnes se podíváme na  Harryho Pottera!
Když Hagrid vejde do chalupy, ohne poté pušku pana 
Dursleyho a omylem prostřelí strop. I přesto, že venku 
strašně prší, dovnitř voda neteče. Když moudrý klobouk  
vybere Harryho do Nebelvíru, sedne si ke stolu vedle 
Rona. V druhém záběru je však na druhé straně vedle 
Hermiony. A když se pokouší proniknout kolem Chloupka, 
kápne na rameno Ronovi Chloupkova slina. V dalším 
záběru je však jeho rameno úplně čisté.  
Zdroj: YouTube: MacMichael TOP 5      

Tomáš Zajíc, V.B  
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Vikiho počítačové okénko 
Dnes Vám poradím,  co si koupit k počítači za super 
cenu!!!! 

Začneme myší. Jako každý správný 
gamer potřebujete super myš. Kvalitní 
ergonomickou a aby vám vyhovovalo 
např. podsvícení, double click  atd. 
Samozřejmě musí být cool, proto se 
podíváme do obchodu CZC.cz a tady 
je. A4Tech Bloody Gaming V8, CORE 
2 má podsvícení, double click i triple 
click, výbornou ergonomii a dokonce 
k ní dostanete jako dárek podložku 
s názvem A4-Tech X7-200MP v 

hodnotě 99Kč. No neber to kámo!  Myš stojí jen 502 Kč a 
to se co, to se vyplatí. Příště se podíváme na klávesnici. 
                                                    Přeji super Velikonoce!
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NejFake: Má přibližně 
550 000 odběratelů. 
Jeho nejúspěšnější série 
se nazývá: nejPLAY. 
NejFake má v každém 
videu šátek a sluneční 
brýle, protože se nechce 
odhalit. Nedávno 
dokonce natočil song: 
Instagram, který se 
vysílal i na Óčku.

GoGoManTV: 
Má přibližně 
1 800 000 
odběratelů. Má 
přítelkyni, která 
se jmenuje 
Lucka. Je to 
Slovák. Jmenuje 
se Daniel 
S e b a s t i a n 
Štrauch. Má 
bratra, který se 
jmenuje Max. 

YouTube

PedrosGame: Má přibližně 700 000 odběratelů. Skoro 
v každém videu nosí kšiltovku. Má úspěšnou sérii 
Minecraftu. Hodně videí natáčí s Housem. Má už dokonce 
rodinu a je mu kolem 30 let.               Ondřej Koubek, V.A
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Marwex: Má přibližně 300 000 odběratelů. Natáčí hlavně 
videa z Minecraftu. Je mu 18 let (skoro 19). Každý den 
vydává video. Bydlí ve Znojmě. Má přítelkyni, ale jméno 
nechce prozradit.

Jirka Král: Má přibližně 850 000 odběratelů. Natáčí 
hlavně hry GTA 5 a Minecraft a blogy. Jedna 
z nejlepších sérií blogů byla cesta do USA. Má 27 
let. Má sestru Katku, která má kanál: Svět podle 
Katky.

Baxtrix: Má přibližně 310 000 odběratelů. Natáčí hlavně 
videa z Rustu. Nesnáší horory. Bydlí v pronajatém 
domě. Jmenuje se Štěpán Buchta. Nejčastěji natáčí 
s Wedrym.

Marek Popelka

YouTube
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Kroužek pletení náramků

Pleteme tam náramky z bavlnek. Od těch nejlehčích, 
až po ty  nejsložitější. Potřeby: bavlnky, nejlépe  značky 
„mouline“, taky zavírací špendlík a polštář. To je vše. 
Kroužek je jednou týdně v pondělí od 13:15 a končí 
ve14:00 hod. Je nás tam málo, takže kdo chce, může se 
přihlásit. Je to ve třídě 5.B. Kroužek vede paní učitelka 
Ivana Buršová. 

A VESELÉ VELIKONOCE
Eleanor Jansková
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Zábava na Velikonoce


