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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 

Naše škola slaví v letošním roce 60 let od svého založení. Jak škola tenkrát 

vypadala, kolik do ní chodilo žáků nebo kdo zde učil, se dozvíte z Almanachu, který naše 

škola u příležitosti oslav založení vydává. Podívejme se teď na to, „co v Almanachu 

nenajdete“ (všechny úryvky jsou převzaty z kroniky školy): 

 

 „Na škole byly zavedeny ranní rozcvičky, které se konaly venku.“ – Co kdybychom 

na tuhle tradici navázali? 

 „Dnem 1. ledna byla uvedena v činnost družina mládeže.“ – Nic nového pro nás, 

ale pro pracující maminky žáků to bylo velké ulehčení – děti zde dostávaly oběd i 

svačinu! 

 „Pololetní prázdniny byly prodlouženy do 7. února. Byly v období velkých mrazů, 

kdy se jevil nedostatek topiva.“ – určitě i dnes bychom rádi šetřili topivo. 

 „Po pololetních prázdninách …. došlo k přerušení vyučování. Značné procento 

dětí onemocnělo chřipkou … Tyto prázdniny trvaly od 22. února do 7. března …“ 

– tak i tyhle prázdniny by se nám určitě líbily! 

 

A co se v naší škole děje dnes?  

Asi nejaktuálnější jsou pro nás aktivity spojené s mezinárodním projektem 

Waterworks, European Ways. I ti nejmladší se na nich podílejí, rozhlížejí se kolem sebe, 

seznamují se s možnostmi ochrany vodních zdrojů, způsoby šetření vodou doma i ve 

škole, charakterem krajiny kolem vodních toků a dalšími. 21. března na naší škole 

proběhl projektový „Den vody“. A co je pro žáky nejzajímavější? Přečtěte si příspěvek 

naší žákyně:  

„Od 10. 2. do 14. 2. 2014 jsem se s pí. uč. Kučerovou, pí. uč. Sobolíkovou a mými 

spolužačkami v rámci projektu Waterworks - European Ways zúčastnila výměnného 

pobytu na Tenerife. Letěly jsme nejdříve z Prahy do Amsterdamu, poté z Amsterdamu do 

Madridu a nakonec z Madridu na Tenerife. Z letiště jsme jely autobusem do školy, kde 

jsme se seznámily s hostujícími rodinami. V následujících dnech jsme navštívily Las 

Cañadas del Teide National Park, vyzkoušely jsme si vodní aktivity (jako například 

kánoing, vodní lyžování, nebo potápění), prezentovaly jsme připravené projekty, které 

jsme vytvořily. Studenti z Tenerife nám ukázali svoji školu a hostující rodiny nás 

provázely po Tenerife. Bylo to tam krásné a hlavně jsme si tam našly spoustu nových 

kamarádů z Tenerife, Itálie, Německa, Holandska a Francie.“ 

Jana Pilařová 
 



 

STRÁNKA PRO NEJMENŠÍ 
1) Křížovka: 

 
 

1. Nejlepší přítel člověka je?                             

2. Když se spleteš, je to?                                    

3. Kdo chodí s čertem a andělem?                      

4.   Jak se nazývá šnečí          

      domeček?                        

 
Tajenka: rým -  _ _ _ _   se nemyl 

 

 

2) Omalovánky: 
 

 
 

 
 

 
 

3) Hádanky: 
 
Ubývá a pak zas roste, 
řekni, kdo jsi, noční hoste? 
 

Kvítím posetá, černá zahrada, 
v noci rozkvétá, ve dne uvadá. 



 

„10 MINUT S UČITELEM“ – Mgr. Hanou Vocelkovou 
 

Dobrý den paní ředitelko,  

jmenuji se Adéla Rybková a chodím do 5. B. Ráda bych s Vámi udělala rozhovor do 

našeho nového časopisu. Zahájíte prvním rozhovorem rubriku „10 minut s učitelem“. 

1. CHTĚLA JSTE VŽDY BÝT PANÍ UČITELKOU? 

Ano, má maminka byla učitelkou. Vždy se mi to povolání líbilo. 

2. KTERÉ PŘEDMĚTY BYLY VAŠE OBLÍBENÉ A KTERÉ JSTE NEMĚLA RÁDA? 

Mým nejoblíbenějším předmětem byla matematika a neměla jsem ráda chemii a anglický 

jazyk.  

3. DO KTERÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY JSTE CHODILA? 

Pocházím z Krnova na severní Moravě, chodila jsem na 5. ZDŠ v Krnově. 

4. JAK DLOUHO UČÍTE DĚTI? 

Již 23 let. 

5. JE TĚŽKÉ BÝT PANÍ ŘEDITELKOU? 

Ano, velmi, je to úplně jiná práce. Musím se učit spoustu nových věcí. Spoustu věcí je 

pro mě neznámých. Dá se říci, že se učím každý den. 

6. CO BYSTE RÁDA ZMĚNILA V NAŠÍ ŠKOLE? 

Ráda bych chtěla získat pro školu sportovní hřiště. Chtěla bych, aby žáci do naší školy 

chodili rádi, aby si vážili možností nadstandardních aktivit. A zúčastňovali se jich až do 

konce 9. ročníku. Ráda bych, aby žáci více vyjížděli na výměnné pobyty do zahraničí. 

7. MÁTE RÁDA VÍCE SPORT NEBO HUDBU? 

Obojí stejně – studovala jsem ZUŠ a zároveň chodila do sportovní třídy – atletické. 

8. ZPÍVÁTE?  HRAJETE NA NĚJAKÝ NÁSTROJ? JAKÝ SPORT JE VÁM 

NEJBLIŽŠÍ? 

Raději nezpívám, občas hraji na klavír, nejraději mám atletiku – běh na 100 metrů a skok 

daleký. 

 



 

9. JAKÉ JE VAŠE OBLÍBENÉ JIDLO? 

Smažený sýr. 

10. JAKOU KNÍŽKU MÁTE NEJRADĚJI? 

V současné době nejsem vyhraněný čtenář. Čtu hodně, ráda a skoro všechny žánry. Čtu 

zhruba tři knihy týdně. 

11. JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ FILM? 

V období ZŠ jsem měla nejraději hudební film Pomáda. V současné době mám spíše 

než film oblíbený seriál – M.A.S.H. Mohu ho sledovat pořád dokola a vždy mne rozveselí. 

12. JAKÉ JE VAŠE OBLÍBENÉ ZVÍŘE? 

Máme doma 2 pejsky -  fenku border teriéra Aidu a sheltii Zippu. Trénovali a trénují 

s dcerou agility. 

13. CO DĚLÁTE VE SVÉM VOLNÉM ČASE? 

Ráda v létě jezdím na kolečkových bruslích dlouhé tratě, v zimě hodně čtu. 

14. KAM BYSTE JELA RÁDA NA DOVOLENOU? 

Pompeje v Itálii, ale nejvíc toužím vidět Velkou čínskou zeď. 

15. CO POPŘEJETE NAŠEMU 

NOVÉMU ČASOPISU? 

Aby Vám dlouho vydržela energie, a 

hlavně Vám přeji mnoho čtenářů. Už se 

moc těším na Vaše první číslo. 

Děkuji Vám za rozhovor, paní ředitelko a 

přeji hezký den 

 

 

 
 



 

 

 

 

EINSTEINOVA STRÁNKA 

 
 

1. Matematický had pro větší 

156 x 34 =  - 140 =  - 250 =  + 100 =   

 

    Matematický had pro menší 

5+5 =  - 4 =  + 2 =  - 4 =  + 5 =   

 

2. Najdi 10 slov končících na - TOR 

__ __ __ __ __ __TOR                       zrcadlová součást svítilny 

__ __ __ __ __TOR                            velký ještěr 

__ __TOR                                            hnací stroj 

__ __ __ __ __ TOR                           pohyblivé schodiště 

__ __ __ __ __TOR                            pracovník kresleného filmu 

__ __ __ TOR                                      učitel 

__ __ __ __ __ __ TOR                      antický zápasník 

__ __ __ __TOR                                  obrazovka počítače 

__ __ __ __ __ __TOR                       zařízení v porodnici 

__ __ __TOR                                       osoba v čele univerzity 

 

3. Doplň následující číselné řady 

A) 3   9   18   30   45   ? 

B) 2   9   23   51   107   ? 

C) 7   14   42   168   840   ? 

D) 7  14   8   16   10   20  14   ?   

 

4. Číselná pyramida                                               5. Další číselná pyramida 
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TIPY NA VÝLET 
 
Kde vláčky vozí dobroty? 

 

  
 

 

Konec školního roku je sice ještě 

daleko, přesto Vám nabídneme 

zajímavou a sladkou návštěvu. 

V obchodním centru Galerie Butovice 

v Praze Vás obslouží vláčky! Nevěříte? 

Zajeďte se podívat do Golden Pacific 

Cafe. Nabídnou Vám zde sladkou nebo 

zlatou jízdenku. V případě sladké 

jízdenky vám bude mašinka vozit 

dortíčky, dokud budete mít chuť. Zlatá 

jízdenka představuje obrovský přísun 

slaných i sladkých lahůdek z vlastní 

výroby. Připraven je také malý dětský 

koutek a v neposlední řadě velká zábava 

kolem mašinek. 

„Výtopna“  
 
Zdá se Vám to podivný název? Dejte se obsloužit vláčky v jiné podobné restauraci 

v Praze na Václavském náměstí v paláci Fénix. Tento gastronomický skvost nemá 

v Evropě obdoby. Modelová železnice, která hosty obslouží, využívá modely vagonů 

tažených lokomotivami, které vydávají reálné zvuky opravdových vlaků, včetně kouře 

z komínů… 

                

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0tq3E17rksao5M&tbnid=CBcZliD52lzqJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kamilsem.rajce.idnes.cz/Brno-restaurace_Vytopna_27.3.2010/&ei=NDgxU8OLD6eY1AXbhIGIDg&bvm=bv.63587204,d.ZGU&psig=AFQjCNEtaWCSUi7xwcWzMqYg9wqT-BT3TQ&ust=1395820943731638
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-nbS4H420oeFJM&tbnid=w3dounhxQlCQ7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.radio.cz/en/section/magazine/magazine-2010-12-11&ei=uzgxU7LICuTx0gXa74CYAQ&bvm=bv.63587204,d.ZGU&psig=AFQjCNEtaWCSUi7xwcWzMqYg9wqT-BT3TQ&ust=1395820943731638


 

 

 

RECEPTY, NÁVODY 

RECEPT NA CUKROVÁ SRDÍČKA 

NA 10 KOUSKŮ:   2 pláty piškotového těsta (cca 300 g) 

NA NÁPLŇ: 200 g malinové marmelády, 2 až 3 lžičky malinové esence  

NAVRCH: 200 g moučkového cukru, 1 až 2 lžíce citronové šťávy, červené 

potravinářské barvivo, 10 cukrových růžiček/čokoládovou rýži 

POSTUP:  

Z piškotového těsta vykrojte 20 srdíček.  

Do marmelády vmíchejte malinovou esenci a zahřejte ji ve vodní lázni. Polovinu srdíček 

potřete rozehřátou marmeládou.  Přiklopte ji zbylými srdíčky a nechte vychladnout.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Připravte si polevu. Moučkový cukr 

prosejte do misky, přidejte citronovou 

šťávu a vymíchejte hladkou polevu 

tekuté konzistence. Obarvěte ji 

potravinářským barvivem. Srdíčka polijte 

tak, aby poleva stékala i přes boky a 

každé ozdobte kytičkou, případně 

čokoládovou rýží, nechte zaschnout.   

Než Vám srdíčka ztuhnou, poskládejte 

si lodičku.  Dobrou chuť přeje Adélka 

Rybková!  

 

 
 
 

 

 



 

 

 

HÁDANKY, KŘÍŽOVKY, SOUTĚŽE 

 

1) Doplňovačka ze zeměpisu: 

MĚSTA A ŘEKY - TAJENKA: NEJVYŠŠÍ HORA EVROPY

Mynbruk

Saratov

Zouvno

Akrouneb

Otrakscine

Bilrece

Líonk

Rapha

Nouly

Dlician

Kovnírak

 

 

2) Hádanky: 
 

 Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik lidí 

je ve stáji? 

 Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. 

Jak je to možné? 

 Matka s otcem mají šest synů, každý syn má jednu sestru. Kolik členů má rodina? 

 

3) Vyhledej skrytá slova: 

Podej mi květ a knihu, postavte se vedle sebe, domácnost měla na starosti sestra Karla, 

Jan byl večer v lese.



 

 

 

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ 
 
KOTĚ   Lucie Nováková                              
 
Do mlíka strkáš ouško                                              
ty koťátko, maličká kočko.                                        
Ty a další koťátka jste ještě maličká,                                                                     
a taky velmi slaďoučká. 
                                                                                 
Vaše máma je jako dáma,                                        
ale nemá dvorní paní - co s ní 
chodí na snídani.                                                      
Má jen vás maličká koťátka.                                     
  
Ted‘ jste malé chundelaté kuličky,                                                                     
ale za rok, za dva budou                                          
z vás veliké kočičky. 

 
 

Až z vás budou ty kočky, 
budete mít dlouhé nožky. 
Ale nemyslete si, že jedna nožka 
postačí 
jsou potřeba hned čtyři. 
 
To jsou počty veliké, co? 
Dva plus dva jsou čtyři, 
kočičí matika už k vám míří,  
tak ať vám mlíčko chutná  
a ouška máte vždy suchá. 

 
Básničkami přispěli:  Matylda Uhlířová a Tobiáš Machalík z 2. B:

Hola, hola, škola volá!  

Vezměte si písanky,  

budeme číst z čítanky.  

Budeme číst abecedu,  

já ji umím a co ty?  
 

 

Jede auto, jede lesem 

bažinou i vřesem. 

Nevadí mu ani voda, 

je to zázrak auto Škoda! 
 

O čem bude příští číslo časopisu? 

 UCHO – rubrika anonymních otázek a odpovědí na vše, co nás trápí. Dotazy vhazujte 

do schránky ( krabice) v chodbě ŠD nad školní jídelnou. 

 Vaše příspěvky a obrázky – redakční rada opět požádá o příspěvky některou ze tříd. 

 Tipy na prázdninové výlety, tábory, sportovní a kulturní aktivity pro nejmladší  

„kladeňáky“. 

A, b, c, d, e, f, g, h, i, 

j, k, l, m, n, o, p, q, 

r, s, t, u, v, w, x, y, z. 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

Redakční rada tohoto čísla: V. Kratochvílová, K. Kazdová, L. Nováková, P. Vorlíčková, 
P. Dluhošová, V. Kulhánková, A. Rybková, J. Pilařová A. Delišová, V. Mařík, N. Bártová, 

T. Brabcová, K. Sabó a p. uč. E. Žilková 


