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Od našich nejmladších! 

Obrázky přispěli žáčci 1. A a 3. A. Připomínají 

nám, že je tady podzim!!  

 

 

 

  



ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

 

Opět jsme zahájili školní rok. Přivítali jsme nové prvňáčky a doufáme, že 

se jim bude ve škole líbit a někteří z nich nám třeba v budoucnu pomohou 

s tvorbou časopisu. 

Školní hřiště 

Letošní rok se můžeme hned na začátku pochlubit nově 

zrekonstruovaným hřištěm. Jeho slavnostní otevření proběhlo v úterý 29. 9. za 

účasti pana primátora Volfa, rodičů a našich spolužáků, kteří v loňském roce 

úspěšně zastoupili naši školu ve sportovním „Poháru rozhlasu“. V kategorii 

starších žákyň náš oddíl zvítězil ve velké konkurenci z celé České republiky.  

Co nás letos čeká? 

 Zavedení čipového systému k zajištění větší bezpečnosti školy 

 Výjezdy našich starších spolužáků do zahraničí 

 Sportovní soutěže 

 Vystoupení sborů 

 Škola v přírodě 

 Vánoční rozjímání 

Abychom se při čekání na všechny akce nenudili, omalujme si něco: 

 

Michal P. 



 

 

 

 
   

10 minut tentokrát s panem učitelem Nešverou 

Dnes si přečtěte něco zajímavého o panu učiteli, který u nás ve škole pracuje druhým 

rokem, je třídním 7. A a učí hlavně zeměpis. 

Jaké bylo vaše vysněné povolání v dětství? 

Paleontolog. 

Jakými cizími jazyky se domluvíte? 

Anglicky. 

Máte nějaké domácí zvíře? 

Ano, máme psa. 

Jaký je váš oblíbený film? 

Život je krásný a Osvícení. 

Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

Svíčková. 

Který předmět jste měl jako dítě 

nejraději? 

Asi dějepis. 

Který předmět byl pro vás nejhorší? 

Německý jazyk. 

Odkud pocházíte? Kde jste chodil do školy? 

Jsem Kladeňák a chodil jsem na 1. základní školu. 

Líbí se vám u nás ve škole? Co byste chtěl tady změnit? 

Ano, líbí a chtěl bych změnit chování žáků. 

Víme, že hodně cestujete. Které místo byste chtěl navštívit? 

Kirgizstán a Andské státy.    Děkujeme za rozhovor Lucka a Anděla 

    



 

 

 

          

Doplňovačka pro starší 
(Tereza) 

Na obrázcích vidíte 12 obyvatel lesa. Do každého řádku doplňovačky doplňte 

jméno jednoho z nich. Třináctého najdete v tajence. 

 

 

 



 

 

 

Einsteinova stránka 
Hádanky 

1. Jak to, že Číňané sní více rýže než Japonci? 
2. Proč nemůže být žádný žijící Američan pochován v Kanadě? 
3. Co můžete chytit a nemůžete hodit? 

Jazykolamy 

1. Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.  
2. Patří rododendron do čeledi rododendronovitých či nerododendronovitých?  
3. Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.  

 

Vyluštěte šifry 

1.   Šifra, kterou je zašifrován moudrý citát není vůbec těžká, ale určitě vás alespoň trochu potrápí: 

„Nedej ýrbod letířp ej íšžard žen ots hcýnzubířp.“ 

2. Rozluštěte následující šifru. Jedná se o zašifrované přísloví: 

KORH MJMKPS MOIAAD PNDA AOUAU EUDD 

Pro milovníky pohádek – pro mladší 

 
Tereza  



 

 

 

ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN 

 

Kolibříci v Čechách 
 

Lidé na svých zahradách nebo balkonech častěji vídají malé zvíře, které se svým vzhledem i 

způsobem sání nektaru podobá kolibříkovi. Já sama jsem ho viděla, také jsem si myslela, že je to 

kolibřík. Byla jsem zklamaná, když jsem zjistila, že je to noční motýl Dlouhozobka z čeledí 

lišajovitých. 

A proč si jej s kolibříkem lidé pletou? 

Pokud jste dlouhozobku viděli, určitě jste už pochopili. Podobně jako kolibřík zobák má tento motýl 

velmi dlouhý sosák, díky kterému nemusí usedat na rostlinu a předvádí nám úžasný a neopakovatelný 

kolibří let. Dlouhozobka stojí na místě a velmi rychle při tom třepotá křídly, která pak naším 

nedokonalým okem nejsou téměř vidět. Upoutat nás může i černobílý zadeček.       

Dlouhozobka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolibřík Mitchellův
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FOTOREPORTÁŽ Z TISKÁRNY 
V červnu jsme navštívili tiskárnu Mafra v Praze, kde se tiskne Mladá fronta a její magazíny. Podívejte 

se, jak to v takové velké tiskárně vypadá. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                    
                                                                                                          

 

 

                                                                    

 



 

 

 

Co nás zaujalo: 
„V tiskárně byl obrovský sklad papíru. Byl strašně dlouhý a v řadě po pěti a jeden papír vážil tunu.“ 
Nikola 
„V tiskárnách nepracovaly 
žádné  ženy. To se dalo poznat 
například podle toho, že tam nebyly 
žádné dámské záchody.“ Lucka 
  

 
 

 
 

 

 

  



 

 

 

Mé postřehy: 
1. Velké sklady rolí papírů 
2. K nim stanovené drážky pro snazší manipulaci 
3. První výtisky co rotačky vytiskly, jdou do odpadu, protože se rotačky musí „zahřát" 
4. První podařené výtisky jdou do nejvzdálenějších měst ČR 

Michal 

 

  



 

 

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ 
  

Stojánek na náušnice 
Tento stojánek vám pomůže  
s uspořádáním vašich náušnic. 
Budete potřebovat:    
karton 
tempery 
tavná pistole nebo lepidlo 
nůžky 

 

Postup:    

◦  z kartonu vystřihneme dvakrát stejný tvar stromu 

◦  stromy nabarvíme temperami  

◦  jeden strom rozstřihneme na polovinu 

◦  tyto poloviny přilepíme ke zbylému stromu naproti sobě 

◦  celý strom přilepíme na podložku z kartonu, která může mít tvar kruhu 

◦  do koruny stromu zavěsíme libovolný počet náušnic 

    Vznikne tak velmi užitečná dekorace. (redaktorka Anděla) 

 
POHÁDKY – příspěvky žáků 4. B – (bez jazykových úprav) 
 

O zlém kouzelníkovi  (Jan Kovařovic) 

 

Žil byl jednou jeden král a ten měl dvě dcery a jednoho syna – Annu, Amálku a Serváce. 

Jednoho dne přišel do zámku kouzelník a praví králi: 

„Dej mně za manželku jednu ze svých dvou dcer.“ 

Král mu odpověděl: „Dej mně pět dní a pět nocí na rozmyšlenou,“ a kouzelník odešel. 

Vrátil se za pět dní a pět nocí a praví: 

„ Jak ses, králi, rozhodl?“ 

„Nedám ti žádnou ze svých dcer!“ a kouzelník na to: 

„Když mně ji nedáš, pošlu na tebe draka,“ pronesl a odešel. 

Tři dny bylo ticho, když se na obloze objevil malý zelený drak a na něm seděl kouzelník. 

Drak se s kouzelníkem snesl na zem. Kouzelník řekl drakovi: 

„Na ně!“ – a drak nic. Kouzelník to řekl ještě jednou a drak zase nic. 

Princ Servác se postavil kouzelníkovi. Princezna Amálka draka pohladila a drak si lehl na břicho. 

Princ Servác vykřikl: „Do střehu!“ kouzelník se rozplynul a už se neobjevil.  

A tak žili šťastně až do smrti nebo možná žijí až dodnes. 



 

 

 

                                 

O Štrúdlovém království (Mikuláš Chaloupka)  

„Ukradli nám všechny štrúdly!“prohlásil král Štrúlič I. ze Štrúdlového království. Král poskakoval 

zděšeností, jako kdyby ho kousnul pes. Povolal si svého syna Štrúdlína, aby vystopoval toho zloděje 

štrúdlů. Král mu ihned ukázal tajnou komnatu v podzemí nazývanou jako Místnost poslední záchrany. 

Byly tam samé štrúdly a Štrúdlín řekl něco jako: „Pane Štrúdle!“ „Štrúdlíne, tohle je místnost, kterou 

nesmíš nikomu prozradit. Na cestu si vezmi tolik štrúdlů, kolik chceš. Máš na výběr z tisíců štrúdlů. 

Tuhle supertajnou místnost, jsem nikdy nikomu neukázal. Jenomže mně nejde o jídlo, ale o ty 

ukradené štrúdly byly s příchutí diamantů a mám už je čtyřicet let.“ „Diamantů?“ podivil se Štrúdlín. „Co 

to je?“ „No, v ostatních království to mají jako nějaké osmistěnné nejedlé bobule. Jsou to hlupáci, 

nevědí, jak to chutná“. Odpověděl král. Štrúdlín si z výběru vzal asi dvacet štrúdlů na cestu a na 

vypátrání zloděje si vzal ještě dva muže. Byli to Štrúdlák a Štrúdlista. Král jim dal sbohem, protože mu 

na svém bohatství záleželo. Tři hrdinové začali ve své cestě. Po chvilce narazili na rozcestí. Štrúdlista 

začal přemýšlet. Najednou řekl:  „Ententiky dva štrúdlíky…“ rozpočítávadlo říkalo, že mají jet rovně. 

Nikdo neměl jiný názor, a tak tam jeli. Za chvíli narazili na velkou budovu z čirých, průhledných 

kamenů. Koně nechali venku a šli do té budovy z divného materiálu. Uvnitř byl velký stroj, který byl 

postavený z obyčejných cihel. Také tam byl ten zloděj štrúdlů. Štrúdlín se na něj chtěl vrhnout 

s mečem, ale batoh plný štrúdlů ho převalil dozadu. Štrúdlák se na ně jen koukal a ten loupežník se 

jen smál.  Hodil po něm ty průhledné kameny, které vypadávaly z toho divného stroje. Štrúdlák omdlel. 

Štrúdlista si všiml, že se v tom stroji ty diamantové štrúdly mění v diamanty. Štrúdlista začal tomu 

loupežníkovi vyprávět vtipy o štrúdlech, jako třeba: „Jde jeden štrúdl a najednou usne. A zdá se mu, že 

jde jeden štrúdl a usne. A tomu se zase zdá, že jde jeden štrúdl a usne…“ Ten zloděj se tolik smál, že 

Štrúdlín vstal, vzal jeden štrúdl ze svého batohu a hodil ho po něm. Štrúdlák se vzpamatoval a spoutal 

zloděje svými provazy, které byly utkané ze štrúdlové látky. Na hrad se vrátili i s těmi průhlednými 

kameny. Nejprve zatkli toho zloděje, a pak král prohlásil, že království změní stravu, protože ten zloděj 

zničil symbol království. A od té doby jsou to obyčejní lidé. Král se teď tedy jmenuje Lidič I. 

Řešení Einsteinovy stránky: 

Hádanky: 1.    Protože je jich víc. 

2. Protože přece ještě žije! 

3. Chřipku (nebo jinou nemoc) 

Šifry: 1.    Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných    2. KDO DRUHÉMU JÁMU KOPÁ, SÁM DO NÍ PADÁ 


