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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

 

1) Žákovský parlament 
 

Povídá se, povídá, že prý u nás ve škole zakládáme žákovský parlament. Ale proč a k čemu to 

bude? Chceme, aby se žáci více zapojili do chodu školy, organizace některých akcí, aby si všímali, 

co se kolem děje a svými názory a připomínkami pomohli najít „slabá místa“ naší školy. Se svými 

učiteli si o parlamentu ještě promluvíte, dozvíte se další podrobnosti o práci a členství.  Už v říjnu 

proběhnou volby do našeho žákovského parlamentu, tak si všímejte toho, co se děje kolem nás – 

volby komunální, tedy volby do zastupitelstev jednotlivých obcí.  Dívejte se a ptejte se na vše, 

čemu nerozumíte a co vás zajímá. Budete pak na ty naše školní volby lépe připraveni. 

(za koordinátory ŽP E. Žilková) 

 

2) Šlovice 

Každý rok jezdí všechny třídy - B, hudební třídy do Šlovic na hudební soustředění. Tento rok 

byly Šlovice od 8. 9. do12. 9. (od pondělí do pátku). 

Šlovice leží na Rakovnicku poblíž Skryjí, je to rekreační středisko, se dvěma bazény a 

trampolínou. Ubytování je v hlavní budově a starší žáci bydlí v chatkách a apartmánech. 

V pondělí jsme z Kladna odjížděli kolem 10. hodiny. Před školu přijely čtyři autobusy, které nás 

odvezly do Šlovic. Před střediskem jsme si našli svoje kufry a pak jsme chvíli čekali, než půjdeme do 

haly, kde nás majitel rozdělí do pokojů. Tento rok jsme čekali chvilku. 

Po rozdělení do pokojů jsme měli čas na vybalení. Když jsme my, jakožto 2. stupeň měli 

vybaleno, tak jsme šli pomoci vybalit malým. 

Poté byla večeře. Ve Šlovicích výborně vaří. Po večeři jsme se rozdělili do dvojic a byl nám 

přidělen jeden pokoj prvňáčků, o který jsme se starali během pobytu. Pomáhali jsme jim s úklidem, 

četli jsme jim pohádky a dávali na ně pozor. 

V úterý jsme už měli první zkoušku. Po zkoušce následovala svačina, po svačině hry atd., oběd, 

polední klid, zkouška, svačina, hry a ostatní aktivity, večeře. Po večeři jsme šli číst pohádky malým 

nebo měli nějaký noční program v podobě diskotéky, byly bojovky, sledování filmu nebo různé 

soutěže. Večerní soutěží pro 2. stupeň byla například pantomima nebo různé scénky z reklam a 

filmů. 



 

Ve Šlovicích bylo také bodování pokojů, když jsme byli třeba na zkoušce, tak paní zdravotnice 

šla a obodovala každý pokoj, na škále od jedné do deseti. Většina měla dobré výsledky i prvňáčci. 

Týden rychle utekl a byl tu pátek den odjezdu domů. Ve Šlovicích se nám líbí a máme to tam 

rádi.            (Lucie Nováková) 

 

3) Gumičková mánie na škole 
 

Zdravím čtenáře časopisu Pětka! 

Školu zachvátila gumičková mánie, někteří mají celý velký box gumiček, někteří pouze pytlíček. 

Rozhodně to baví většinu dětí na škole a naučit se plést gumičky není vůbec složité. Způsob si 

rozhodně zapamatujete. Dá se uplést několik druhů (např. široký, kytičkový apod.). Postup pletení 

těchto druhů najdete na internetu. 

 

 

Já vás naučím základní nejjednodušší 

způsob. Na něj budeme potřebovat: gumičky  

(koupíte v hračkářství za 10 - 20 Kč), prak na 

pletení (můžete plést i na 2 prstech), a háček 

na pletení. 

Ukázkové vybavení:                  

Začínáme, vezmeme 1 gumičku a dáme ji do tvaru osmičky a navlékneme na prak (prsty). Pak 

navlékneme nad osmičku 2 gumičky, vezmeme háček a spodní gumičku přesuneme z obou stran 

doprostřed „praku“. Poté nasuneme nahoru další gumičku a opět vezme spodní a přendáme. Tento 

postup opakujeme a po chvilce začne vylézat malý „cancourek“.  

I mně se náramky povedly a řeknu vám, stojí to za to.  

Na shledanou příště Jaroslav Chlad 5. A 

 
 



 

STRÁNKA PRO NEJMENŠÍ 
1) Hlavolam: 

 

 
 

(Jitka Pilařová)

 

2) Křížovka:
 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. Mamince se vymlouvám, že to udělám … 

2. Když jsi naštvaný, tak někdy … 

3. Děti si házely s kulatým … 

4. Číslo v řadě před desítkou …. 

5. Dva nešikové jsou Pat a … 

Tajenka: Naše  ……. je nejlepší     (Ema Bradáčová)

      x 

x x     x 

x      x 

x x      

x    x x x 



 

10 minut s paní učitelkou Moučkovou 

Dobrý den paní učitelko, 

jmenuji se Adéla Rybková a chodím do 6. B. Ráda bych s Vámi udělala rozhovor do našeho časopisu: 

1. Chtěla jste vždy být paní učitelkou? 

Ne, chtěla jsem být dětskou lékařkou. 

2. Které předměty byly vaše oblíbené? 

Tělocvik, hudebka, klavír, fyzika. 

3. Do které základní školy jste chodila? 

V Komárově u Hořovic. 

4. Jak dlouho jste učitelkou? 44 let. 

5.  Je těžké být paní učitelkou?  

Je to těžké povolání, chce to pevné 

nervy, ale je to hezké. 

 

6. Co byste ráda změnila na naší škole?    Nic.  

7. Máte ráda více sport nebo hudbu?    Stejně. 

8. Zpíváte? Hrajete na nějaký nástroj? Jaký sport je vám nejbližší?  

Chodila jsem do sboru, klavír, kytara, aquaerobic, lyže, turistika, kolo, běžky, plavání. 

9. Jaké je vaše oblíbené jídlo?  

Francouzské brambory, ale moje. 

10.  Jakou knížku máte nejraději?  Čtu hodně-napínavé a historické knihy. 

11.  Jaký je váš oblíbený film? Kolja.  

12.  Jaké je vaše oblíbené zvíře a proč? Pes. 

13.  Co děláte ve svém volném čase?  

Pracuju na zahradě, čtu si, sportuji, hlídám vnoučata. 

14.  Kam byste ráda jela na dovolenou?  

K moři s podmořským životem a do hor. 

15.  Co popřejete našemu školnímu časopisu? 

Aby vám to vydrželo, hodně čtenářů. 

                                                                            Děkuji vám za rozhovor a přeji hezký den 



 

 

 

EINSTEINOVA STRÁNKA 
 
1. Matematický had 

8 x 4 – 20 + 9 : 3 x 100 : 10 x 4 = 

  

2. Hádanky 

Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? 

Co přidáte do kýblu vody, aby byl lehčí? 

Když se černoušek narodí má černé tělo, černé ruce, černé nohy, černou hlavu a jaké má 

zuby? 

 

3. Římské číslice 

IX + II =                                                XII – III = 

X + V =                                                 IV – I = 

VI – I =                                                  IV + VIII = 

 

4. Bludiště 

                                                                                                                                                                                                           
 

(Tereza Brabcová, Jitka Pilařová)  

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.zaryby.cz/zpravodaj/4-2008_html_615b2030.png&imgrefurl=http://www.zaryby.cz/?cil%3Dzpravodajls%26cislo%3D4-2008&h=257&w=443&tbnid=K2zR_IWr21OlaM:&zoom=1&docid=X28uuqRtTwybtM&ei=gIEcVLmPCsflOvb5gfAM&tbm=isch&ved=0CD0QMyg1MDU4ZA&iact=rc&uact=3&dur=7510&page=9&start=135&ndsp=21


 

 

 

NÁVODY 
 

Léto je pryč a začínáme přemýšlet o tom, co s dlouhým sychravým odpolednem.  Třeba se 
inspirujete u Andělky, která si dnes pro vás připravila „Indiánský lapač snů“. Tak se přestaňte mračit 
jako obloha za oknem a dejte se do práce.  
 
Lapač snů se používal k tomu, aby odháněl zlé sny a přivolával jen ty veselé. Tady je jednoduchý 

návod na jeho výrobu. Až budeš mít hotovo, pověs si lapač snů nad postýlku a nemusíš se bát, že se ti 

bude zdát zlý sen. 

 

Co budeš potřebovat: 

Ruličku od toaletního papíru nebo karton, bavlnky a vlnu, nůžky tenký drátek, jehlu, korálek a barevná 

pírka. 

 
Jak na to:  

· Odstřihni si z ruličky 3 milimetrové kolečko hned z kraje nebo ho vystřihni z kartonu. 

· Celé kolečko ho obmotej vlnou a na konci si nech dlouhý konec vlny. 

· Potom si do jehly navlékni bavlnku a prošij dovnitř pavučinu, a při posledním vpichu navlékni korálek     

  a umísti ho doprostřed. 

· A na konec pomocí drátku připevni k lapači pírka. 

 

No a teď už stačí si lapač jen pověsit. 

Krásné sny Vám přeje Andělka Delišová 



 

 

 

TIPY NA VÝLET:  SEZNAMTE SE S PAVLOVEM OČIMA TURISTY 
(myslím ten Moravský Pavlov, který najdete nedaleko města Mikulov, poblíž nádrže Nové Mlýny) 

 

Asi tak druhý den našeho pobytu v Pavlově se 

kolem hotelu začalo scházet mnoho lidí, kteří na něco 

čekali. Později se ukázalo, že přijeli filmaři z Prahy. 

Říkali jsme si, že asi jdou točit nějakou reklamu na 

víno nebo něco podobného.  

Za chvíli začali postupně přijíždět herci Václav 

Postránecký, Táborský a Zdeněk Junák. Dozvěděli 

jsme se, že tu točí nový televizní seriál Vinaři, který 

běží na TV Prima.

Práce filmařů není vůbec lehká, což jsme poznali během natáčení. Když se záběr 

nepovedl, tak se točil ještě několikrát, dokud to nebylo perfektní. Ani práce herců není lehká. 

Herci si musí zapamatovat celý svůj monolog. Neustále někam jezdí, ale nemají tam čas se 

podívat po nějaké památce.  Ale zpátky k Moravě. Poblíž hotelu se nacházela zřícenina hradu 

Dívčí Skály. Cesta nahoru je dlouhá, ale stojí za ten nádherný výhled do kraje. Místy máte pocit, 

že ani nejste v Čechách, ale v Chorvatsku, někde u moře. Blízko se nachází také zámky 

Lednice, Valtice.  Příště vám představím další zajímavosti z Jižní Moravy.      

       

Vaše reportérka Lucie Nováková 

 

 

LUŽNÁ U RAKOVNÍKA – MUZEUM ČESKÝCH DRAH  
 

Do Lužné se dostaneme po trati 120 Praha Kladno Rakovník. Když se posadíte vpravo 

ve směru jízdy, uvidíte muzeum z okna vlaku. Z nádraží je to jen pár kroků. V muzeu lze vidět 

salonní vůz prezidenta T. G. Masaryka, časem mají začít vystavovat motorový vůz „Stříbrný 

šíp“, parní lokomotivy: nejstarší řady 310 „kafemlejnek“, buštěhradských drah 324.391, mikádo 



 

 

 

387.043, a třeba nejelegantnější 477.043 

„Papoušek“, dieselové lokomotivy T444.030 

„Karkulka“ T669.0085 „Čmelák“, T679.1600 

“Buben Tajgy“, motorové vozy, osobní vozy a 

nákladní vozy, modelové kolejiště.  Můžete se 

svézt po úzkorozchodné železnici nebo 

vyzkoušet si ovládání mechanického návěstidla. 

V expozici jsou dále modely lokomotiv a vozů, značky, stavědlové přístroje, jízdenky, výpravka, 

kleště pro průvodčí … Jako suvenýr si můžete přivézt jízdenku na úzkorozchodnou železnici 

SONP Kladno v podobě lepenkové jízdenky. Cestou zpět je možno jet nostalgickým vlakem, 

ovšem pozor – nejezdí vždy přes Kladno!    Michal Patera

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ – DNES PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ 

 
Příběhy z husitských válek - 1.díl 

Když husité založili město Tábor, tak se v jedné husitské rodině narodil syn Karel. Už od 

malička byl statečný a nebojácný. Rostl jako z vody. Když vyrostl, rozhodl se opustit neklidné 

kraje, kde zuřily husitské války. Šel a šel, až došel ke králi Václavovi IV. a řekl: „Králi, prosím  

o místo zahradníka“. Král ho přijmul a pasoval na zahradníka. Jednou, když si král na zahradě v 

klídku dřímal, napadl ho vrah. Když to Karel viděl, vzal stráži, která spala, meč a uťal vrahovi 

hlavu. Král se strašně polekal, neboť vedle něho stál Karel s mečem od krve. Jenže pak se 

dozvěděl, že mu Karel zachránil život. Díky tomu ho král pasoval na rytíře. Po nějakém čase se 

Karlovi zastesklo po domově a tak požádal krále, aby ho pustil, ale král nechtěl Karla pustit. 

Jednou nechal král vyhledat skupinu starých husitů, a když je vyhledal, poslal na ně Karla a 

družinu vojáků. Když Karel dorazil, husité škemrali o milost. V tom si Karel uvědomil: „Vždyť já 

jsem také husita“. Když to domyslel, pobil družinu, svlékl zbroj a šel. Šel dlouho a neměl cíl, až 

jednou našel starý klášter a v něm stroj času. Zapnul ho a ocitl se na začátku husitských válek. 



 

 

 

Karel se najednou nemohl vzpamatovat. Okolo něho svištěly šípy a rachotily meče. Ve 

vozových hradbách stáli lidé s palcáty, ale také práčata, která střílela hlavně na koně. Naproti 

hradbám viděl moře křižáků na koních. V tu chvíli někdo zařval „Bijte se bratři za pravdu!“ Karel 

hned poznal, kdo to řval. Řval to Jan Žižka. Karel uposlechl, vzal meč a palcát a vrhl se do boje. 

Meče o sebe třískaly, zasažení koně řehtali a jezdci padali na zem. Karel si vedl dobře. Zatímco 

ostatní bědovali, protože dostat palcátem není jen tak, bylo slyšet rány z palných zbraní např. 

píšťal a děl. Po bitvě byli jasnými vítězi kališníci, ovšem za cenu těžkých ztrát. Karel také přežil, 

dokonce téměř bez zranění. Když chodil po táboře, zahlédl svého tátu, alespoň si to myslel. Šel 

blíž a zeptal se, jestli se nejmenuje Václav.     Pokračování příště (Jaroslav Chlad) 

 

Poslední vzpomínka na prázdniny od Adély Rybkové (program malování) 

  
Prázdniny jsou za námi, čekají nás povinnosti a 
občas i starosti. 
 
 
UCHO“ si vyslechne vše, o čem se Ti nechce 
mluvit nahlas, s rodiči ani s kamarády. Dotazy jsou 
anonymní (nemusíš se podepsat) a Ucho slyší jen 
ty slušné. Schránka bude od listopadu letošního 
roku v přízemí školy.

 

Zde je místo pro vaše příspěvky, dotazy, nápady.  Spojte se s našimi reportéry 
a staňte se i vy členy naší redakční rady.



 

 

 

 

Redakční rada tohoto čísla: V. Mařík, M. Patera, A. Rybková, J. Chlad, T. Brabcová, E. Bradáčová, L. 
Nováková, J. Pilařová, A. Delišová a p. uč. Žilková 


