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Nazdar.žáci! 

Dovolte, abychom Vás přivítali  

na stránkách našich školních novin. 

Právě držíte v rukách první číslo, 

které má za cíl informovat vás o 

tom, co se v naší škole děje, 

prezentovat práce našich žáků a také 

zajistit, abyste se při čtení skvěle 

pobavili. 

 

Máme za sebou rok 2018. Věříme, 

že byl pro vás úspěšný a zároveň 

věříme, že rok 2019 bude pro vás 

ještě lepším rokem. 

 

 

A teď, 

bez zbytečných okolků, pojďme na 

to! 

 

 

 

 

 
Recept na novoroční přípitek: 1 hrst lásky, 2 lžíce přátelství, 1 lžička pozitivního myšlení, 10 

kapek humoru a 250 g štěstí. Dobře promíchat a ihned podávat. Pěkný nový rok 2019 !!! 

https://www.blesk.cz/novorocni-prani


 

CO SE DĚLO V MINULÉM ROCE 

 

Asi nic nerezonovalo ke konci roka v naší škole víc jak stoleté oslavy Československa. 

Naše škola se do těchto oslav aktivně zapojila hned několika aktivitami.  

 

 

 

 



 

 

 

Oslavy 100 let výročí založení republiky vyvrcholily na naší škole velkou společnou 

akcí, které byl věnován celý den. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací 

z promítání dokumentů. Pak následovalo sázení lípy v parku před školou, ke kterému 

byla přizvána i veřejnost. Součástí sázení byl také happening, na kterém žáci školy 

vytvořili se svých těl obrovskou vlajku naší země. Den byl zakončen zábavným 

vědomostním kvízem, který nejen pobavil, ale také rozšířil vědomosti nejenom 

soutěžících, ale i diváků. 

______________________________________________________________ 

ANKETA: Jak vnímají 100 let republiky naši nejmenší? Zeptali jsme se našich prvňáčků a druháků, kdo, 

nebo co je to Masaryk. Anketu připravila Eliška Frisová. 

• JE TO PÁN, KTERÝ ZALOŽIL TUHLE ŠKOLU 

• BYL TO NÁŠ PREZIDENT 

• TO JE ŘEDITEL NAŠÍ ŠKOLY? 

• NEVÍM PŘESNĚ, ALE UDĚLAL NĚCO MOC HEZKÉHO, PROTOŽE JSME PO NĚM 

POJMENOVALI ŠKOLU 

• NÁŠ PREZIDENT, NEBO MINISTR, UŽ JSEM TO ZAPOMNĚL… 

• TO NEVÍM, ALE VŠICHNI O NĚM MLUVÍ… ZPĚVÁK NEBO HEREC?  



 

POHLED Z FRONTY 

 

Žáci druhého stupně a žáci pátého ročníku se zúčastnili zajímavé akce v Brně, 

kterou připravilo Centrum pro válečné veterány. Dozvěděli se tam spoustu 

nových informací o tom, jak naše republika vznikala a co všechno museli naši 

vojáci postoupit na bitevním poli 1. světové války.  

Jak se asi cítil voják, který několik měsíců neviděl své nejbližší a v těžkých 

bojových podmínkách doufá, že tahle dlouhá a krutá válka snad už skončí? 

Žáci šesté třídy se pokusili číst v mysli těchto vojáků a napsali jménem našich 

legionářů pohled z fronty domů… 

 

 

                                           

                       Moji milí, 

píši vám, že jsem zdravý. Daří se mi docela dobře. Dnes jsou Vánoce 

a myslím na vás. Vánoce tady jsou smutné. Všichni mi moc 

chybíte. Napište mi brzy. 

Váš Kryštof 



 

                                                                                                                                        

      Ahoj rodino 

Právě jsem v Rusku. Jedeme Transsibiřskou magistrálou zpátky do 

Československa. Je tu zima, dnes bylo -45 stupňů. Jedeme docela 

pomalu, abychom mohli odrážet útoky nepřátel. Včera na nás 

zaútočili, bylo jich asi 34, měli jeden kulomet, všichni měli pušky 

s názvem Mosin. Uvidíme se snad doma rodino. 

Váš Franta 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Milá rodino! 

Posílám všem srdečný pozdrav ze své dlouhé cesty k vám domů. 

Všichni jsme už z toho putování unavení více, než když jsme 

bojovali. Včera jsme vypluli směrem na Japonsko. Můj nejlepší přítel 

Josef se s námi nenalodil. Musel zůstat v místní nemocnici, protože 

onemocněl. Mám strach, že se s ním už neuvidím. Doufám, že jste 

všichni doma zdraví. Těším se, až budeme zase na pevnině. Ale 

plavba do Ameriky je ještě dlouhá. Moc se na vás všechny těším  

Váš Václav.       

---------------------------------------------------------------------- 

 

Milá rodino. 

Pozdravuji vás všechny doma. Zatím jsem živ a zdráv a všichni 

doufáme, že válka již brzy skončí. 

Stýská se mi, těším se domů. Mám vás rád … 

Se srdečným pozdravem váš Rudolf 

----------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                

        

Ahoj rodinko. Po 14-denní plavbě jsme připluli do Ameriky, kde nás 

moc pěkně přivítal T.G.Masaryk. Lidé jsou tu velmi přátelští, 

poskytují nám dostatek jídla a pití. Cesta domů bude ještě složitá, 

ale už se na vás moc těším. 

Váš Mojmír 



 

CO K TÉMATU 

NAPSALI NAŠI 

DEVÁŤÁCI? 

 

Letos slaví naše republika 100 let. Jsem 

ráda, že žiju v této zemi, protože tu není 

válka a máme se tu dobře. Republika mi 

vyhovuje, rozhodně bych tu nechtěla 

diktaturu nebo něco podobného, protože  

 

se můžeme svobodně rozhodovat, jezdit 

do zahraničí atd. 

Kdyby republika nevznikla, možná bychom 

patřili k Německu a mluvili německy. To by 

se mi moc nelíbilo. Nevím, co bych chtěla 

na naší republice změnit. Možná aby 

v obchodech byly kvalitnější potraviny a 

naši rodiče měli větší platy. Nelíbí se mi, 

jak současný prezident vystupuje. Myslím 

si, že nejlepšími prezidenty byli T. G. 

Masaryk a V. Havel. Chtěla bych takového 

prezidenta, který bude dobře prezentovat 

naši zemi.  

(Julie Očenášková) 

 

Co pro mě znamená být Čechem? Chtěl 

bych žít jinde? Znamená to pro mě být 

hrdým na svoji zem. Nechtěl bych žít jinde. 

Vyhovuje mi republika? Ano, protože si 

můžeme volit zástupce do politiky atd. a 

každý může mít svůj názor. 

(David Střelský) 

 

Být Češkou pro mě znamená hodně. 

V České republice je totiž dost nádherných 

míst a jsem ráda že jsem z ČR. V jiných 

místech a státech se chovají hrozně a 

někde je i nepořádek. Česká republika mi 

vyhovuje, protože je to krásná země a 

nechtěla bych mít tu žádné království ani 

císařství, protože bych si nepřála mít 

nějaké rozkazy krále či královny.  

Kdyby nevznikla republika, tak by můj 

život nevypadal asi ani nijak zvláštně, ale 

žili bychom jiným způsobem. Ani bychom 

možná neuměli česky a to nevím, jak by  

dopadlo. Ale podle mého názoru bychom 

jsme se měli hůř. 

(Kateřina Slámová) 

 



 

SMĚJTE SE S NÁMI 

 

 

• V hodině matematiky se ptá paní učitelka 

Pepíčka, kolik je dvě bez dvou. 

Pepíček přemýšlí, přemýšlí, ale nemůže na to 

přijít. Paní učitelka si však všimla, že má v 

tašce dvě jablíčka, a tak mu pomáhá: „Kolik 

jablíček máš dnes k svačině?“ 

„Prosím, dvě.“  

„No, a když je obě sníš, co ti zbude?“ 

„Prosím, chleba s máslem.“ 

• Chuck Norris kdysi závodil s časem. A kdo 
vyhrál? No, čas pořád ještě běží, ne? 
 
• Pepíčku, který předmět na škole máš 
nejradši? 
Kvantovou fyziku. 
Tu přece na škole nemáte! 
No právě proto!  
 

• Babička povídá vnukovi: "Pepíčku, když 

kašleš, tak si dávej ruku před pusu!" 

Pepíček: "Neboj babi, mě zuby 

nevypadnou!"  
 
• Paní učitelka se ptá dětí: „Máte někdo rád 

hudbu?“ 

Čtyři žáci se přihlásí a paní učitelka jim řekne: 

„Výborně, vyneste ten klavír z přízemí do 

pátého patra.“ 

 

• V mateřské školce: 

„Jak dělá pejsek, Honzíku?“ 

„Haf.“ 

„Mařenko, jak dělá kočička?“ 

„Mňau.“ 

„Jiříčku, jak dělá žabička?“ 

„Kvák.“ 

„Tomáši, jak dělá myš?“ 

„Klik, paní učitelko.“ 

•  „To máte na vratech ceduli POZOR PES kvůli 

tomuhle štěňátku?“  

ptají se spolužáci Jirky. 

„Ano, aby ho nikdo nezašlápl.“ 

JAKÉ BUDE POČASÍ? 

 

Jelikož předpovědi všech meteorologů selhaly, 

vyrobili jsme si vlastní meteorologickou 

stanici.  

 

JAK POČASÍ ODEČÍTAT? 

• Je-li provázek suchý, je krásné počasí. 

• Je-li provázek mokrý, prší. Je-li 

provázek vychýlený, fouká vítr. 

• Je-li provázek tvrdý, mrzne. Visí-li 

provázek bez hnutí, je bezvětří Je-li 

provázek vodorovně, je vichřice. 

• Není-li provázek vidět, je mlha. 

• Kýve-li se provázek i Vy, je 

zemětřesení. 

• Vidíte-li více provázků, běžte spát. 

• Nevisí-li tu žádný provázek, jste 

v Čechách. 

 

Doufáme, že se počasí vyvede na jedničku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŽIŽKOVSKÝ 

HOROSKOP PRO 

DNEŠNÍ DEN 

 

 

 

Kozoroh (22.12.-19.1.): 

Po dobrém jídle a pití si přečteš něco 

poučného z fyziky a chemie. 

 

Vodnář (20.1.-17.2.): 

Dnešní den je naprosto nevhodný den pro 

psaní testů a písemek. 

 

Ryby (18.2.-19.3.):  

Sobotní noc je přímo ideální k otevření 

matematiky a studování až do noci. 

 

Beran (20.3.-20.4. ): 

Všichni berani by se měli dnes přihlásit, že 

chtějí odpovídat, nebo psát test. 

 

Býk (21.4.-20.5.): 

Dnes je tvůj den, buď dostaneš jedničku, nebo 

možná dvojku, trojku. Případně čtyřku nebo 

pětku. 

 

Blíženci (21.5.-20.6. ): 

Pozor na žaludek, mohou se objevit zažívací 

potíže. Nesmíš tak hltat učivo z dějepisu! 

 
 
Rak (21.6.-22.7.): 

Škola, to je to správné místo, kam dnes jistě 

zavítáš. 

 

Lev (23.7.-22.8.): 

Den jako stvořený, aby sis s přáteli promluvil o 

gramatických pravidlech z češtiny. 

 

Panna (23.8.-22.9.): 

Tento den stráví panny sezením ve škole. 

 

Váhy (23.9.-22.10.): 

Dnes nemusíš celý den vařit. Uvaří ti školní 

jídelna. 

 

Štír (23.10.-21.11.): 

Učit se, učit se, učit se… To ti dnes říkají 

hvězdy. 

 

Střelec (22.11.-21.12.): 

Můžeš si být jistý/á, že tento den strávíš 

nejlépe jak můžeš – ve škole! 

 
 
 
 

PRO DLOUHÉ 

CHVÍLE 

 

 

 

 

 

 

 



 

POD 

DROBNOHLEDEM 

Dnes jsme si pro vás exkluzivně 

připravili první interwiev ze série 

rozhovorů, které vám budeme na 

našich stránkách přinášet. Nebojte 

se, před námi se neschová žádný 

pan učitel, paní učitelka a ani pan 

ředitel! Prvním kantorem, který nám 

poskytl rozhovor je pan učitel 

Jaroslav Paul.  

 

Jaké máte rád jídlo? 

Jak se říká, já jsem dobrý gurmán. Mám 

rád asi všechno jídlo, Především ale miluju 

špagety, rizoto a jiná jednoduchá jídla 

italského stylu. 

Máte oblíbené ovoce a zeleninu? 

Nejradši mám jablka a celkově české 

ovoce, jako jsou meruňky, broskve a 

podobně. Podle toho, co se zrovna urodí 

na stromě. 

Protože mám rád pestrou stravu, tak mám 

rád i veškerou zeleninu.  

Je vidět, že jako správný učitel tělocviku 

se stravujete zdravě 😊 Máte svého 

oblíbeného zpěváka, zpěvačku nebo 

kapelu? 

Teď, jak sem starší, už to až tak neřeším… 

Spíše mám rád pop music a na motivaci 

mám rád rock. Je to spíš o tom, která 

písnička se mi zrovna líbí. 

Co vaše oblíbené zvíře? 

Já mám zvířátka hrozně rád. Doma mám 

psa a rybičky – mám tři akvária. Také 

chovám exotické ptáčky, takže mám 

andulky, kanárky, zebřičky a podobně. 

Kam byste rád jel na prázdniny? 

Mám sen jednou navštívit Nový Zéland. 

Půjčit si tam kolo a celý ho projet na kole. 

To je hezký sen. Já vám děkuji za 

rozhovor a ať se vám daří (Eliška Frisová)  

 

VTIPY O TĚLOCVIKÁŘÍCH 😊 

• Kárá žáka tělocvikář: „Martine, Martine, 

jak to že zase nemáš tělocvik? To už je 

tenhle měsíc popáté!” 

„Ale pane učiteli, já za to nemůžu. Včera 

večer jsem si napsal na lístek TV, abych to 

nezapomněl... No a ráno jsem to nějak 

špatně pochopil a šel jsem se koukat na 

televizi...” 

 

• Při hodině tělocviku žáci leží na zádech a 

napodobují jízdu na kole. 

„Dominiku, proč necvičíš s ostatními?” 

„Zrovna jedu z kopce.” 

  



 

PRO BYSTRÉ HLAVIČKY 

Uhodnete, co skrývá tajenka? Doplňujte pouze začáteční písmena slov, které 

vidíte na obrázku. První tajenka ukrývá jedno bájné zvíře a v druhé tajence je 

nejběžnější odpověď studentů a žáků na otázky učitele 😊   

  



 

 

VÁNOCE 2018 

 

 

  



 

RECEPTY PRO DĚTI 
 
Máte hlad, nebo chcete doma překvapit 

svým kuchařským uměním? Připravili jsme 

pro vás recept, který zvládnete i bez 

pomoci rodičů. My osmáci, jsme ho 

vyzkoušeli za vás a výsledný produkt je 

opravdu moc dobrý  

 

INGREDIENCE 

• 500 g jahody, meruňky… 

• 3 kelímky zakysaná smetana 

• 4 lžíce med nebo cukr 

•1 balíček dětské piškoty 

• Granko na ozdobu 

•   

PODLE CHUTI:   

• vanilkový lusk 

• vanilkový cukr 

 

Postup přípravy 

Do větší mísy vyklopíme zakysané 

smetany. Smetanu promícháme 

s medem (nebo cukrem) podle chuti. 

Kdo má rád, přidá i trochu vanilkového 

cukru. Lépe však dort ovoní vydlabaný 

vanilkový lusk. Smetanový krém dobře 

promícháme. 

 

Jahody opláchneme pod tekoucí vodou 

a odstraníme zelené stopky. Jahody 

nakrájíme na plátky. Můžeme použít i 

zavařované ovoce. 

 

Začneme s přípravou dortu. Celé dno 

kulaté dortové formy s odnímatelným 

okrajem vyložíme piškoty. Piškoty 

pokryjeme vrstvou krému a stěrkou 

uhladíme. Na krém poklademe plátky 

jahod. Na řadu přijde opět vrstva 

piškotů a vrstva krému. 

Máme-li vyšší formu, můžeme udělat i 

třetí vrstvu, v tom případě krémem v 

jednotlivých vrstvách trochu šetříme, 

ale i tak je ho dost. Piškotový dort s 

jahodami dozdobíme plátky jahod, 

Grankem a uložíme na noc do lednice, 

aby pořádně ztuhl. 

 

Na druhý den opatrně odstraníme 

okraj dortové formy, dort nakrájíme na 

porce a podáváme.  

 

Piškotový dort se zakysanou smetanou 

a jahodami je skvělým dezertem pro 

každou příležitost - dětskou oslavu, 

narozeniny, ale i jen tak na chuť. 

 

 



 

 

Piškotový dort se zakysanou smetanou a jahodami 

 

 



 

Najdeš cestu z bludiště? 

 

______________________________________________________ 
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