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Nové číslo školního časopisu 
je tu a opět v novém kabátě! 
Doufám, že si jeho čtení užije-
te. Navíc vás tentokrát čekají 
vzrušující chvilky nad skládá-
ním modelu slavné věže, který 
pro vás připravili kluci a hol-
ky z páté třídy. Možná jste si 
všimli, že v tiráži časopisu se 
objevilo logo Kvalitní školní 
časopis. Hrdě oznamujeme, 
že našemu časopisu bylo toto 
označení uděleno v minulém 
školním roce na základě vy-
soké úrovně příspěvků našich 
dětí. Gratulujeme všem, kteří 
přispívají svými texty, obrázky, 
nápady. Bez vás by časopis 
neexistoval! Všem do dalšího 
období přeji radost z učení, 
objevování nových věcí a vzá-
jemné spolupráce.
 
Anna Babanová

Nejlepší  
školní  
časopis 

V prosinci 2011 se 
v Brně na Střední škole 
polytechnické konalo 
vyhlášení celostátní 
soutěže o Nejlepší škol-
ní časopis. 

Probíhalo to dlou-
ho a nudně. Magické 
listy vyhrály dru-
há místa za grafiku 
a za titulní stranu. 

Školní časopis 
v Brně zastupoval 
Lukáš Linhart, který 
také časopis na místě 
představoval ostatním 
školním redakcím, 
a Tereza Řezníková, 
která se zúčastnila 
jednoho z nabízených 
worskhopů. Obě děti 
doprovázela paní uči-
telka Anna Babanová. 

Lukášovy postřehy 
zaznamenali Jan 
Schneider, Lucie 
Králová a Emily 
Gabriela Weston,  
5. třída

R

Halloween 
v Magic 
Hill 

Reportáž

Dne 1. listopadu 2011 
se v naší škole slavil 
Halloween. Byli zde 
upíři, čarodějky, 
postavy z Hvězdných 
válek a další. 

Rádi bychom oceni-
li vynalézavost paní 
učitelky Aničky (její 
kostým nás upřímně 
překvapil) a souhru 
Emily Weston a Lucie 
Králové, které se obje-
vily v pěkném kostýmu 
siamských dvojčat. 

Poněkud nevýrazný, 
i když originální, byl 
podle nás Patrikův 
hraničář. Jeho kostým 
totiž nikdo nepoznal. 
Vskutku se nám také 

líbil kostým Honzy 
Kelara, zejména jeho 
paruka. Tereza Řezní-
ková ukázala, že má 
vytříbený vkus, přišla 
totiž v růžovém kostý-
mu mušketýrky.

Dopoledne jsme se 
normálně učili, což se 
nám moc nelíbilo. Tepr-
ve po obědě následoval 
pořádný Halloween.

Jan Schneider  
a Jakub Roj, 5. třída

A
dé

la
 Č

íž
ko

vá

A
dé

la
 Č

íž
ko

vá

můžeš
vybarvit



4 5

Rozhovor 
s babičkou 
Klárou

Co jsi dělala ve volném 
čase, když Ti bylo tolik 
co mně?
Chodila jsem do Soko-
la. Hrála jsem vybiku. 
Hodně jsem četla. 

V čem to bylo tenkrát 
jiné než dnes?
Děti neměly počítače. 

Čím ses chtěla v dospě-
losti stát?
Chtěla jsem hrát di-
vadlo a nakonec jsem 
byla učitelkou. 

Projekt 
o rodině  
ve druhé  

třídě

Vyprávěj mi o něčem, 
co se Ti v životě  
podařilo.
Měla jsem vždy radost 
z úspěchů mých žáků. 

Co mám udělat pro-
to, aby se mi splnilo, 
po čem toužím?
Musíš se snažit, být 
vytrvalá a plnit úkoly 
do určeného data. 

Bára Havlová,  
2. třída
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Řešení

Jak nejraději 
tráví druháci 
a druhačky 
čas s rodinou? 
Uhádnete 
podle obrázků, 
o jakou  
činnost se 
jedná?

A  Společně jíme
B  Hrajeme tenis
C  Plaveme v bazénu
D  Díváme se na televizi
E  Vaříme
F  Jezdíme na výlety

A
Projekt 
o rodině  
ve druhé  

třídě

B

C D

E

F

Michelle Speta
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KoťAt

Mňauce se 
narodilo 
pět koťat. 
Narodily se 
na začátku 
školy 
a narodily  
se v mé 
posteli.

 
Natálie  
Samčenková,  
2. třída

Celebrating 
thanksgiving

What do you do for 
Thanksgiving? 
I spend time with 
my family, I watch 
American football 
and I eat until my 
stomach hurts. 

What do you eat? 
Turkey, dressing, sweet 
potato pie, mac and 
cheese, grandma’s 
cookies, chicken, ham, 
mashed potatoes, 
greens, cornbread, 
soul food. 

What do you like about 
Thanksgiving? 
The food and time with 
my family. 

Where do you spend 
time at Thanksgiving?
In Cleveland before, 
but now in Prague.

Anthony Tucker inter-
viewed by Marieta  
Kyselá, 4th grade
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We saw the London Eye, Big 
Ben and Parliament. We climbed 
on a lion in Trafalgar Square 
and went on a boat ride on the 
river Thames. Then we went to 
Tower Bridge. And that was all 
just one day!

In the Natural History Mu-
seum we learned about sea 
creatures, mammoths, elephants 
and more animals. Fifth grade 
also saw the dinosaurs and 

From November 22nd to November 26th, 
students from the fourth and fifth grade 
went to London, England. We went to 
Hyde Park, then saw the Changing of the 
Guards at Buckingham Palace. We were 
in St. James Park as well. 

natural disasters; we felt what 
an earthquake would be like. 
Fourth grade went to the Sci-
ence Museum where they saw 
rockets, old cars and old air-
planes, as well as something 
about water and ourselves. The 
way home had us going through 
a winter fair in Hyde Park.

The next day we went back 
to the Science Museum where 
we saw three shows; one about 

bridges, another about bottle 
rockets and the last about 
explosions. The shows were 
great! Then we went on the 
London Eye, it is 135 meters 
high. Finally, we went for 
souvenir shopping.

The trip was great and  
everyone had a lot of fun.

Report by the 4th and 5th grade

travel

Jakub Roj
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Jako přílohu 
jsme pro vás 
tentokrát 
připravili 
skládanku 
slavné věže. 
Víte, jak se 
jmenuje a kde 
je? Přejeme 
vám hodně 
zdaru při 
lepení. Buďte 
trpěliví. Vaše 
pátá třída.

Návod
Než začnete 
vystřihovat, podle 
pravítka narýhujte 
jednotlivé ohyby 
tupou stranou nůžek. 
ohyby jsou naznačeny 
přerušovanou čarou.

Nejdříve slepte každý 
díl zvlášť. Poté je 
začněte spojovat 
k sobě. Postupujte 
od horního dílu 
ke spodnímu.

Pokud nechcete 
časopis rozstříhat, 
můžete si udělat 
černobílou kopii 
těchto dvou stran.

Správné 
složení vám 
usnadní 
obrázek 
na obálce.

Jeden centimetr výšky modelu 
je jako deset metrů výšky 
skutečné věže. Jak vysoká je 
věž, když model je vysoký třicet  
dva centimetrů?

lepidlo
nůžky
pravítko

Co budete 
potřebovat?

měřítko
1:1000
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Lukáš Linhart

Minirozhovor 
s Renatou 
Bahenskou, 
učitelkou 
4. třídy

Líbí se vám 
náš styl 
učení?

Co jste 
dělala, než 
jste k nám 
přišla?

Jste 
vdaná?

Líbí.

Ano.
Čtvrtou.Učila jsem na prvním 

stupni v Praze.

Jakou třídu 
jste chtěla 
učit?

Ptaly se 
Marieta 
Kyselá 
a Gaetana 
Fagone, 
4. třída

Palačinky

Potřebujeme

250 g pokrmového tuku, 12 × čokoládový 
puding, 2 polévkové lžíce kakaa, 
20 ml rumu, 150 g mletých vlašských 
ořechů, 250 g práškového cukru, kokosová 
moučka

Postup

Tuk necháme rozpustit ve vodní lázni.

Do rozpuštěného tuku nasypeme 
a rozmícháme čokoládový puding, kakao, 
rum, vlašské ořechy a práškový cukr.

Vše řádně promícháme  
a necháme ztuhnout.

Po ztuhnutí kávovou lžičkou vždy 
odebereme malé množství, ze  
kterého uválíme kuličky. 

Kuličky na závěr obalíme  
v kokosové moučce.

Potřebujeme 
4 polévkové lžíce hladké mouky, 

1 celé vajíčko, 2 hrnky mléka, 
špetka soli, 2 kávové lžičky 

práškového cukru, 1 polévková 
lžíce oleje 

Postup
Uděláme těsto z vajíčka, mléka, 

mouky, soli, cukru a oleje. Pak už 
stačí pouze rozpálit olej na pánvi 

a usmažit palačinky.

oba 
recepty 
sepsal 

Kryštof 
Stratil, 
2. třída 

Rumové 
kuličky

Recept 
od babči 
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Dílna 
psaní 
v páté 
třídě 

„Co to 
proboha je?“ 
řekl si Karon. 
Před ním se 
objevil ošklivý 
netvor se 
zeleným tělem 
a dlouhými 
odpornými 
prsty.

„Sakra, od severu 
se pomalu blíží led. 
Ohlaste to celé České 
republice, ať se na to 
připraví! Začněte 
čerpat vzduch do ko-
mor pod zemí, musíme 
počítat s nejhorším,“ 
rozkázal prezident.

o deset týdnů  
později

„Už je to všude kolem 
nás. Nemáme na vy-
branou,“ zvolal Jack. 
„Jdu vypočítat, za jak 
dlouho se to zavře.“

„Ahá, už vím. Jede 
to rychlostí 5 km za ho-
dinu. Hmmm, tím 
pádem to tu bude za 22 
týdnů,“ zamýšlel se 
nahlas Jack.

„Jak to víš, Jacku?“ 
zeptal se překvapeně 
Tak.

„Tati, ty snad nevíš, 
že jsem ve škole nej-
lepší v matematice?“ 
podivil se Jack.

„Ano, vím to. Ale  
jak to tedy můžeme 
stihnout?“ 

„Neboj se, jsme 
v roce 19990 a my to 
vymyslíme. Už vím – 
od roku 7999 do roku 
8321 bylo velké horko, 
všude, i na severním 
pólu. Lidé se snažili, 
aby severní pól zůstal 

ledový. Nechali tam za-
mrzací bomby a ty tam 
jsou možná pořád. Led 
se kvůli tomu rozrůstá 
všude kolem nás,“ vy-
chrlil ze sebe Jack.

„Kde jsi to zjistil?“ 
zeptal se Tak.

„V dějinách lidstva,“ 
odpověděl Jack.

„Tak jo, uvidíme, co 
se dá dělat,“ řekl Tak.

o týden později

„Je to tady. Konec! 
Všichni do bunkrů!“ 
zakřičel Tak.

o 15 minut později

„Jste tady všichni?“ 
zvolali Jack i Tak  
společně.

„Máme tu skvělý 
stroj proti ledu.“

Náhle se rozsvítilo 
světlo nad rozpadlým 
krámem, kde byl ulože-
ný tento stroj. 

„Ale né, co se děje, 
Jikuno?“ zeptal se 
Jack profesora.

„Promiň, nefunguje 
to!“ zklamaně odpově-
děl Jikuna.

„Máme jídlo na rok, 
tak to do roka musíme 
zvládnout opravit,“ 
řekl vážně Jack. 

Jakub Roj, 5. třída

Vědec Karon Bloo-
bed ve své laboratoři 
uslyšel podivné zvuky. 
Náhle spatřil červené 
zářící světlo, které sví-
tilo venku. 

„Co to proboha je?“ 
řekl si Karon. Před ním 
se objevil ošklivý ne-
tvor se zeleným tělem 
a dlouhými odpornými 
prsty. Karon se lekl. 
„Kdo jsi?“ ptal se vědec. 

„Jmenuju se Rake 
a je mi 150 let.“ 

Karon se zděsil. 
„V jaké době jsem?“ 

ptal se Rake. 
„Jsi v roce 4053, 

dnes je 22. května,“ 
koktal Karon. 

„Chci ti oznámit, 
že na Zemi spadne 
planeta, mnohem 
větší než je ta vaše!“ 
řekl Rake. Pak ještě 
dodal: „Musíš varovat 
celé lidstvo, že se celá 
země musí odstěhovat 
na jinou planetu.“ 

„Cože? To nemůže 
být pravda!“ 

Rake zmizel,  
nikde nebyl.

 Karon byl hodně 
vyděšen, protože nezís-
kal základní informaci, 
kdy má ke srážce dojít. 
Řekl si, že zavolá nej-
dřív své ženě. 

„Ahoj Radko! Pro-
sím, sedni si, je to 

důležité! Hlavně ne-
chci, ať křičíš,“ chrlil ze 
sebe Karon. 

Radka nervózně hle-
děla do zikanu (nejno-
vější model telefonu). 

„Co se stalo?“ zepta-
la se s obavami. 

„Na Zemi spadne 
planeta. Je větší než 
naše. Nejhorší na tom 
je, že nevím, kdy spad-
ne,“ zoufal vědec. 

„To si děláš legraci! 
To není možné! To snad 
néé!“ křičela do zikanu 
Radka.

 Karon bez rozlouče-
ní ukončil hovor. Začal 
informovat všechny 
země a města. Poté 
si udělal kafe latté 
a při tom pochodoval 
po pokoji. 

„Co udělám se 
svou rodinou?“ ptal 
se sám sebe. 

Vzal si kafe latté 
k marokenu (nejno-
vější model počítače) 
a začal pracovat. Byl 
pořád hodně nervózní 
a vyděšený. Zadíval se 
do marokenu. 

„To není možné!“ 
vykřikl vědec Bloobed. 

Náhle ucítil, že má 
v sobě úlevu radujícího 
se člověka.

Emily Gabriela Weston, 
5. třída

Beze vzduchuPlaný poplach

V prvním  
pololetí jsme si 

vyzkoušeli, jak se píše 
vědecko fantastická 

povídka nebo jak 
vymyslet legendu ke 

vzniku souhvězdí.

Maroken

Zikan
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Souhvězdí 
Draka (dle kultury 
Lavguanů)

V dávné zemi jménem 
Lapie (čteno Láchpie) 
žil zajíc (král země 
Lapie), medvěd, had, 
vlk, krysa, leguán 
a krab. Jednoho dne 
do země vnikli Flau-
rové. Flaurové byli 
zvláštní tvorové s dvě-
ma hlavami a dvěma 
hůlkovýma rukama. 
Zajíc tedy zavelel, aby 
Lapiové bránili zemi. 
Had uštkával, medvěd 
drápal, krysa rozdávala 
žloutenku, krab cvakal 
klepety, leguán chytal 

Flaurům ruce a vlk 
skákal a drápal. V té 
chvíli se do boje vložil 
zajíc. Skočil, ale už bylo 
pozdě. Flaurové použili 
saltová děla. Ta všem 
zvířatům podsekla 
nohy a Flaurové nad 
nimi zvítězili. 

Flaurové se však 
nad poraženými nako-
nec slitovali a na jejich 
počest vytvořili na ob-
loze nebeské souhvězdí 
Lepus (česky zajíc).     

Lukáš Linhart, 5. třída

V dávné zemi Karsi 
se bůh Reneod rozho-
dl, že si pojede hledat 
ženu v kočáře. Zavolal 
služebnictvo, aby mu 
osedlali koně. Sám se 
šel převléknout do pro-
šívaného pláště a ze-
lených kalhot. Zrovna 
si česal své dlouhé, 
vlnité blonďaté vlasy, 
když v tom přispěchal 
mladý čeledín, ani 
nezaklepal a už ze 
sebe sypal nejnovější 
událost: „Pane, stalo 
se něco strašného! 
Někdo nám ukradl oba 
velké kočáry a nechal 
nám jen malý vozík, 
který používáme 
na vození hnoje!“ 

„Nu co,“ odpověděl 
Reneod, „pěšky se mi 
nechce a do vozíku se 
snad vejdu!“

Vydali se na cestu. 
Když dojeli k první 
nápadnici, zaťukal 
Reneod na mosazné 
dveře. Dveře se otevře-
ly a z nich vystoupila 
nádherná žena s vlasy 
černými jako uhel. 
Když uviděla Reneoda, 
jak sedí v zapáchajícím 

vozíku, propukla v hu-
rónský smích. 

„Já jsem ti pro 
smích? Tak to radši 
půjdu a najdu si ně-
jakou jinou. Stejně se 
mi nelíbíš!“ naštval 
se Reneod a dal povel 
k jízdě. Dojeli k lu-
xusnímu zámku, kde 

na každém kroku bylo 
vidět zlato. Vozík se 
zastavil před branou 
a ze dveří vystoupi-
la blondýnka, která 
měla náušnice, spony 
ve vlasech a náramky 
jen ze zlata. Reneod 
už se chystal otevřít 
pusu a říct, že ji chce 

požádat o ruku, když 
v tom slečna s nafrně-
ným výrazem řekla: 
„Za někoho, kdo jezdí 
v tak směšném vozíku, 
se vdávat nehodlám!“ 
A přibouchla mu vrata 
před nosem. 

„Dvě slečny, kte-
rým se nelíbím, to nic 

neznamená. Je zby-
tečné si jich všímat. 
Jedem dál.“ 

Přijeli k malebné 
chaloupce. Když zaťu-
kal na dveře, vystou-
pila půvabná slečna 
menší postavy se 
zrzavými vlasy. Jakmi-
le si všimla Reneoda, 
zakryla si dlaněmi 
pusu, aby nebylo vidět, 
že se směje. Reneod si 
toho všiml a teď už se 
opravdu naštval: „Ty 
jeden malý voze. Kvůli 
tobě mě všechny hezké 
slečny odmítají, proto-
že jsem jim pro smích. 
Zaklínám tě do sou-
hvězdí Malého vozu!“ 

Od té doby můžeme 
vidět na obloze sou-
hvězdí Malého vozu.

Lucie Králová, 5. třída

Jak vzniklo 
souhvězdí 
Malý vůz

Vznik 
souhvězdí 
Lepus

Lavguané byli 
lávoví draci 
rubínové barvy.
Jednou jeden 
z nich vyletěl až 
na oblohu, ale 
když se chtěl 
vrátit, zjistil, že 
se nemůže hnout 
z místa. Dodnes 
je vidět jako 
souhvězdí Draka.  
Patrik Samčenko, 5. třída

Dílna 
psaní 
v páté 
třídě

„Pane, stalo se něco 
strašného!“
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Patrik Samčenko

Lukáš Linhart



20 21

➊ Samec krávy 
➋ Má kmen a je vysoký 
s listy nebo jehlicemi 
➌ Nejoblíbenější 
domácí zvíře 
➍ Znaménko na konci 
věty oznamovací 
➎ Druh dravé, 
černobíle zbarvené 
velryby 
➏ Sport s bílým 
míčkem a holí, hřiště 
má 9 nebo 18 jamek 
➐ Kyselé ovoce 
v oranžové slupce 
➑ Sport s míčkem, 
raketou a kurtem. Říká 
se mu bílý. 

Sofie Molínová 
(za pomoci sestry 
Anety), 2. třída 

1

2

3

4

5

6

7

8

Jarní procvičování

Křížovka
Tajenka: Kraj 
ve Francii, 
který leží 
u moře. Je to 
země majáků, 
menhirů 
a tajemství. 

K výsledkům v tabulce 
přiřaďte správná písmena. 
Tajenka: Značka auta.

Kryštof Stratil, 
2. třída

Počítání 
s míči

Lukáš Linhart  
a Patrik Samčenko,  
5. třída

Jan Schneider, 5. třída

Oliver Pfannenstiel
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Řešení

A

B

A) Chybami 
se člověk učí.
B) těžko 
na cvičišti, 
lehko 
na bojišti.

Word 
game
Practice 
your English. 
Connect the 
pictures to 
the correct 
initial letters.

Emily Weston
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Společná 
práce dětí  
z 2. a 5. třídy
podle nápadu 
Báry Havlové



Kvalitní 
školní 
časopis
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Čech, Rus a Američan 
se vsadili, kdo nejdéle 
vydrží v mrazáku. Až 
bude potřebovat otevřít, 
tak zapíská. Rus tam 
vydržel 15 minut a pak 
zapískal. Američan tam 
vydržel 30 minut a pak 
zapískal. Pak tam šel 
Čech. Vydržel tam ho-
dinu, 2 hodiny a pak ho 
vytáhli. Zeptali se ho: 
„Jak to, že jsi tam tak 
dlouho vydržel?“ Čech 
odpověděl: „Protože 
neumím pískat.“

Michal Záboj a Viktor 
Hísek, 2. třída

Jede medvěd s králíkem 
v autě dolů z kopce. Medvěd 
řídí a králík sedí vzadu. 
Medvěd se ptá: „Bojíš se?“ 
Králík na to: „Ne.“ 
„tak tedy pojď řídit ty.“ 
Králík si přesedne a zeptá se 
medvěda: „Bojíš se?“ 
Medvěd odpovídá: „Ne.“ 
Králík: „to bys měl, protože 
nedosáhnu na brzdu.“ 

Zá
ba

va

V
á

N
o

Č
N

í P
íS

N
IČ

K
A

A                         D
Když jsem šla do lesíčka,
A                    E
potkala jsem mužíčka. 
A                  D
Mužíček mi řekl,
A       E      A
kudy mám jít. 
A                  D
Běžela jsem k domovu, 
A         E         A
k domovu mému.

A                  D
Viděla jsem stromeček
A                E
a zacinkal zvoneček. 
A                 D
Byla dobrá večeře,
A       E           A
po ní spousta dárků.
A                    D
To jsou české Vánoce, 
A      E          A
Vánoce krásné. 

Text první 
sloky Adéla 
Čížková 
a Bára 
Havlová.  
Text druhé 
sloky celá 
druhá třída. 
Hudba: Jan 
Šiller.Školní časopis, Zima / Jaro 2012, 6. ročník. 
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