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Milé čtenářky a milí čtenáři našeho 
časopisu, vítám vás v dalším čísle 
tohoto roku. Přesto, že už je za dveřmi 
léto, ohlédneme se také za zimou 
a jarem a společně si vzpomeneme 
na akce, které nás provázely. Dozvíte 
se o velmi úspěšném projektu, kdy 
naše škola vzala pod patronát park 
Antonína Švehly, který se nachází 
přímo proti naší budově. Společnými 
silami jste vytvořili cedule upozorňující 
na místní stromy a budete se starat 
o údržbu parku. Čeká vás spousta 
zajímavých příspěvků od žáků Magic 
Hill. Můžete si procvičit svou bystrost 
na hlavolamech, kvízu, či křížovce. 
Ráda bych také zmínila úspěch 
našeho časopisu v soutěži o nejlepší 
školní časopis. V krajském kole jsme 
se umístili jako první a postupujeme 
do kola celostátního. Přeji vám 
příjemné čtení!

Renata Bahenská

Proč je pro
mě škola 
důležitá?

Zamyšlení

Proč vlastně  
chodím do školy?

Do školy chodím, abych se naučila spolupracovat 
s ostatními. Taky vycházet s lidmi, kteří mi nese-
dí. Nebo psát tenhle sloh. Musím dělat věci, co mě 
vůbec nebaví. Samozřejmě bych je dělat nemusela, 
ale pak za to musím nést zodpovědnost. Kdybych 
do školy nechodila, tak číst, psát i počítat se nau-
čím doma, ale já k tomu potřebuji ostatní děti a ty 
doma nemám.

Proč mě  
vyučování baví?

Vyučování mě baví, 
protože můžu pracovat 
ve skupině. Když v ní 
něco nevím, někdo mi 
poradí tím, co ví on 
nebo ona. Společně se 
doplňujeme. Úkol pak 
není tak těžký a je i zá-
bavnější.

Co mi dá škola 
do budoucna?

Vím, že se jednou v ži-
votě budu muset o sebe 
postarat sama. Abych 
měla dobrou práci, kte-
rá mě bude bavit, chci 
chodit do školy, i když 
mě někdy nebaví.

Když si představím, že by se škola zítra zrušila, 
tak se mi bude nejvíc stýskat po kamarádech. Už 
teď mám tolik zajímavých a legračních vzpomínek. 
Nejvíce toho prožíváme na školách v přírodě a vý-
letech. Škola nemusí být jen učení, ale i zábava!

Marieta Kyselá, 5. třída
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Magická 
zimní škola 
v přírodě

Matiasova 
zima

Zimní příroda je velmi krásná. 
Stromy už opadaly, bílé prostí-
rání pokrývá přírodu a všechna 
zvířátka jsou schovaná. Všude 
visí rampouchy, které jsou ostré 
jako nože. Na kalužích je led 
lesklý jako křišťál. Sníh padá 
jako zpomalený déšť. Sněhulák 
stojí nehybně jako socha. Všich-
ni mrznou jak zmrzlina. Silnice 
jsou tak umrzlé, že po nich ani 
auta nemohou jezdit.

Já si o zimě myslím, že je vel-
mi krásná, protože můžu dělat 
nejzábavnější sporty. Můžu pít 
horkou čokoládu. Můžu relaxo-
vat, protože jsou Vánoce. A když 
jsem opravdu hodný, můžu 
dostat i dárky. 

Matias Dusil, 5. třída

B E
SÍ D

 KA
V prosinci proběhla naše školní besídka v galerii 
Kotelna. Ještě v den představení dopoledne jsme 
trénovali, ale ta těžká dřina se vyplatila. Odpoled-
ne kolem 16. hodiny se hala naplnila lidmi a be-
sídka mohla začít. 

Nejdříve jsme zpívali české koledy. Potom 
vystoupil dramatický klub s pohádkou O dvanácti 
měsíčkách. Poté následovala první třída s básnič-
kami. Hned potom vystoupila druhá třída, která si 
pro nás přichystala vystoupení s míči a předvedla 
basketbalové umění. Poté byla třetí třída s boo-
mwhackery, speciálními dutými trubkami, na kte-
ré zahráli koledu Rolničky, rolničky. Čtvrtá třída 
tancovala na svou vlastní choreografii. A nakonec 
si pátá třída přichystala anglickou divadelní hru 
What do you do, when the elves have the flu. V té 
divadelní hře jsem hrála také a musím říct, že 
jsem byla pěkně nervózní. Přesto věřím, že hra 
měla veliký úspěch. Nakonec jsme zazpívali ang-
lickou písničku. 

Mně se líbila všechna představení a hlavně to, 
jak se všichni krásně snažili. Při odchodu jsme 
rozdávali časopis Magické listy. 

Nelly Bartáková, 5. třída

Ohlédnutí 
za zimou

V úterý byl budíček v 7:45. 
Pořádně jsme se najedli, aby-
chom vydrželi celodenní lyžo-
vání. K hlavním jídlům nás 
vždy čekala polévka a druhé 
jídlo. Po vyčerpávajícím dnu si 
i spousta z nás jídlo přidáva-
la. Potřebovali jsme dočerpat 
energii.

Ve středu jsme opět lyžovali. 
Na sjezdovce byla legrace, takže 
nás to tam moc bavilo. Na zá-
věr jsme se vždy všichni sešli 
na kopci a sjížděli jsme dolů 
k hotelu. Takže na sjezdovku 
i ze sjezdovky to bylo nenáročné. 
Tento den to bylo obzvlášť veselé 

Na školu v přírodě jsme jeli 
na Benecko. Vyráželi jsme 
autobusem ze školy Magic Hill. 
Jeli jsme dvě a půl hodiny. 
Když jsme dojeli, čekalo nás 
vybalování. Hned po obědě jsme 
šli lyžovat. Potom byla večeře 
a večerní program. 

odpoledne, protože Honza z naší 
třídy zajel do potoka. Naštěstí se 
mu nic nestalo. 

Někteří žáci se učili lyžo-
vat s instruktorem a velmi jim 
to pomohlo. 

Čtvrtek nás překvapil dis-
kotékou, kde jsme si pořádně 
zatancovali. 

Pátkem jsme se rozloučili 
s horským hotelem Star a se 
sjezdovkou. Lyžařský výcvik 
jsme si opravdu užili.

Barbora Havlová  
a Michal Záboj, 3. třída
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Tip!
sondrasmoda.blogspot.com
Zajímá vás móda? Sledujete 

informace o módě nebo 
nevíte, co na sebe v různých 

obdobích? Sondras blog 
vám poradí!

Z bot byste 
si určitě 
měli vybrat 
válenky, 
které jsou 
opravdu in. 

Tuto zimu se 
nosily hlavně 
černé čepice 
s kamínky 
a bambulkou 
nahoře, 
která je buď 
z kožešiny, 
nebo vlny. 

Velmi trendy se 
staly takzvané punk 
kamínky. Jsou 
ve tvaru malých 
pyramid. Nejčastěji se 
dávají na bundu, boty 
nebo trička. 

Koho zajímá móda 
nebo neví, co si 
na sebe vzít v tomto 
období? Poradíme 
vám jak na oblečení 
a co si vybrat! Jako 
příklad jsme pro vás 
připravily pár ukázek. 

MóDNÍ 
TRENDy

Do začátku jara se 
budou nosit světlé 
barvy jako třeba 
neonové, mátově 
modrá (světle modrá) 
a i další světlé barvy. 
Nebojte se i zlatých 
a bílých barev, které 
lze kombinovat. 
Skvěle tak rozzáříte 
ulici svými outfity.

Dvoustranu připravily
Sandra Holubová,  
Nelly Bartáková,  
5. třída
Marika Pfauserová,  
Štěpánka Veselá,  
1. třída

1

2

3

4



8 9

Nejdříve jsme se museli ve  
velkém prostoru rozkoukat, 
ale hodně nám v tom pomohli 
ochotní vyučující, kteří nás 
po celou dobu vedli a školu nám 
představovali. V této škole je 
hlavní náplní anglický jazyk, 
což je její veliká výhoda.

Když jsme si odložili bundy 
a čepice do šatny, šli jsme se po-
dívat do páté třídy. Tam jsme byli 
rozděleni do skupinek i s dětmi 
ze Sunny Canadian a probírali 
jsme matematiku v angličtině. 
Další hodinu jsme strávili v šesté 
třídě. Tam jsme se věnovali pouze 
angličtině, která byla vedena uči-
telem z Texasu. Nakonec jsme se 

dostali do tělocvičny, kterou mají 
velkou jako my v Magic Hillu. 

Zjistili jsme, že v Sunny Cana-
dian mají opravdu hodně zajíma-
vých kroužků. Například vaření, 
ježdění na koni nebo tancování. 

Nyní nás čekal oběd. U pultu 
měli výběr ze dvou jídel: 
rizoto se sýrem nebo čevabčiči 
s bramborem.

Po jídle nás čekal český jazyk 
v šesté třídě. Skládali jsme tam 
různé věty k sobě, aby daly do-
hromady význam.

Rozloučili jsme se a odjeli 
do školy, kde na nás čekali rodiče.

Sandra Holubová, 5. třída

Návštěva 
Sunny 
Canadian
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Ve středu 16. ledna 
2013 jsme s naší pátou 
třídou jeli na exkurzi 
do základní školy 
Sunny Canadian. Je 
to velká a moderně 
vybavená škola. 

Jak to 
chodí 
jinde

Reportáž

…After nine long hours 
we landed. Hoorayyyy!  
We are in America! 

We came out from the 
airport. Carrie’s dad and 
her sister came to pick 
us up. Carrie’s dad took 
Carrie, Dáša and bags. 
Carrie’s sister took us and 
we ordered a pizza!

Another day… We went 
to town by the “L” and we 
saw the bridges opening. 
So we went there to look 
at it. It was amazing! 

After that we went to 
buy ticket to boat tour. 
We had lunch and hour 
later we had very nice and 
interesting boat tour. For 
example, did you know 
that Sears Tower has 110 
stories? We were on a boat 
on the Chicago River and 
Lake Michigan. We loved it. 

After the boat tour we 
went shopping to a sho-
pping center. We bought a 
lot of nice things. Then we 
went home for dinner. We 
had ravioli.  

After dinner we went 
to Navy Pier to see fire-
works. The fireworks were 
very nice! Then we went 
on a long walk from Navy 
pier to Buckingham Foun-
tain. Then we went home. 
Good night!

5th grade

We came to the house, 
looked around and un-
packed. Then came Car-
rie’s sister’s family and we 
ate the pizza. After that, 
everybody went home 
and we get ready for bed. 
Good night!
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Když jsme letos 
plánovali akci 
k oslavě Dne Země, 
zrodila se myšlenka 
většího projektu, 
akce, která by měla 
přínos také pro 
město i obyvatele 
Říčan. Od prvních 
nápadů spojených 
s úklidem obce, 
přes výmalbu 
vlakového nádraží 
až po vysázení aleje 
stromků jsme dospěli 
k myšlence propojit 
život naší školy 
s parkem Antonína 
Švehly, který s ní 
přímo sousedí. 
Rozhodli jsme se, že 
pro park společně 
něco uděláme.

PEČUJEME O PARK

Rozhodli jsme se park 
uklidit, natřít lavičky, 
vyčistit všechna zákoutí 

i kašnu, v parku umístit ceduli 
s informací, že o park pečujeme 
a hlavně v parku vybudovat 
postupně naučnou stezku kolem 
stromů, které v parku rostou.

Práce všech dětí i učitelů 
začala dlouho před pláno-
vanou oslavou Dne Země 

a informační cedule k vybraným 
prvním stromům se začaly plnit 
texty a obrázky žáků a žákyň. 
Děti pod vedením vyučujících 
postupně nasbíraly množství 
informací a zajímavostí o stro-
mech a vytvořily velké množ-
ství kreseb. 

Celé snažení pak vyvrcholilo slavnostním převzetím parku 
do naší péče a oslavou Dne Země ve čtvrtek 18. dubna 2013. 
Na tento den jsme se hodně těšili a naplánovali spoustu akcí. 

Děti již od rána chystaly občerstvení a zábavné kvízy, obcházely 
městem a rozdávaly letáky s informacemi o Dni Země a také barev-
né balónky pro děti. Odpoledne proběhlo slavnostní převzetí parku 
do péče z rukou pana starosty a paní místostarostky Říčan, kteří 
nešetřili slovy chvály a poděkování pro naše děti.

Máme ještě hodně plánů 
a hlavně práce před se-
bou. Jsme si ale jisti, že 

právě takovéto akce jsou nejlep-
ším způsobem, jak žáky moti-
vovat ke smysluplné a společné 
práci a přispívají nejen k tomu, 
že se děti učí, ale že i my dospělí 
se toho hodně můžeme naučit 
od dětí samotných. Držím nám 
všem palce!

Aaž budete mít chvilku, 
stavte se v parku, je to 
hned naproti školy a třeba 

se něco nového i dozvíte. Hezké 
léto přeje Martina Olivová.
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VýLET 
DO ZOO

Jak 
trávím 
víkendy

„Snad jsem vám 
jasně řekla, že máte 
být přede mnou, ne!?“

„Ano, paní učitelko,“ 
řekli kluci. 

Ale přestože je 
vyrušila paní učitelka, 
měli už připraveno, 
jak odcizit spolužačce 
peněženku. 

Když si dávali 
všichni přestávku, 
kluci si naschvál sedli 
s Kamilou, aby jí mohli 
odcizit tu peněženku. 
Kamila šla na záchod 
a poprosila kluky, aby 
jí pohlídali batůžek. 
Kluci samozřejmě 
souhlasili, a tak odešla 
na ten záchod. 

Kluci jí mezitím 
šáhli honem rychle 
do batůžku, vyndali 
peněženku a zase 
batůžek zavřeli. Když 
pak přišla Kamila, 
zrovna byli všichni 
na odchodu. Kamila si 
vzala batůžek a vůbec 
ničeho si nevšimla 
a šla dál. Kluci se jen 
tak pousmáli a šli taky. 

O hodinku později 
si všichni chtěli koupit 
zmrzlinu. Kamila 
hledala peněženku, 
ale marně. Nenašla ji, 
tak šla za učitelkou 
a všechno jí pověděla. 
Učitelka se otočila, 
zatleskala a najednou 
všichni ztichli. 

,,Ví někdo něco 
o ztrátě Kamilčiny 
peněženky?“ 

Čtyři kluci 
pomalinku couvali 

a paní učitelka 
zakřičela: ,,Vojto, 
Matěji, Luboši 
a Kazimíre, pojďte 
sem!“ 

Kluci pomalinku 
přistoupili. Učitelka se 
zeptala: ,,Kdo to byl?“

,,Nikdo,“ řekli kluci. 
,,Nelžete mi!“
,,Vojta,“ konečně 

se přiznali. 
,,Tak Vojto, co 

s tebou uděláme? Víš 
co? Ať sama Kamila 
rozhodne.“

,,No, paní učitelko, 
nejdřív ať mi vrátí tu 
peněženku a pak bych 
mu dala trest dvojku 
z chování a šoupla bych 
ho do ředitelny.“

,,Dobře, ať je 
po tvém,“ řekla paní 
učitelka. 

Konečně si 
koupila tu zmrzlinu 
a pak se jelo zpátky 
do školy. Vojtu pozvali 
do ředitelny a dostal 
dvojku z chování. 

Jaký je váš názor? 
Jak měl být Vojta 
potrestán? A měl být 
potrestán jen on? Pište 
své nápady a návrhy 
do redakce školního 
časopisu. Ty nejlepší 
budou zveřejněny.

Gaetana Fagone,  
5. třída

Škola Hradec Králové 
si naplánovala v úterý 
21. 5. výlet do zoo. 
Čas ubíhal, úterý 
rychle nastalo a děti 
jely na výlet vlakem. 
Tam na ně čekala 
průvodkyně. Jenže 
čtyři kluci Vojta, Matěj, 
Luboš a Kazimír (byli 
až úplně vzadu) si 
povídali, jak by mohli 
odcizit spolužačce 
peněženku. Když tu je 
přerušila paní učitelka.

O Narcisce 
a Pampelišce

yla jednou jedna květinka 
Narciska. Když nastalo jaro, 
Narciska znovu vykvetla 
do jarního dne. Sluníčko zářilo 
a děti si hrály venku na zahradě. 
Narciska spolu se svojí 
kamarádkou Pampeliškou si rády 
hrály. Narciska s Pampeliškou 

rostly na zahradě jedné rodiny, která 
měla dvě holčičky. Holčičky si s nimi rády 
hrály a zrovna tak tomu bylo i dnes. 

Možná tomu nebudete věřit, ale 
Narciska s Pampeliškou mohou 
chodit různě po zahradě a hrát si 
s dětmi. Narciska má holčičku Lindu 
a Pampeliška zase Adélku. Linda 
s Adélkou musí říct kouzelnou větu, aby 
se květinky mohly hýbat a ony si s nimi 
pak mohly hrát. 

Hned jak přišly ze školy, řekly 
kouzelnou větu a začaly si hrát. Adélka 
s Pampeliškou šly na pískovitě dělat 
bábovky a Linda s Narciskou šly jezdit 
na kole do parku. V parku jezdily kolem 
fontány, kolotočů, kolem dětských hřišť 
a potom si šly dát zmrzlinu. Narcisku 
zajímalo, co dělá Pampeliška, tak se jely 
podívat. Adélka s Pampeliškou si stále 
hrály na pískovišti. 

Když se začalo stmívat, šly domů 
a tam na ně čekala teplá večeře, kterou 
uvařily Narciska s Lindou. Moc si 
pochutnaly. S večerem však Narciska 
s Pampeliškou musely jít na zahradu, 
kde zase usnuly. Do postele šly i holčičky 
a přitom se těšily na další společnou hru.

Nelly Bartáková, 5. třída

Reportáž

Ondřej Soukup, 4. třída

Povídky
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The three little pigs

Once upon a 
time there lived 
three pigs, 

who were abandoned 
by their mother. But 
one day they had a 
great idea. They each 
wanted to build their 
own houses that they 
could live in. But what 
they did not know 
was that there was a 
big bad wolf hiding in 
the bushes, listening 
to what the pigs were 
saying. 

So the first little pig 
went to build a house 
of straw. He took as 
much straw as he could 
and got a building.

 The second little 
pig decided to build his 
house from wood. The 

Proč jste přišel do 
České republiky?
Cestoval jsem po Evropě a taky 
studoval. V Česku se mi moc 
líbilo, a tak jsem tu zůstal.

Máte rád učení v Magic Hillu?
Ano, je to skvělá škola, na 
které se mi dobře učí. Spoustu 
dětí znám už od školky.

Jakou třídu učíte?
Jsem anglický učitel. 
Často vyučuji anglické 
odpoledky, takže 
vlastně ve všech 
třídách.

Kdo je váš nejlepší 
kamarád mezi učiteli? Proč?
Mám rád všechny 
učitele stejně.

Jak dlouho jste v Magic Hill?
Už je to 5 let, ale učil jsem 
hlavně v mateřské školce.

Rozhovor 
s novým 
učitelem 
Edwardem 
Davidem 
Jonesem

E
d
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d

Rozhovor 
připravila 
a přeložila 
Nelly 
Bartáková, 
5. třída

Rozhovor

last little pig decided 
to build his house of 
brick. So they got 
building.

When all of the pigs 
finished building, the 
big bad wolf knew it 
was time to go and get 
rid of them. So he set 
off to the first little pig 
that had a house of 
straw. 

He knocked on the 
door and asked: “This 
is your mother. May I 
come in?” 

Then the little pig 
looked through the 
window and saw it was 
a wolf!

“No!,” shouted 
the pig. 

The wolf got angry.
“Then I will blow 

your house down,” said 
the wolf. And he huffed 
and puffed and he blew 
the house down. 

The poor little pig 
ran to the second pig’s 
house to hide, but the 
wolf could smell them 
and carried on to the 
second pig’s house.

The wolf asked: 
“May I come in?” 

“No!,” shouted 
the pigs. 

The wolf got angry 
once again. “So I will 
blow your house down!” 
And he huffed and 
puffed and he blew the 
house down! So the two 
frightened pigs ran to 
the third little pig’s 
house to hide.

But the wolf had 

been following them.
 “May I come in?,” 

he asked. 
“No!,” said the pigs.
 “Then I will blow 

your house down!” And 
he huffed and puffed 
but he didn’t blow the 
house down. So the 
wolf climbed to the roof 
and got through their 
chimney.

 “I will get you 
through the chimney!,” 
he said. But when he 
got to the bottom, he 
got lit on fire. The pigs 
cheered and cheered 
and they lived happily 
ever after.

Matias Dusil,  
5th grade
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1. Kdo byl první 
český prezident?
a) Václav Klaus
b) Václav Havel
c) Tomáš Garrigue 
Masaryk

2. Kdy vznikla 
Česká republika?
a) 3. 6. 1804
b) 15. 5. 1963
c) 1. 1. 1993

3. Jaká barva 
české vlajky se 
nachází nahoře?
a) bílá.
b) modrá.
c) červená.

4. Česká republika je 
____________ Evropy.  
(doplň)
a) labuť.
b) střed.
c) voda.

5. Zkratka pro 
Českou republiku je:
a) PR
b) RE
c) ČR

Tintin je odvážný 
reportér, který se 
svým psem Špuntem 
luští velké záhady 
po celém světě. 
Například v Jižní 
Americe, Egyptě nebo 
v Tibetu. Dokonce 
byl i na Měsíci. Tento 
příběh Jednorožce 
a ztraceného pokladu 
je též velmi napínavý. 
V knize ale rozuzlení 
nenajdete, následuje 
totiž až v dalším dílu 
nazvaném Poklad 
Rudého raubíře. 

Příběh začíná tím, že Tintin si 
na tržišti koupí repliku lodi Jed-
norožec. Setká se se dvěma pány, 
kteří ji od něj chtějí odkoupit. 
Tintin však nesouhlasí. Během 
jeho nepřítomnosti mu někdo 
loď ukradne z bytu. V této chvíli 
se Tintin pouští do pátrání. 

Kniha je velmi napínavá a čte 
se jedním dechem. Rozhodně ji 
doporučuji všem, kteří mají rádi 
dobrodružství.

Kryštof Stratil, 3. třída

TAJEMSTVÍ  
JEDNOROžCE

Recenze

Tintinova 
dobrodružství

Jak dokonale 
znáte Českou 
republiku?

6. Kolik ocasů má 
český lev?
a) jeden.
b) dva.
c) tři.

7. Jaké je hlavní město 
České republiky?
a) Praha.
b) Brno.
c) Plzeň.

8. Jaký je hlavní jazyk 
České republiky?
a) slovenština
b) španělština
c) čeština.

9. Jaké barvy má 
česká vlajka?
a) červená,  
modrá, bílá
b) zelená, 
červená, žlutá.
c) bílá, modrá,  
černá

10. Kdo složil melodii 
české hymny?
a) Josef Kajetán Tyl.
b) Bedřich Smetana.
c) František Škroup.
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1b 
2c
3a
4b
5c
6b
7a
8c
9a
10c

Nicole Hasková
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Anglickou slaninu nakrájíme 
na menší špalíčky a obalíme je 
v zázvoru. Hovězí maso očistí-
me a případně odblaníme a celé 
prošpikujeme slaninou. Maso 
osolíme a celé obalíme ve zbytku 
zázvoru. Na pekáčku rozpustí-
me máslo a hovězí maso v něm 
zprudka opečeme, aby se zatáh-
lo. Potom maso lehce podlijeme, 
přiklopíme a dáme pomalu dusit 
do trouby (asi jednu a půl hodiny 
při 180 °C, dokud maso nezměk-
ne). Při pečení podle potřeby pod-
léváme. Servírujeme nakrájené 
na plátky s bramborovou kaší.

Ivana Luňáčková, 1. třída

Kulinářský 
koutek

1
Vystřihněte si kolečko 
podle kružítka 
s průměrem 5 cm. 
O pomoc můžete 
požádat dospělého.

Hovězí na 
zázvoru

JAK 
Z VLNy 
VyROBiT 
SOViČKU

A / jeden 
kg hovězího 

zadního

B / 20 dkg 
anglické 

slaniny 
vcelku

C / 125 g 
másla

D / sáček 
mletého 

sušeného 
zázvoru

E / Sůl

C

E

D

B

A

2

2
Potom do kolečka 
udělejte další malé 
kolečko s průměrem 
3 cm. 

Krok 1 a 2 udělejte 
dvakrát, abyste měli 
dvě kolečka s dírami 
uprostřed.

3
Dáte dvě kolečka 
na sebe, ustřihnete si 
kousek vlny a začnete 
obmotávat kolečka, 
dokud nebude kolečko 
uprostřed úplně plné. 
Pokud dojde vlna, 
navažte další.

4
Až nebudete moct 
provlíknout další vlnu, 
vezměte si nůžky 
a na boku kolečka 
začnete stříhat. Pozor! 
Musíte si dát nůžky 
mezi dvě kolečka 
uvnitř, která jsou 
pod vlnou. Stříháte 
kolem dokola.

5
Až dostříháte, 
ustřihnete si malý 
kousek vlny, dáte 
jej mezi dvě kolečka 
úplně až ke středu 
a uvážete pevný uzel. 
Poté můžete opatrně 
odstřihnout kus papíru.

6
Máte tělo sovičky, 
bambulku. Teď 
musíte udělat hlavu. 
Postupujete úplně 
stejně, ale kolečko 
musí mít průměr 3 cm 
a kolečko uprostřed 
má 1 cm. Potom budete 
mít malou hlavu 
od sovičky.

7 
Až budete mít dvě 
bambule (tělo a hlavu), 
dáte menší bambuli 
navrch té větší, aby 
bylo tělo s hlavou 
(jako sněhulák). Slepte 
nejlépe tavnou pistolí.

8
Až budete mít 
sovičku, udělejte jí 
oči, nejlépe plastové 
oči s hýbajícími se 
panenkami. Zobáček 
a křidélka vystřihněte 
z plsti nebo látky. 
A nakonec si udělejte 
nohy z chlupatého 
drátku.

Připravila 
Nelly 

Bartáková,
5. třída

Návod
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Máte dvě nádoby: 
jedna má 5 litrů a ta 
druhá 2 litry. Dále 
máte kohoutek 
s vodou. Splňte tyto  
tři úkoly. 

A) Odměřte 4 litry.
B) Odměřte 3 litry.
C) Odměřte 1 litr.

Pozor! Máte 
k dispozici pouze  
výše uvedené věci.

Marek Jirků, 4. třída

➊ Jak se 
nazývá 
strom, na 
kterém rostou 
kokosy?

➋ Je to 
opečené těsto, 
do kterého 
se dává 
marmeláda 
nebo nutela 
a pak se to 
zamotá.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

➌ Anglicky 
energie.

➍ Kdo má 
svátek 28. 
května?

➎ Jak se 
nazývá 
zelenina, 
po které 
nám tečou 
slzy, když ji 
nakrájíme?

➏ Co 
používáme 
při geometrii 
k rýsování?

➐ Co dává 
kráva?

➑ Jak se 
nazývá strom, 
jehož list má 
Kanada na 
vlajce?

Kvalitní 
školní 
časopis

Školní časopis, Léto 2013, 7. ročník. Vydává ZŠ s RVJ Magic Hill, 
s. r. o., Žižkova 233, Říčany 251 01. Šéfredaktorka Renata Bahenská, 
design a layout Jan Šiller. E-mail: kancelar@magic-hill.cz

➒ Co snáší 
slepice?

➓ Co dáváte 
jako nos na 
sněhuláka?

➊➊ Dělá to 
„mňau“ a je 
to zvíře.

Nelly 
Bartáková,  
5. třída

HLA
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Křížovka
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Napustím si dvoulitrovou 
nádobu, přeleju ji do 
pětilitrové nádoby. Pak si 
zase napustím dvoulitrovou 
nádobu a naleju ji do 
pětilitrové. Máme 4 litry.

Napustím si pětilitrovou 
nádobu a naleju ji do 
dvoulitrové nádoby. Zbytek 
v pětilitrové nádobě jsou 
3 litry.

Napustím si pětilitrovou 
nádobu a přeleju ji do 
dvoulitrové. Dvoulitrovou 
nádobu vyleju. Z pětilitrové 
nádoby ještě jednou odleju 
do dvoulitrové nádoby. Nyní 
mi v té pětilitrové nádobě 
zbyl 1 litr.
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