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Editorial

Milí čtenáři,

školní rok se pomalu blíží ke konci a s ním i náš časopis. Jsme moc rádi, že jste se k nám 
přidali a pomohli svými báječnými příspěvky rozšířit jeho stránky.  Doufáme, že si i v tomto 
čísle zavzpomínáte na okamžiky, které jste prožili se svými spolužáky a učiteli. Přejeme 
vám, aby se vám dařilo, ať už budete kdekoliv.

Váš tým redakce:

Natálka Berečková chodí do 3. třídy. Je nejmladším členem redakce, 
ale svými nápady přináší do redakce čerstvý vánek. Ráda sportuje.

        Doris Foxová z 5. třídy je nadějnou studentkou. 
K jejím velkým zálibám patří bádání o světě. Vyhrála 
matematickou olympiádu Klokan a v roce 2011 se 
zúčastnila plaveckých závodů, kde úspěšně obsadila 

první příčku mezi děvčaty. K jejím oblíbeným předmětům patří 
matematika a výtvarná výchova. Vyrábí náhrdelníky a její oblíbená kniha 
se jmenuje Toridi. Idolem dokonalého muže je pro ni Johnny Depp. 
Dorisiným velkým snem je využít života do poslední chvilky.

Kateřina Doňarová chodí do 5. třídy. Má taťku Petra, mamku Veroniku a 
mladší sourozence Elišku a Jakuba. Ráda plave, a když je venku hezky, jde 
bruslit. Také ráda tráví volný čas s kamarády a baví ji hrát PC hry. Vyrábí 
náušnice a náhrdelníky. Chtěla by navštívit Egypt. Líbí se jí oslovení 
„Kačka“.

Kristýna Vobořilová je také žákyní 5. třídy. Taťka je chirurgem a 
mamka doktorka farmacie. Kristýna hraje na klavír a účastní se soutěží. 
Chodí na keramiku a aerobic. Někdy vyrábí náhrdelníky pro svou 
maminku. Ve škole ji baví čeština a angličtina. Kdyby mohla být 
kýmkoliv, byla by sama sebou. Do budoucna by si ráda přečetla něco od 
Agathy Christie. Jejími oblíbenými žánry jsou romány, thrilery a knihy s 
nádechem historie. Je velmi úspěšnou studentkou a hlásí se na 
gymnázium.

Markéta Zelenková letos končí 9. třídu. Baví ji tenis a čtení. Ráda píše 
příběhy, a když má volno, sleduje hokej nebo hraje počítačové hry. V roce 
2008/09 získala 1. místo v soutěži Prezentace mé oblíbené knihy, další rok 
vyhrála 2. místo a letos se jí opět podařilo vybojovat zlatou.



Z pera redakce
Náš tým nezahálí a každý týden zkouší nové styly a nová témata. Zalistujte spolu s 
námi v našich poznámkách a přečtěte si, co jsme vymysleli.

Přátelství                                                                             Příteli

Přátelství je pěkná věc,                                                  Jako oheň, který hřeje,
někdo říká: „Je to kec.“                                                 tak takové přátelství je.
A ten druhý povídá:                                                       Smutek dělí, násobí radost,
„Přátelství už naříká.“                                                    svěř se příteli a opadne starost.
Ale proč? No, kdo to ví?                                                Pravý přítel vždy postřehne a pozná,
Přátelství nám napoví.                                                    když tvoje nálada je hrozná.
Co tě bolí, co tě míhá,                                                    Vzpomínka na tebe, příteli, mi stačí,
co je radost, co je bída.                                                   aby trápení i starost byly lehčí.
A tak tohle přátelství                                                       Důvěra, souznění duší čas,
s naší hlavou zachrastí.                                                    přátelství dodají jas.
Už od samého začátku                                                     Odejdeš-li do krajiny vzdálené,
jezdím, mluvím pozpátku.                                                mé city zůstanou neměnné.
Řekněme si: „Přátelé,“                                                     Jen trocha smutku, než odejdeš,
bude nám hned vesele.                                                     fandím ti, ať štěstí zas nelezneš.

Natálka Berečková, 3.C                                                             Markéta Zelenková, 9.B

Lavička záchranářka
A je to tu zase: další den v parku mezi samými stromy, trávou a betonem. Už toho mám 
dost! Proč se nemůžu přestěhovat jako lidé? Proč tu musím být přikovaná k zemi?
Vidíte támhle toho pána? Ten tu chodí každý den a nikdy si na mě nesedne. Jenom projde, 
koukne se na mě a už jsem zase jen vzduch. Co mám udělat, abych se zvýraznila? 
Ostatní lavičky mi radily, abych si ulomila prkno. Až mě budou spravovat, prý budu středem 
pozornosti. Plán nevyšel.  Neviditelná jsem ještě pár dnů. Počkejte, něco se děje.
Tamten pán spadl. „Zavolejte pomoc,“ křičím, ale nikdo se neozývá. Hurá někdo jde. Co to 
dělá? Pokládá ho na mě, aby si mohl odpočinout, než přijede pomoc.
A od té doby mi říkají lavička – záchranářka.

Kateřina Doňarová, 5.C

Lavička
Kolem páté večer: To snad ne. Já se nikdy nevyspím. Ty hrozný diskotéky. Určitě uteču. 
Tudy, tudy nebo tudy? A ráno to bude ještě horší.
Ráno v 7 hodin: Hej, proč na mě liješ vodu? A ty? Proč si o mě típáš cigaretu?
Porada: Hej, popelnice, tobě nevadí, že do tebe lidé hází odpadky?
„Ne, žiješ jen jednou, a pak tě odvezou do sběru nebo jinam. Pamatuješ na sochu? Jak po ní 
dupali, až se rozpadla?“, lamentuje popelnice.
„Pamatuji,“ odpovídá lavička.
„A tak je lepší,“ doplňuje popelnice, „když si života užíváš.“
A opravdu, popelnice měla pravdu. Jednou lavičku natřeli nazeleno, a pak už si nepřipadala 
jako stará dřevěná lavička.                                                                           Natálka Berečková



Fantazijní krajina

Možná někteří z vás rádi jen tak sní o jiných krajinách. Protože obraz někdy řekne víc 
než slova, nebudeme psát příběhy o fantazijních světech, ale vy si je tady můžete sami 
prohlédnout.

 

Obrázky nakreslili žáci z 8. A suchými pastely.



Lhát se nemá
To ví přece každý. Proč se i přesto někdy uchýlíme ke lži? Nad tím se zamýšleli v 8. A.

Lhaní 

Jaký význam má lhaní a proč lžeme? Lžeme, abychom nezpůsobili bolest pravdou, 
abychom unikli trestu, abychom si zvyšovali sebevědomí anebo abychom zatajili pravdu… 

Je ale vůbec možné žít bez lhaní? Kdybychom 
řekli ano, znovu bychom lhali. Přesto lže každý 
- včetně mě. Někdo více, někdo méně, ale 
rozhodně se pokaždé neříká pravda.
Asi bych dokázala lhát každému. Ovšem zalhat 
těm, které mám ráda, to už trochu zabolí…
Trochu? Ne, vlastně hodně! Rodičům se nemusí 
říkat úplně všechno, taky to asi nikdo nedělá, 
ale abych lhala? To raději tu věc zatajím, a když 
je už náhodou napůl venku, nějak se ji snažím 
zamluvit jinou záležitostí.
Lež je často velká dřina. Někdy se u toho 
člověk pořádně zapotí a ještě na ni může 
doplatit. I když to ten druhý na něm nepozná 
hned, provalí se to o něco později a může 

vzniknout ještě horší situace. 
Prostě lhaní přináší více nepříjemností než pohody.

Michaela Kochlíková, 8. A

Lhaní

Lhaní je klamavé jednání. Každý ve svém životě 
určitě někdy někomu zalhal. Někdo lže pro 
zábavu, někdo lže, protože lžou jiní lidé v jeho 
okolí. Existuje i milosrdná lež, což je vlastně 
snaha neublížit pravdou někomu blízkému. Lži 
můžeme rozlišit na velké a malé podle toho, 
jakou škodu způsobují. 
Poznat lež je velice obtížné, většinou se pozná 
tak, že ten, kdo lže, se vyhýbá pohledu do očí, 
nebo zrudne v obličeji. Dospělí dokážou lépe 
lhát než děti, přesto se na každou lež časem vždy 
přijde a většinou taková lež způsobí spoustu 
problémů.

Veronika Mistrová, 8. A



Noc s Andersenem
30. dubna se třída 4.B připojila k Noci s Andersenem a přespala ve škole. Chvilku si 
povídali o panu Andersenovi, chvilku hráli hry, společně povečeřeli a zhlédli film Most 
do země Therabithia, jehož autorka knižní předlohy získala cenu H. Ch. Andersena. A 
nakonec je čekala noční bojovka, při které museli plnit nejrůznější úkoly. Myslím, že 
na tuto pohádkovou noc budou rádi vzpomínat.



Co se děje ve škole?
Také si někdy tuhle otázku položíte, a pak máte pocit, že se vlastně neděje nic moc? 
Jen neustálé učení, zkoušení, testy a prověrky? Tak to se mýlíte. Ve škole může být i 
zábava.

Anglická soutěž

Učíme se angličtinu



Od 9. do 11. května probíhalo ve škole projektové vyučování. Tématem byly blížící se 
Olympijské hry. Žáci se seznámili s historií olympijských her, poznali naše 
nejvýznamnější sportovce a týmy, zatoulali se do dějiště letošních her a nechybělo ani 
sportovní klání, při kterém mohli změřit své síly. Už se nemůžeme dočkat, až budeme s 
napětím sledovat letošní XXX. Olympijské hry pořádané v Londýně.

Projekt - Olympiáda a 
poštovní známky

Ve dnech 9. -11.5. 2012 proběhl na 
naší škole projekt věnovaný olympiádě 
v Londýně. Projekt naší skupiny se 
zaměřil na olympiádu a poštovní 
známky. A že to spolu souvisí opravdu 
úzce, jsme mohli zjistit hned ve středu, 
kdy jsme navštívili Poštovní muzeum. 
Uvnitř se bohužel fotit nesmělo. Není 
divu, měli tam spoustu pokladů, třeba 
nejstarší známku světa z roku 1840. 
Navíc jsme viděli mnoho známek se sportovní tematikou a zjistili jsme, jak dlouhý a těžký 

proces musí proběhnout, než  se ten malý čtvereček dostane 
třeba na pohlednici. V dalších dvou dnech jsme se věnovali 
tvorbě návrhů a sami jsme si vyzkoušeli, že vytisknout známku 
není nic lehkého. A to jsme 
pracovali daleko jednodušší 
technikou, než pracují opravdoví 
rytci známek. Také jsme 
objevili, co musí správná 
známka všechno splňovat a 

zjistili jsme, co jsou piktogramy - orientační značky, kterým 
rozumíme bez rozdílu jazyka. Známky i piktogramy slouží 
zcela praktickým věcem, ale jsou také malými uměleckými 
díly. Tak uvidíme, třeba na nějaké z dalších olympiád bude někdo z naší skupiny tvůrcem 
drobných výtvarných dílek - známek či piktogramů. A jak se nám práce povedla, posuďte 
sami.



Inzeráty

Hledá se učitel, který je srandovní a 
zábavný. Neměl by být zlý, ale měl by být 
nepořádný a zapomnětlivý. Proč? Aby 
zapomněl na tresty a testy. Srandovní proto, 
abychom pořád dováděli a povídali si. 
Neměl by umět učit češtinu, angličtinu ani 
geometrii. Pak bychom měli pořád tělocvik, 
výtvarnou a pracovní výchovu.

Kontakt: Michaela Holerová, 4.B

Hledá se nejlepší učitel. Měl by být hodně 
přesvědčivý, aby dokázal umlčet všechny 
mluvily, včetně mě, protože pak se lépe 
učí. Měl by být zábavný, aby udržel naši 
pozornost. Měl by být hodně odhodlaný, 
aby nám zajistil počítačovou učebnu, 
tělocvik a účast na různých akcích.

Kontakt: Tomáš Bartůněk, 4.B

Hledá se učitel, který umí čarovat se žáky 
tak, aby všichni na konci školního roku měli 
samé jedničky. Učitel by měl být pohledný a 
hodný. Ale přitom by měl být přísný, když 
budou děti zlobit.

Kontakt: Barbora Nováková, 4.B

Učitelka by měla být hodná a milá. Měla by 
umět létat, protože mít létající učitelku je 
bezva. Měla by dávat samé jedničky, i třeba 
za dvě chyby. Doufám, že se najde hodná, 
milá, skromná a upřímná.

Kontakt: Lucie Linda Vojáčková, 4.B

Hledá se učitel, který by rozesmál a utěšil 
každé dítě ve třídě. Protože když se třeba 
stane chlapečkovi, že upadne a brečí, musí 
ho dobrý učitel utěšit. Měl by být hubený, 
aby prošel dveřmi, jelikož jsou velmi 
úzké. Ale také by měl učit všechny 
předměty 1. stupně. Měl by to být zkrátka 
učitel, kterého si přeje každé dítě.

Kontakt: Adéla Šišková, 4.B

Hledá se učitel, který dá všechny děti do 
skvělé kondičky v učení, a měl by mít trochu 
srandy. Jeho vlastnosti by měly být: hodný, 
pohledný, chytrý a zábavný, protože to 
pobaví všechny děti.

Kontakt: Adéla Řežábková, 4.B

Paní učitelka by měla umět létat, aby na 
nás dobře viděla. A také by měla umět 
čarovat, aby nám přičarovala uši, 
abychom lépe slyšeli. Měla by být hubená, 
aby se vešla do dveří. Měla by být chytrá, 
aby nás mohla učit. Měla by být malá, aby 
se nám vešla do třídy.

Kontakt: Lucie Růžičková, 4.B

Hledáme učitele s dobrými vlastnostmi. Měl 
by mít zkušenost s dětmi. Dále by měl být 
přísný, aby se děti neulejvaly. Ale nesmí být 
příliš přísný, aby uměl rozesmát.

Kontakt: Pavel Lyunenko, 4.B



Letí, letí, motýlek,
má na sobě modrý flek.

Letí, letí, křídly mává,
svoji práci nepřestává.

Letí, co mu síly stačí,
bere vítr do náručí.

Daniela Krajčová, 3.A

 

Motýli na louce létají,
já vzpomínám potají,

Motýlí křídla jsou křehká,
životní cesta není lehká.

Motýlí křídla i hlubokou bolest odráží,
tajemství krásy mě vždycky zaráží.

Máš-li hezkého motýla na ruce,
v životě mnoho věcí jde hladce.

Ta chvíle, kdy motýl vyletí,
symbolizuje krásu bytí.

Tak jako motýl i city křehké jsou,
když jsou krásné bolest odnesou.

Třepot křídel motýlích loukou zní,
já cítím se býti hrdou, milou laní.

Doufám, že lovci nejsou tady,
nechci zažívat podlé zrady.

Všechno se dá snadno zničit,
to ani lovec nemusí líčit.

Jen zas si užívám chvíli s motýly,
svět je klidný a čerpám nové síly.

Bojím se, že motýli navždy uletí
a že mě přestane bavit mé žití.

Markéta Zelenková, 9.A



30. dubna první a druhý stupeň společně oslavil mezinárodní svátek Den Země. Každý 
z učitelů si pro děti připravil tematické stanoviště s nejrůznějšími úkoly z ekologie a 
přírodovědy. Nad některými jsme si pěkně potrápili šedé buňky, ale nechyběly ani 
sportovní aktivity. Více fotografii si můžete prohlédnout na webu školy, my nabízíme 
jen malou ochutnávku.



Pracujete, malujete, vymýšlíte ...

Přejeme vám krásné léto a doufáme, že zůstanete 
našimi příznivci i další roční období!

Všechny vaše příspěvky a nápady posílejte na casopiscakovice@gmail.com nebo je 
předávejte pí. uč. Šarayové, 4.B
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