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Úvodník
   Máme tady opět další číslo školního časopisu. Tentokrát první v novém školním roce 
2012/2013. Také letos vás chceme informovat o všem zajímavém, co se děje na naší škole. 
Rádi otiskneme vaše články, básně, obrázky a další příspěvky. 
   Náš redakční tým se rozrostl, proto doufáme, že se nám podaří letošní čísla vylepšit a 
přinést vám zajímavé články, které vás budou bavit.
   Přejeme vám v novém školním roce mnoho úspěchů.

   Vaše redakce

Co najdete v prvním čísle?

        
                                  hudba                    podzim

     básníme                

                                  vtipy 
  úkoly pro chytré hlavy
                                rozhovory
  novinky
                  recepty



Předškoláčci

Začátek nového školního roku úspěšně zvládly i nejmladší děti z  přípravné třídy. Poprázdninová 

atmosféra a krásné zážitky z letních dní u vody je inspirovaly v jejich výtvarné tvorbě.

Tvořivý duch se u dětí projevil také při vylepování 

podzimních plodů z našich zahrádek. Ovoce a zeleninu, 

které si děti přinesly do školy, jsme si společně 

prohlédly, pojmenovaly a nechyběla také jejich 

ochutnávka. Ovocná mísa (práce s prašnými křídami) se 

jim pak skutečně vydařila. 



Družina
 Ahoj!
Představuje  se  X.  oddělení ŠKOLNÍ  DRUŽINY.  Naše  paní 
vychovatelka se jmenuje Romana a nás je teď 23 : 

Michaela Babáčková   4.A,  Margareta Baghdasarianová    3.B, 
Lenka Bradáčová    4.A, Alžběta Brychtová    3.B, Filip Čermák 
4.B, Adéla Červinková   4.B, Izabela Getlíková   3.B, Marek 
Havelka    4.C,  Tereza  Hourová    3.B,  Martina  Kocourková 
4.B, Sára Kumprechtová   4.B, Natálka Mádrová   4.B,  Kryštof 
Pallas    4.C,  Daniel  Petržílka   4.A,  Klára  Petříková    4.A, 
Karolina Poulová   4.B, Lucie Ševčíková   4.C, Antonín Šimek 

4.A, Dominik Štemberk    4.B,  KarolínaVašutová    4.B, Zdeněk Zahradník    3.B, Matěj 
Žemlička   4.A

V září  jsme  se  připojili  k celodružinovému  projektu  KŘÍŽEM  KRÁŽEM  PO 
ČESKÉ REPUBLICE.
Naší cestovatelkou, průvodkyní, pomocnicí a kámoškou je čarodějnice. Po nějakém 

nevydařeném čarování si zatím nevzpomíná na svoje jméno, 
nebo  nám ho  nechce  říct,  tak  jí  budeme  muset  vymyslet 
jméno nové. Vrátila se z teplých krajin a teď v září s námi 
prolítala na svém koštěti celé Čakovice. Má pěkné moderní 
superkoště, ale někdy zapomíná do něj natankovat benzín a 
to  je  pak  potíž,  protože  zapomněla  kouzlo  na  jeho 
vyčarování. Naštěstí ostatní formulky si pamatuje. Taky s ní 
cestuje její věrná kočka Margot. 
Chvíli mluvila s tím a pak s tím, chvíli vzpomínala na své zážitky s námi se 
všemi a my jsme si to nenechali pro sebe a její povídání si zapsali. Naše 
paní  vychovatelka  Romana  nám  ty 
naše  vzpomínky  přepsala  a  spolu 
s čarodějnicí  uvařila  v kotli.  Alespoň 
tak  je  to  na  nástěnce  v naší  třídě, 

kmenové třídě III.  B, kde se odpoledne většinou scházíme. 
My jsme  si  čarodějnici  pěkně  namalovali,  zrovna  když  se 
proměnila zpět z  Lucky Ševčíkové do své pravé podoby. Ale 
ona  se  proměňuje  tak  často,  že ani  nevíme  přesně,  která 
podoba je  ta  pravá.  Dokonce  někdy při  tom ztrácí  kousky 
svého převleku. Máme tu už její boty a klobouk.
Ale nejsme jen tady, chodíme každý den na zahradu nebo na 
hřiště a pořád se někam přesouváme. 
Prozkoumali jsme i zámek, zámecký park, rybník, viděli jsme 
budovy bývalého cukrovaru, šli jsme kolem kostela, kolem gymnázia a kolem radnice. Hledali jsme 
také místa,  kam se ráda naše čarodějka schovává a  o kterých nám vyprávěla.  Všechno jsme si 
vyfotili a naše kamarádka nám pomůže ty naše fotečky trochu oživit. Pak Vám je ukážeme.  Také se 
půjdeme ještě podívat do kostela. Pan farář nám slíbil, že nás tam pustí a ukáže, jak to tam teď 
vypadá. Čarodějnice se už těší, jak se bude houpat na lešení, ale to se nesmí, to bude muset být 
neviditelná. A my se těšíme na další společná dobrodružství. 

Děti X. oddělení
                                             



Anketa
   Na začátku školního roku jsme se vás zeptali, kdo je podle vás 

nejoblíbenější učitel. Ptali jsme se více než 
120 žáků II. stupně.
   Na prvním místě se umístila paní učitelka 
B. Kapušová, druhé místo vybojoval pan 
učitel J. Landa a na třetí místo jste umístili 
paní učitelku J. Vrzalovou. Ještě jednou všem 
moc gratulujeme. Učitelé měli určitě radost z 
výhry, sladkých odměn i získaných medailí.

Koniklec ve škole
Víte, co je koniklec? Pravdu mají všichni, kteří si typují, že se jedná o chráněnou rostlinu. Koniklec 
je ale také ekologická organizace, která v září 
navštívila naši školu, aby seznámila žáky s 
problematikou ochrany přírody a zvířat, a ti starší z 
nás se dozvěděli, jak mají správně třídit odpad.



HUDBA-RAP

LAB E L  SINC E  2006
Zkratka: TNKDLBL

Členové: IDEA, REST, GEY, PAULIE GARAND, 
INPHY, DJ FATTE, FNTM, DUBAS, KENNY 

ROUGH, BOY WONDER, ŠMEJDY

INFO:
Tento label, patří mezi ty NEJlepší v Česku.
Jsou v něm velmi populární RAP STARS.
Často pořádají turné, vystoupení apod.
Osobně si o nich myslím, že je to ta NEJVYŠŠÍ 
ŠPIČKA, MEZI LABELY V ČESKU A VE SLOVENSKU, KAŽDÝ Z NICH JE 
NĚČÍM ORIGINÁLNÍ A MÁ SVOJI FLOW.

JSOU PROSTĚ TOP1, POKUD MÁŠ ZÁJEM 
SI  POSLECHNOUT JEJICH SONGY, NEBO SE O NICH CHCEŠ 

DOZVĚDĚT VÍCE, TAK SI NAJDI STRÁNKU:
www.tynikdy.cz 

Tam o nich najdeš vše co je potřeba vědět. 

˙•٠•●DeeGee DiDi ●•٠•˙

http://www.tynikdy.cz/


Komu není rady, tomu není pomoci

   Znáte nějaká přísloví? Tak schválně, přečtěte si krátké příběhy a zkuste je přiřadit 
ke správným příslovím.

   Samuel si koupil skládací letadlo. Skládal ho ale rychle a ne pečlivě, proto zapomněl přilepit 
důležitý kousek. Když si pak s letadlem hrál, rozpadlo se mu.

Matěj Juna  (Dvakrát měř, jednou řež)

   Sestřička říkala, že nemá ráda zeleninu. 
   Ráno jsme šly obě do školy a odpoledne jsme šly do školní jídelny. Tam si dala samou zeleninu a 
potom mi kradla zeleninu i z mého talíře.

Lucie Růžičková ( Kdo lže, ten krade)

 
Byl jednou kluk plný sil jako jeho tatínek. Chodili spolu do posilovny, dělali kliky a různě 

posilovali. Kluk jako buk dělá vše jako jeho táta: pomáhal mamince, pomáhal s nákupem. A 
z kluka se stal silák a účastnil se různých soutěží. Když mu jeho tatínek fandil, vzpomněl si 
na svoje dětství, že byl úplně stejný.

Samuel Bogner  (Jablko nepadá daleko od stromu)

Tomáš a Honza byli bratři. Tomáš se pilně učil, ale Honza byl o hodně línější a pořád koukal na 
TV a hrál na počítači. 

Maminka jim jednou říkala, že ten, kdo dostane jedničku, dostane 100 korun, a kdo horší než 
trojku, nedostane nic. Když se psal test, Tomáš dostal jedničku, ale Honza čtyřku. Tomáš byl 
šťastný, ale Honza ten byl smutný. A Tomáše jednou vzali na gymnázium, ale Honza byl pořád na 
základní škole.

David Krejčík (Komu se nelení, tomu se zelení)

Jana šla s maminkou nakupovat. Vzala si s sebou 1000 korun. Chtěla si koupit panenku za tisíc 
korun. Maminka tedy svolila, ať je po jejím. 

Když druhý den přišla do školy, zjistila, že Káje dluží 100 korun. Ale neměla jí je z čeho vrátit, 
protože utratila všechny peníze za panenku.

Barbora Nováková (Dvakrát měř, jednou řež)

Šel jsem domů a zaslechl jsem dva muže, jak si něco tiše povídají a v ruce mají nějaký plánek. V 
noci byla vykradena banka.

Tereza Rážová (Co je šeptem, to je čertem)

Pan Novák uviděl, jak si dva mladíci šeptají, ale nevšímal si jich a šel nakoupit. Když se vrátil z 
nákupu, mladíci už tam nebyli, ale nebylo tam ani jeho auto.

Tomáš Bartůněk (Co je šeptem, to je čertem)

Když náš taťka volá babičce, vždycky se potom rozčiluje, že má babička nějaké řeči. A když včera 
večer volala taťkovi mamka, tak když zavěila, říkala, že je jako babička, že tam měl pořád nějaké 
řeči.

Vojta Sysel (Jablko nepadá daleko od stromu)

Pavel je tichý, nevnímu, ale když jsme psali písemnou práci z češtiny, dopadl výborně. Dostal jako 
jediný jedničku.                                                                             Michal Němec (Tichá voda břehy mele)



Podzim jde po kraji,...
Odletí ptáci, 
začnou létat draci.
Draci všude letí,
ale nám už neuletí.

„Draku, draku, ty v tom stromu,
sleť a pojď zas se mnou domů.“
„I já přece neslezu,
vždyť bych spadl do bezu.

Já poletím do dáli,
do papírové říše,
cestou do veliké říše.

Letí, letí jako drak,

za ním běží černý mrak.
Jestliže drak uletí,
poletí zas pro děti.

Čakovické posvícení

Podzim je časem vinobraní a také nejrůznějších posvícení. My jsme se s naší redakcí vydali na 
čakovické posvícení, které se neslo v duchu první republiky. Nechyběly nejrůznější atrakce pro děti, 
stejně jako dobré jídlo a zábava. Nu a naše škola přeci nemohla chybět v průvodu, který 
Čakovicemi procházel.



Ohlédnutí za sluníčkem
Na prázdniny nám zbyly už jen vzpomínky, které se nám vracejí s každou kapkou 
podzimního deště. Ve škole máme jeden úkol za druhým, učení, referáty, seminárky,... Pojďte 
si dát chvilku oddych od všeho shonu a zavzpomínejte s námi na prázdniny.1

Jeden byl u moře,                                                         Těšíme se do školy,
jiný zase na dvoře.                                                        budou tam zas úkoly.
Jedna holka na pláži,                                                    Už je tady zvonění,
jiná zase v garáži.                                                         máme zase honění.

Vzpomínáme na prázdniny,                                          Skončily nám prázdniny,
jak to bylo hezké,                                                          musíme zas do zimy.
začne nám zas učení,                                                    Koupíme si kožichy,
to bude moc těžké.                                                        budem´ dělat chi, chi, chi!

1 Obrázky kreslili: Bára Judáková, Katka Macháčková, Anna Bártová, Petra Venclová, Lukáš Chramosta, Eliška 
Chramostová, Jaroslav Vítek, Jiří Horák
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Čísla vlevo a nahoře znamenají počet políček v souvislé řadě k začernění. Mezi jednotlivými 
začerněnými oblastmi jsou bílé mezery. Jak jsou velké, na to musíte přijít sami. Pro usnadnění 
tohoto náročného úkolu jsou již některá políčka začerněná.

Lámejte si hlavinky nad úkolem, během kterého vám budou 
odbíjet čas nápadité hodiny.

 

Obrázky nakreslili: Lucka Michálková, 
Gábina Toušová, Jan Heřman, Bára 
Drábková




