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Úvodník
Milí čtenáři,

právě držíte první číslo školního časopisu v tomto roce. Naleznete v něm vaše 
příspěvky a další zajímavé články, které jste vytvořili vy sami spolu s vašimi paní 
učitelkami a tým redakce.

Chceme dát příležitost vašim hlasům, proto jsme název časopisu nechali na vás. 
Během listopadu můžete vhazovat své nápady do připravené krabice u vrátnice. 
My pak vybereme ten nejlepší nápad.

Přejeme vám, aby se vám časopis líbil a budeme se těšit na další příspěvky od vás.

Tým redakce

Co v časopise naleznete:

Vzpomínka na nejkrásnější část roku

                                                                                                        Podzim ve škole

Nápady do výuky

                                                                 Fotografie                       Ankety

               Vaše výtvarné práce

                                                                                                  Vaše příspěvky

                                                       Sloupky

Pokud i vy chcete přispět, moc rádi vám otiskneme vaše literární, výtvarné či jiné počiny. 
Příspěvky předávejte pí. uč. T. Šarayové, nebo posílejte emailem: 
casopiscakovice@gmail.com



Předškoláčci
Hned první stránku školního časopisu bychom chtěli věnovat našim nejmenším.

Letos úplně poprvé se na naší 
škole otevřela jedna přípravná 
třída a už je o nich slyšet. Paní 
učitelka spolu s Lucinkou, 
Mírou, Zuzankou, Timotejem, 
Barborkou, Carolinkou, Nikol a 
Štěpánkem vytvořili nádherné 
obrázky podzimu.

 Jsou sice z nás nejmenší, ale 
jsou moc šikovní. Jen se 
podívejte sami, co si pro vás 
připravili.

                                 Září

Eva Bešťáková

Září se častokrát podobá létu.

Umí si krásně hrát s barvami květů.

Děti se učí číst a kreslit mraky.

Sluníčko barví list a školák taky.

S ostatními jejich obrázky se můžete setkat na dalších stránkách.A my všichni vám, milí 
předškoláčci, přejeme, aby se vám ve škole líbilo a budeme se těšit na vaše další 
příspěvky.



Kéž by byly zase prázdniny…
Také  byste  si  přály,  aby  se  vrátilo  léto  a  s ním 
prázdniny?  Pojďte  se  s námi  ohlédnout  za  tím 
minulým.

Léto na raftu

S tatínkem jsme v létě sjížděli řeku 
Sázavu. Na řece bylo hodně jezů. Některé 
jezy jsme museli obejít po břehu. Byly 
hodně nebezpečné. Ale některé jsme 
mohli bezpečně sjet. Bylo to krásné a 
dobrodružné. Ani jednou jsme se 

nepřevrátili. Spali jsme v kempech ve 
stanu. Na začátku nám počasí nepřálo, ale 
poslední den bylo velké teplo, takže jsem 
se koupala v řece, i když voda byla 
studená.

Celé se mi to moc líbilo a už se teď těším, jak 
příští rok budeme sjíždět řeku Vltavu. 
Tatínkovi budu pomáhat s pádlováním.

Tereza Nerglová, 3.B

   Prázdniny u babičky

O  prázdninách  jsem  byla  u  babičky 
v Hukovicích.  Babička  bydlí  v malé 
vesničce  nedaleko  Nového  Jičína.  Za 
babiččiným domem stojí starý statek, ve 
kterém jsou krávy a telátka. S babičkou 
jsme se na ně chodily dívat.

Vedle  statku  na  poli  stojí  velký  stoh 
slámy.  Poznala  jsem  tam  nové 
kamarády.  S těmito  kamarády  jsem 
chodila  skákat  na balíky slámy.  Balíky 
jsou přes sebe poskládány do pyramidy, 
aby držely.

Vždy  jsme  vylezli  na  vrchol  stohu  a 
potom jsme seskákali dolů. Byla to velká 
legrace  a  čas  nám rychle  utíkal.  Když 
jsem přišla  k babičce  domů,  měla  jsem 
velký hlad. Babička byla ráda, že mi tak 
chutná.

Nikol Ježová, 3.B

Obrázky nakreslili Anežka Drlíková a Karol Tomášek z 5.B



Podzim ve škole
Celá škola je provoněná podzimem. Barvy kolem nás hýří, příroda se chystá na 
zimu.  Taky  to  u  vás  vypadá,  jako  by  se  vaše  třída  připravovala  na  zimní 
spánek? Přečtěte si, co jste o nadcházejícím podzimu napsali vy.

Sloupek

Jdu do školy,  je první školní den. 
Zase  se  přede  mnou  rozprostírá 
deset  měsíců  školy.  Paní  učitelka 
nás přivítá. 

Zatímco  prázdniny  utekly  tak 
rychle  a  zmizely  v nedohlednu, 
mám pocit, že ta třičtvrtěhodinka je 
strašně dlouhá.  Děti  polehávají na 
lavicích.  Co  to  tam  vidí?  Že  by 
příprava na zimní spánek? V duchu 
jsem se zasmála.

Po pár dnech jsem si  přivykla  na 
školu. Všechno bylo jako dřív. Až 
na  to,  že  jsem  se  nemohla 
soustředit. Zeptala jsem se mamky. 
Maminka mi odpověděla,  že je to 
normální.  „Vždyť  je  po 
prázdninách!  Neboj  se,  zase  si 
přivykneš!“

Příští  den  jsme  probírali  novou 
látku.  Po  vyučování  jsem  přišla 
domů  a  rovnou  jsem  lehla  do 
postele.  Byla  jsem  tak  strašně 
unavená.  Při  usínání  jsem  si 
vzpomněla  na  onen  první  den  ve 
škole a v duchu jsem si řekla: „Že 
by na tom podzimním spánku přeci 
jen něco bylo?“

Kristýna Vobořilová, 5.C

Jak to chodí u nás ve škole?

Při vyučování čteme knihu jménem Červenec má oslí 
uši. Je zábavná a zajímavá. O přestávkách svačíme, 
nebo kluci hrají fotbal. V pondělí čekáme na odpolední 
vyučování. A často ztrácíme věci a zapomínáme 
pomůcky na vyučování. Často o hodině spíme a 
chodíme na WC. Rádi se houpáme na židli a 
opisujeme.

Adéla Řežábková, 4.B

Je ráno a nikdo ze třídy nedává pozor. Kluci se válí po 
lavicích. O přestávce nikdo neví, co má dělat, a tak se 
rváči perou. Lucka a Kryštof nedávají při čtení pozor. 
A když je paní učitelka vyvolá, tak čtou úplně něco 
jiného. Nejhorší je, když se při 5 stupních větrá. Jak 
říká Ben: “Budou z nás kostky ledu.” Všichni potom 
mají zamrzlé uši. Když jdeme na angličtinu na 
počítače, tak Benjamin neví heslo. Potom tam kouká do 
stropu, a co říká paní učitelka, ho nezajímá. Na 
tělocviku všichni ukrutně řvou a potom přijdeme do 
třídy a kluci zkouší karate.      Natálka Berečková, 3.C



Podzimní nálada ve škole

Děti hrající piškvorky, lodě či 
do-pisující si s kamarádem. Pozor, 
učitelé! Kolotoč nepozornosti při 
vyučování se opět roztáčí. Já se jdu 
přidat. 

Poslouchat výklad je někdy pěkná 
nuda. Tak super, jdu si psát s 
jednou nejmenovanou 
spolužačkou. Hlavně aby se mě na 
nic neptali učitelé. Přiznám se, že 
jsou učitelé, u kterých je 
nepozornost zločin. Buď proto, jak 
jsou hodní, nebo přesně z 
opačných důvodů. Tak jestli 
chcete, dávejte pozor!

Markéta Zelenková, 9. třída

Sloupek

Na každém kroku, všude kam se 
podívám vidím podzim, podzim, 
podzim, podzim. Když máme 
výtvarku, kreslíme, vyrábíme nebo 
malujeme stromy, barevné listí, 
spadaná jablka, ježky, zajíce a 
veverky. Je to fakt nuda malovat 
stromy, barevné listí, spadaná 
jablka, ježky, zajíce a veverky 
pořád dokola a dokola a dokola. 

Další věc, která se na podzim 
projeví, je spaní a nepozornost. 
Paní učitelka vykládá důležitou 
látku, ale je to úplně k ničemu. 
Nikdo neposlouchá, nejraději by 
všichni byli doma, leželi v posteli a 
spali. Kvůli tomu dopadají všechny 
písemky hrozně. Máme nejlehčí 
písemku ze všech a výsledek je děs 
a hrůza. 

To, co teď řeknu, vám přijde zvláštní, ale nikdo se 
netěší ven ze školy, protože uvnitř je příjemně a venku 
je zima.

Napsala Kateřina Doňarová z 5.C a nakreslila Lucka 
Blaníková z přípravné třídy.

     Štěpán Vojtěch, přípravná třída



Pro lepší náladu
Snad na vás v těchto týdnech nesedá podzimní 
melancholie. Jestliže ano, rychle ji zaplašte, třeba s 
našimi veselými texty a barevnými obrázky.

Změna oblečení

Změna oblečení je hlavní podzimní záležitost každé 
holky. Jako holka o tom můžu klidně mluvit, protože 
jsem na to zvyklá, ale kluci ne. Kluci se častokrát ani 
nezajímají, co nosí. Takže to nechávají na maminkách, 
což je chyba. Maminky vidí své “kloučky” stále jako ty 
nejroztomilejší děťátka na světě, a proto je oblékají … ehm … katastroficky. Málokterý kluk 
umí ze sebe shodit tu tlustou bundu. Ale ne vždy s tím mívají problémy jen kluci.

Například já: dnes jsem si na “rozkaz” maminky musela vzít dlouhé kalhoty do školy. A 
protože si vždycky stěžuju, že mi maminka povídá, co si mám vzít, tak přišla na nový způsob, 
jak mi nic nepovědět a přitom mě donutit, ať si to vezmu.Ostatní věci, které bych si mohla 
vzít, kromě jejího nápadu, dala do pračky, kterou zapnula. Takže mi nic jiného nezbylo, než si 
vzít to, co mi maminka naplánovala. Dnes mi tedy nezbylo, než vzít si ty kalhoty, co mám na 
sobě, když to píšu... Tyhle kalhoty mají rozbitý zip na poklopci, který se neustále rozepíná. A 
tak jsem si ho musela celé hodiny zapínat. Vážně plánuji, že si koupím zámek na šatní skříň.

Doris Foxová, 5.B

„Jean, má televize dvířka?“

„Ne, pane.“

„Tak to jsem se zase díval celý večer do kamen.“

Na stavbě

„Šéfe, zlomila se mi lopata...“

„Tak se opři o míchačku.“



Výtvarné nápady na stále delší podzimní 
večery

Jestliže vás ještě neomrzely podzimní motivy, pak 
zkuste namalovat strom na podzim pomocí klovatiny 
a suchých pastelů (nebo kříd).

1. Nejdříve štětcem a klovatinou namalujte 
strom.

2. Nechte klovatinu zaschnout, aby nelepila.

3. Až klovatina zaschne, přemalujte celý papír 
suchými pastely podzimních barev. Můžete je 
roztírat i přes strom z klovatiny.

4. Pod mírným proudem opatrně vymyjte pastely 
z klovatinového stromu.

5. Nezapomeňte nám poslat do redakce vaše zdařilé obrázky.

Namalovali žáci ze 4.B



Ptáme se...
Jaká byla vaše první poznámka?

Tereza Kabíčková, 5.B: „ Žádná, protože jsem zlato.“

pí. uč. J. Hamerníková, 5.B: „Ve čtvrté třídě jsem píchla spolužáka kružítkem.“

Nikola Semrádová, 5.B: „První poznámku jsem dostala ve 4.tř. a zněla asi (už si to skoro 
nepamatuji ) doklusala pozdě na hodinu.“

P.uč.V.Meissner,4.C : „První poznámku jsem dostal ve 2.tř. a zněla: Dnes při obědě Vláďa 
loudil na Petříkovi maso!“

Marie Rafajová, 5.C: „V 1. třídě, neměla jsem černou voskovku.“

Eliška Chramostová, 5.C: „Za krákání ve škole.“ 

pí. uč. Š. Šarayová, 5.C: „Ve druhé třídě za štěkání v hodině.“ 

Robert Míkšík, 8.A: „Neměl jsem domácí úkol ve 3. třídě.“ 

Proč je naše škola natřená žlutou a modrou barvou?

Jitka Jakimeczková: „Protože to zvýrazňuje krásu.“

Markéta Prchalová: „Tak to nevím....je to image.“

pí.uč. P.Boháčková: „Protože je to barva Čakovic, né!??...“

Markéta Máchová: „Obr měl vanilkovou a šmoulí zmrzlinu a ta mu na ni spadla.“

pí. uč. Z. Zikmundová: „Žlutá je pro holky a modrá pro kluky.“

Petra Venclová: „Aby se děti těšily.“ 

Marie Dostálová: „Protože to k sobě patří.“ 

pí. uč. J. Bulíčková: „Ladí to.“ 

Karol Tomášek: „Protože je to vlajka Čakovic.“

Chtěli byste se i vy zeptat na nějaké vtipné a zajímavé otázky svých 
učitelů a spolužáků? Rádi vaše nápady otiskneme v dalších číslech. 
Příspěvky předávejte pí. uč. T. Šarayové ze 4.B nebo posílejte emailem 
na casopiscakovice@gmail.com.



Noc ve škole
Na pátek 21.10. se všichni žáci 5.C  určitě moc těšili. 
Byl to totiž den,  kdy se mělo spát ve škole. Všechny 
přípravy vrcholily. 

Všechno bylo připraveno. Kluci se těšili, že postraší 
holky,ale holky měly něco mnohem lepšího…

Když nastal večer,kluci museli jít do knihovny, pod 
záminkou, že se 

budou dívat na film.Sice jim bylo divné,že holky 
zůstávají ve třídě a spiklenecky na sebe mrkají, 
nicméně šli. Holky zatím připravovaly bojovku. 

Nejdříve se namalovaly a převlékly. Poté se rozmístily 
po škole. Pak vyšly skupinky po dvou klucích…

I přes mohutné dveře byl slyšet jejich vyděšený křik.

Když bojovka skončila, žádný z kluků nechtěl přiznat, že se bál.

Po dalším programu všichni museli ulehnout do spacáků. Po tak náročné bojovce, si určitě 
všichni zaslouží sladký spánek…   

Spaní ve škole – Legenda příšer
V pátek 21.10.2011 jsme spali ve škole. Tuto akci jsme chtěli provést už loni (ve 4. třídě), 
ale bylo to moc ke konci prázdnin, tak jsme to spaní ve škole přesunuli právě na 21.10.2011.

Připravovali jsme se asi měsíc, ale stálo to za to. Legenda příšer 
byl nejen název pro tuto noc, ale i název BOJOVKY, kterou jsme 
si my holky přichystaly pro kluky. Když začal tento den, všichni, 

prostě celá třída, se těšila až 
bude 17:30, protože v tu dobu 
jsme měli být před školou. 
Všechny holky začaly šílet 
dokonce i já. Ale to je u mě v těchto případech normální. 
Ale teď už honem k věci. Přichystaly jsme se (samozřejmě 
že kluci přitom nebyli), rozestavily se po škole a už jen 
čekaly, co se bude dít. Kluci chodili po dvojicích a první šli 

dva úplně nejmenší kluci. Já jsem byla uprostřed a strašila jsem. Právě ta první dvojice, tedy 
jen polovina z ní, se hned rozbrečela. Ale pak už to bylo lepší. Na konec jsme si šli lehnout, 
paní učitelka nám přečetla 3 kapitoly z knížky Mikulášovi patálie, chvíli jsme si povídali a 
pak jsme konečně usnuli. Ale dalo nám to teda pěkně zabrat!!!



Detektivní příběhy
Dobrodružství v tajuplné uličce
Klidně mě považujte za 
blázna, ale to co Vám 
povím, se mi skutečně 
stalo. Pro lepší 
představu vám zde 
předkreslím část mapy.

Ze své školy jsem domů 
obvykle chodila ulicí 
Šikmá, ale v době, kdy 
se mé dobrodružství 
událo, byla rozkopaná. 
Chystala jsem se tedy jít 
uličkou U Studánky. 
Když jsem k té uličce došla, zarazilo mě, že 
se jí všichni vyhýbají. Zeptala jsem se jedné 
paní, proč nikdo tou uličkou nejde. „Milá 
slečno, ta ulička je prokletá“ odpověděla mi. 
„Blbost,“ řekla jsem si a vykročila jsem do 
uličky. Ale blbost to nebyla. Všechno, co je 
neživé, tady žilo. Dokonce i moje školní 
aktovka a všechno v ní ožilo. Aktovka mi 
seskočila ze zad a vesele cupitala vedle mě a 
z ní se ozývalo mnohohlasné štěbetání. Slovy 
snad ani nelze popsat tu scénu, která se kolem 
mě odehrávala, pastelky, propisky, papíry, 
no, všechno, co je obvykle neživé, zde ožilo. 
Červené pastelky se sešly do houfu a 
povídaly si. Zelené pastelky si vzaly jednu 
živou křídu a namalovaly skákacího panáka. 
Tužky dělaly papírům (takto to asi lze 

nejvýstižněji říci) tetování. To jen něco málo 
z toho, co se kolem mě odehrávalo. Bylo to 
fascinující, ale po chvilce jsem si začala 
myslet, že je to sen. To byla velká chyba! Ti 
tvorové byli obdařeni instinktivní schopností 
poznat toho, kdo na ně nevěří. Vrhli se na 
mě, byli tak mazaní, že jen část z nich mě 
pronásledovala Pastelky a tužky ze sebe 
rychle sestavily několik primitivních 
katapultů, přizvaly kameny a sehranými 
pohyby je po mně pálily. Naštěstí mě 
netrefily. Vyběhla jsem z uličky a zjistila, že 
jsem si tam zapomněla aktovku. Vrátila jsem 
se tam a po pastelkách a jiných věcech 
nebylo ani stopy. Že by se mi to zdálo? Nebo 
je může vidět jen ten, kdo v ně věří? Tohle je 
a navždy bude velká záhada.

Markéta Zelenková, 9.B

Ztracené přezuvky
Ve středu   16.10. 2011  se odehrála záhada s botami. Našla jsem v aktovce boty mojí 
kamarádky. Jediný svědek byla paní vychovatelka,  která toho nic moc nevěděla, a  já šla 
domů v každé botě jiné.  Když jsem byla na fotbale, tak se všichni ptali, kde je Adam 
Kocourek.  Paní učitelka  říkala,  že ho vyhodila,  protože přeházel boty tak brutálně, že jí 
tam maminky málem zbily. A tak  jsme s ním dlouho nemluvili.

Natálie Berečková, 3.C



Řím, legionáři
V naší škole, v malé tělocvičně proběhl program Řím, legionáři. Bylo to pro první stupeň a 
podle mého to bylo i zábavné, ale.....Děti to moc nebavilo. Pro učitele to bylo o hodně 
zábavnější než pro nás. Děti se nudily, povídaly si a otravovaly.

Já jsem seděla na stupínku a za mnou byly 
lavičky.

Protože se děti neumí dohodnout, tak 
vepředu seděly vysoké děti a vzadu 
malé.Hodně dětí za mnou, na které nikdo 
neviděl, si hrály na telefonu nebo na PSP.

Protože se děti neumí dohodnout tak 
vepředu seděly vysoké děti a vzadu malé.

Lidé ( muži ), kteří to předváděli, měli velmi 
dobrý herecký výkon. Bohužel to snad nikdo 
neocenil!

Člověk se snaží a nikdo se nekouká!!

Jediné, co vzbudilo zájem ( u některých ), bylo, 
když jsme stavěli římskou želvu. Já jsem sama byla 
jedním z jejího článku, takže nevím, jak vypadala, 
ale vím, že jsme všichni ( pod tou želvou ) zrudli.

Štíty, které jsme museli držet, vážily jen jedno kilo, ale i tak nám daly zabrat.

Dále vzbudila zájem i pobíhající bohyně Venuše.Samo 
sebou, že boj s meči ( s Gladiusem )vzbudil zájem 
hlavně u populace mužské. Po tomto skoro krvelačném 
zápase každý musel přísahat, že nikdy nebude bojovat 
jako oni. Hodně dětí, ale místo toho, aby na ruce 
ukazovaly ukazováček a prostředníček. Ukazovaly jen 
prostředníček. Ve třídě však 
všichni kluci začali bojovat.

Ach, ta populace, kam spěje?

                                                                                                                       Gladius
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