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Na titulní stránce tohoto čísla je kresba Míši Čížkové z 9.B.
Včasopisu jsme použili několik obrázků z internetových stránek.

Přejeme všem dětem a učitelům do

druhého pololetí mnoho úsměvů na

tváři, spoustu štěstí a hlavně

trpělivosti v dalších měsících. Užijte

si prázdniny.

Krásné jarní prázdniny!



STANISLAVAHONCOVÁ
22. září si páťáci udělali výlet do Nelahozevsi.
Potřebovali se totiž dozvědět, proč byl Dvořák
nezdvořák :-).
Ale vážně .. . . . . Od narození hudebního skladatele
Antonína Dvořáka uplynulo 8. září 1 75 let a
protože se narodil v nedaleké Nelahozevsi, využili
jsme možnosti navštívit interaktivní výukový pořad
na tamějším zámku. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavostí, pracovali jsme ve skupinách. Na
billboardech s komiksem o životě a díle Antonína
Dvořáka jsme pátrali po odpovědích na otázky v
našich pracovních listech. Nevěřte, že by se dalo
opisovat! Pracovní list dostala každá skupina jiný.
Seznámili jsme se s obsahem opery "Rusalka",
poslechli jsme si z ní několik ukázek. A nakonec
jsme tvořili ve skupinách svůj komiks s vlastní
verzí Rusalčina příběhu a při tom jsme se docela
nasmáli.
Věděli jste, že motiv z Dvořákovy "Novosvětské
symfonie" je součástí hymny amerického státu
Iowa a že záznam této skladby byl dokonce
vynesen jedním z raketoplánů do vesmíru a
Dvořákova hudba tak zazněla i na povrchu Měsíce?
A abychom nezapomněli, proč byl vlastně ten

Páťáci v Nelahozevsi a "Nezdvořák Dvořák"

Dvořák nezdvořák .. . . . . Hudba ho natolik
okouzlila, že se mu často stávalo, že ho napadla
nějaká skladatelská myšlenka, když si povídal s
j inými lidmi. Přestal vnímat, o čem se mluví a
uprostřed hovoru se sebral a šel si svůj nápad
okamžitě zapsat nebo si začal melodii pobrukovat
a dělat, že j i "jako" hraje na klavír.
Chcete slyšet ještě nějaké Dvořákovo "nej"? K
obědu dokázal sníst až třicet švestkových
knedlíků! !

Na zámku Nelahozeves se děti dozvěděly mnoho
zajímavých informací. Foto: Stanislava Honcová

TEREZA ČÍKOVÁ, ADÉLA NOSKOVÁ
V pondělí 5. prosince 2016 se to v naší škole
hemžilo čerty, anděly a Mikuláši, do kterých se
převtělili žáci z 9.A a 9.B. Hodné a zlobivé děti se
měly rozhodně na co těšit. Parta deváťáků zavítala
do všech tříd prvního stupně. Poslušné děti byly
odměněny a ty méně poslušné si čerti chtěli odnést
do pekla. Ale poté, co žáčci Mikuláši slíbili, že se
polepší, a přednesli básničku, bylo jim odpuštěno.
Strach se zrcadlil v očích každého hříšníka, ale
protože výpravu doprovázeli i milí andělé, byly děti
odměněny sladkostmi a rázem se jim na tváři
vykouzlil úsměv. Dále parta zavítala do některých
školek, kde se děti bály tak moc, že došlo i na pláč.
Ale i tam všechno napravili obdržené dobroty.
A co vy? Byli jste hodní, nebo si vás čert chtěl také
odnést do pekla?

Nebeská a čertovská návštěva

Mikulášská výprava zamířila do všech tříd prvního
stupně. Foto: T. Číková, A. Nosková
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Podzimní výlety turistického kroužku
IVAN NEŠNĚRA
Během letošního podzimu podnikli žáci naší školy
celkem tři výlety za poznáním, sportem a
kulturou. První výlet směřoval do centra našeho
kraje Ústí nad Labem, kde se žáci vydali zhruba
tříkilometrovou procházkou podél Labe na hrad
Střekov. Z majestátního gotického hradu se jim
naskytl krásný výhled na hluboké údolí řeky Labe
a národní technickou památku Masarykova
zdymadla. Celý výlet zakončili prohlídkou
Mírového náměstí a Kostela Nanebevzetí Panny
Marie, který se kvůli náletům ke konci druhé
světové války pyšní nejšikmější věží na sever od
Alp.

Druhý výlet byl zaměřen na přírodu a památky
blízkého okolí. Žáci se vydali vlakem do
Liběchova a odtud pěšky k jeskyni Klácelce, dále
k Čertovým hlavám, Harfenici, Hadovi,
Mordlochu a přes Stračí zpět do Štětí. Po cestě
hráli různé hry a na Mordlochu opekli buřty.

Třetí výlet směřoval do Nelahozevsi, odkud se
nadšení turisté vydali podél řeky na přírodní
památku Hostibejk, kde se jim naskytl krásný
výhled na celé Kralupy nad Vltavou a údolí
Vltavy. Dále pak došli na zimní stadion v
Kralupech, kde někteří vůbec poprvé pilovali svůj
bruslařský um. Po příjemně stráveném sportovním
odpoledni se žáci vydali zpět do Štětí.

TURISTÉ na vyhlídce Hostibejk.
Foto: Jana Stárková

Družina si užívala sněhové nadílky

ROMANAHROVATITSCHOVÁ
Hurááá, konečně se i děti ze Štětí dočkaly :). První
sníh nechal na sebe čekat, ale je tu a s ním i zimní
radovánky. Družinky se dohodly a šly společně na
ten "největší" kopeček v našem městečku (u Penny),
kde se opravdu dostatečně vyřádily. Zpět do školy
došly s krásně růžovými tvářičkami, lehce unavené,
ale velmi spokojené.
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Děti na "bobovačce".
Foto: Romana Hrovatitschová



Akce ve 4.B

ANNA JANATKOVÁ
Skanzen Březno u Loun
Na konci září jsme navštívili archeologický
skanzen Březno u Loun. Skanzen vznikl
výsledkem dlouholetého archeologického
experimentu, při kterém archeologové
rekonstruovali několik pravěkých a raně
středověkých obydlí a technologických zařízení,
aby život v takových obydlích a se stejným
vybavením po nějakou dobu vyzkoušeli „na vlastní
kůži“. Děti měly možnost si všechna obydlí
prohlédnout a některá zařízení vyzkoušet.
Poté jsme si prohlédli centrum města Louny, chrám
sv. Mikuláše a vystoupili na chrámovou věž, z níž
se nabízí krásný výhled do širého okolí.

Pravěká obydlí – tvoření inspirované návštěvou
skanzenu Březno
Z výletu do Března jsme se inspirovali ke hře na
archeology. Děti vymýšlely vlastní návrhy
pravěkých obydlí se vším vybavením, které tehdy
lidé mohli potřebovat a používat. Děti vyráběly s
velkým zaujetím a s úžasnou tvořivostí vymýšlely
a tvarovaly krásné detailně propracované domečky
s bohatou výbavou a nástroj i ke každodennímu
užití. Vystavené výrobky zdobily po dva týdny
chodbu před naší třídou a kolem procházející paní
učitelky a žáci nacházeli pokaždé nové detaily
jednotlivých modelů obydlí.

Výroba vánočních věnců a zdobení perníčků
V rámci prosincového předvánočního tvoření si
děti ozdobily vánoční věnečky. Všechny znovu
ukázaly svou úžasnou tvořivost. Každý pracoval
podle své fantazie s použitím různých ozdob,
stužek, větviček a voňavého koření. Pohodovou
atmosféru doplnily vánoční koledy. Výrobky byly
velmi povedené a všichni jsme z nich měli velkou
radost.
Prosincové tvoření nám provoněli i perníčky, s
láskou upečené a darované paní Papalexisovou.
Perníčky děti zdobily cukrovo-bílkovou polevou.
Ve třídě panovala příjemná předvánoční nálada a
děti při zdobení trénovaly písně a koledy na školní
vánoční koncert pořádaný jako završení vánoční
besídky, která se koná ve všech třídách před
prázdninami.
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Čtvrťáci si ve skanzenu mohli vyzkoušet spoustu
činností.
Foto: Anna Janatková

Děti se vesele vrhly do tvoření pravěkých obydlí.
Foto: Anna Janatková



R. Hrovatitschová: Můj prapradědeček přišel z Chorvatska

SÁRA JANKŮ
VERONIKAVOLEMANOVÁ
Stále pozitivně naladěná a štěstím
zářící. Romana Hrovatitschová
rozdává dětem úsměvy nejen v
družině, ale také ve školním bufetu.
Její netypicky kudrnaté vlasy
napovídají, že rodinné kořeny
nepochází úplně z České republiky.

Je o vás známo, že máte ráda teplo.
Proč tomu tak je?
No.. .asi proto, že můj prapradědeček
přišel z Chorvatska, konkrétně z
Dubrovníku. Já si myslím,že na mně ty
kořeny jsou asi znát, protože opravdu
zimu bych zrušila. Na horách bych ji
nechala a jinak bych ji zrušila. A když je
těch 30°C ve stínu, tak to se mi líbí
úplně nejvíc. Možná proto, že právě
pocházím ne úplně z českých zemí, ale
že moji předkové přišli z Chorvatska,
kde je teplej i než u nás. Proto se mi
líbilo na Kanárských ostrovech. Ale je
pravda, že loni jsem byla poprvé v
Chorvatsku, odkud pochází náš rod, tak
tam se mi taky moc líbilo.

Máte v Chorvatsku ještě nějaké příbuzné?
To se přiznám, že nevím a už dlouhou dobu
přemýšlím o tom, že bych se tam vypravila. A
přímo do toho Dubrovníku, tam jsem ještě nebyla.
Zkusila bych tam najít nějaké ty moje příbuzné.

Máte předky také z jiných zemí?
Ano, máme. V Polsku, a to víme i kde. Například
ve Varšavě a v Gdaňsku, což je přístav. A pak už
asi nikde jinde.

Bojíte se létat letadlem?
Ne, právě naopak. Moc se mi to líbí. Létala jsem
také v těch velkých dopravních letadlech, ale i v
menších vyhlídkových, ve větroni v Blaníku a to
se mi taky moc líbilo.

rozhovo
r

Romču práce s dětmi moc baví.
Foto: Sára Janků
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Paní družinářka Romana Hrovatitschová se
narodila v Roudnici nad Labem, kde
vystudovala také gymnázium. Žije ve Štětí. Mezi
její záliby patří tanec (ale nemá tanečníka do
páru) a turistika. Její nejoblíbenější barva je
modrá. Televizi nesleduje, dává přednost
pobytu mezi přáteli. Oblíbené hudební
interprety nemá, líbí se jí všechny žánry.

Romana navštívila i Mariánské
Lázně.
Foto: archiv R. Hrovatitschové



R. Hrovatitschová: Strašně ráda řídím auto

Které země vás lákají k návštěvě?
Mým snem bylo vždycky navštívit nějakou
zajímavou část Afriky, třeba Keňu. Určitě bych
chtěla vidět i Mexiko nebo Srí Lanku. Především
bych ale ráda poznala krásy naší republiky.

Jakým dopravním prostředkem nejraději
cestujete?
Já strašně ráda řídím auto. Pokud mám možnost
řídit, tak jedu moc ráda. Vlak je také úžasný,
protože je tam sranda a poznám nové lidi. Letadlo
se mi také líbí - naše planeta je z výšky nádherná.

Které české město se vám nejvíce líbí a proč?
Český Krumlov. Proč? Až ho navštívíš, pochopíš.

rozhovo
r
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Na dovolené v Portugalsku.
Foto: 3x archiv R. Hrovatitschové

Návštěva hradu Kokořín.

Mluvíte cizími jazyky?
Trochu mluvím anglicky a trochu více rusky.

Dáváte přednost dovolené v zahraničí nebo v
České republice?
V Čechách - máme malou republiku, ale krásnou.

"Amerika"



Sportovní úspěchy našich žáků

JANA STÁRKOVÁ
FLORBAL
Překvapivého úspěchu dosáhlo družstvo mladších
dívek, které se dokázalo probojovat až do
krajského kola v Teplicích. V okrskovém kole
panovala ještě mírná nervozita ve hře, ale v
Litoměřicích holky všem předvedly, že tento sport
j im není cizí. Vždyť většina z nich pravidelně
trénuje a láká k sobě stále více spolužaček. Věříme,
že j im toto nadšení ještě dlouho vydrží a přejeme
mnoho výborných utkání do dalších let.

Výborně se ve florbale předvedli také starší žáci,
kteří si snadno zajistili postup do okresního kola v
Lovosicích. Při velmi dobré konkurenci dokázali
vybojovat čtvrté místo a za to jim patří velká
gratulace.

FOTBAL
I v tomto školním roce se naše škola zúčastnila
okrskového kola fotbalové soutěže Coca Cola Cup,
kde náš výběr obsadil krásné druhé místo. Nestačil
pouze na družstvo z Hoštky. Chlapci z druhého
stupně si zápas i přes velmi chladné počasí užili a
j iž nyní se těší na další ročník.

SOŇA JIROTOVÁ
ŠACHY
Družstvo žáků I.stupně ve složení Eliška
JIROTOVÁ, Lukáš LEV, Matěj DVORNÝ a
Petr BARTÁČEK vybojovalo v pátek 25. 11 .
2016 v Litoměřicích 1 .místo v okresním
šachovém turnaji Přeboru škol.
Kromě zlatého poháru a diplomu si toto družstvo
vysloužilo i postup do krajského kola.
Gratulujeme! ! !

Vítězné družstvo mladších dívk v okresním kole
florbalu.
Foto: Jana Stárková
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Tým chlapců na fotbalovém utkání v soutěži Coca
Cola Cup.
Foto: Jana Stárková



Sportovní úspěchy našich žáků

JANA STÁRKOVÁ
PŘESPOLNÍ BĚH
Ve středu 5.října se v Ploskovicích konaly tradiční
závody v přespolním běhu. Ani letos nechybělo
zastoupení naší školy a opět byl důvod k oslavě.
Dívky z páté třídy
obsadily jako družstvo
první místo a chlapci
ze stejné věkové
kategorie místo druhé.
V jednotlivcích nejvíce
vynikli chlapci Jakub
Náprstek a Milan
Šmejkal, kteří získali
stříbrnou a bronzovou
medaili.

Na Labském čtyřboji byl důvod k oslavě.
Foto: Dana Šimralová

Milan Šmejkal - atlet tělem i duší
JANA STÁRKOVÁ
Milan Šmejkal z deváté třídy je
všestranný sportovec, kterého pohyb
skutečně baví a j iž několik let podává
na závodech neuvěřitelné výkony. Na
zářijovém atletickém čtyřboji opět
předvedl, že je i pro tento školní rok ve
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formě. Druhé místo na šedesátce, druhé
místo ve skoku dalekém, třetí místo v
hodu míčkem a šesté v běhu na 1000m.
Dostat se na tak skvělé příčky ve všech
čtyřech disciplínách - "klobouk dolů".
Přejeme mu hodně úspěchů, ať u sportu
co nejdéle vydrží.

SÁRA JANKŮ, VERONIKA
VOLEMANOVÁ
LABSKÝ ČTYŘBOJ
V pátek 9.září 2016 se v Račicích uskutečnil
Labský čtyřboj pro druhý stupeň základních
škol ve Štětí. Je to j iž tradiční sportovní akce,
kde se soutěží ve čtyřech disciplínách - v
běhu, na koloběžkách, na trenažérech a na
dračích lodích. A také v doplňkových
disciplínách jako například kuželky, hula hop
a švihadla. Všichni žáci předvedli
neuvěřitelné výkony. Nejzajímavější
disciplínou se staly dračí lodě.
Tento den byl pro nás velice úspěšný,
protože jsme porazili obě štětské školy. Měli
jsme z toho velikou radost a také jsme si
domů odvezli zlatý pohár. Moc se těšíme na
další ročník.

Chlapci si doběhli pro druhé
místo. Foto: Jana Stárková

BĚH DO KOPCE
Závody v běhu na Mostnou horu, která se nachází
v Litoměřicích, opět provázelo oblačné a chladné
počasí. Dvanáct odvážných dětí se rozhodlo
závodit v běhu do kopce. Soutěžilo se v mnoha
kategoriích, neboť závodu se zúčastnily i
handicapované děti od malých až po dospělé. A jak
to dopadlo?
Se ziskem pěti medailí jsme opět dokázali, že
pohyb nám není cizí.
Adam Salka – 1 .místo (kat. mladší děti)
Ela Navrátilová – 3.místo (kat. mladší děti)
Michael Miga – 1 .místo (kat. starší děti)
Bára Klikarová – 2.místo (kat. mladší žákyně)
Michal Holoubek – 3.místo (kat. starší žáci)



anketa

TEREZA ČÍKOVÁ, ADÉLA NOSKOVÁ
Na podzim se na naší škole uskutečnila anketa "NEJOBLÍBENĚJŠÍ PŘEDMĚT a UČITEL". Zjišťovali
jsme, jaký předmět máte nejraději. Celkového vítězství dosáhla na prvním i druhém stupni jednoznačně
tělesná výchova, což hodnotíme velmi pozitivně. Jsme rádi, že děti mají sport v oblibě. Na druhém
stupni se volil také nejoblíbenější učitel či učitelka. A jak to dopadlo? Na první místo se dostal pan
učitel Ivan Nešněra. Co na své vítězství říká se můžete dočíst na vedlejší straně.
Děkujeme všem za účast v naší anketě.
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Jaký předmět máte nejraději? Který učitel je nejoblíbenější?

Hlasování vše odhalilo!

1.A - tělesná výchova, český jazyk

1.B - tělesná výchova

2.A - tělesná výchova

2.B - tělesná výchova

3.A - tělesná výchova

3.B - tělesná výchova

4.A - tělesná výchova

4.B - tělesná výchova

5.A - tělesná výchova

5.B - tělesná výchova

6.A - matematika, hudební výchova
PhDr. Veronika Sitová

6.B - tělesná výchova
Mgr. Jana Stárková

7.A - hudební výchova
Mgr. Ivan Nešněra

7.B - výchova ke zdraví
Mgr. Ivan Nešněra

8.A - tělesná výchova
Mgr. Dana Šimralová

8.B - matematika
Mgr. Dana Šimralová

9.A - dějepis
Mgr. Ivan Nešněra

9.B - tělesná výchova, výtvarná výchova
Mgr. Jana Stárková

Nejoblíbenější předměty (na druhém stupni také učitelé) v
jednotlivých třídách



1.místo
Mgr. Ivan Nešněra

2.místo
Mgr. Dana Šimralová

3.místo
Mgr. Jana Stárková

nejoblíb
enější

učitel
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Jak jste spokojen s umístěním? Proč si myslíte, že jste zvítězil?
První místo mě velice potěšilo. Asi každý na mém místě by byl spokojen. A proč si myslím, že jsem
zvítězil? V hodinách jsem možná až příliš hodný a preferuji přátelský přístup, což ne vždy má kladný
dopad na výuku.

Co si myslíte, že mají žáci ve vašich hodinách nejraději?
Nejraději mají, když jim ukazuji své fotky ze zahraničních cest nebo když jim pouštím zajímavé
dokumenty k výuce.

Patříte mezi nejmladší učitele na škole. Myslíte si, že i tato skutečnost ovlivňuje vaši oblíbenost?
Ano, určitý vliv to j istě má. K žákům mám ještě celkem blízko a některé jej ich názory a chování beru
s větším nadhledem.

Jaký předmět vyučujete nejraději a proč?
Velmi rád učím výchovu ke zdraví ve třídě 7.B. Děti jsou zde zvídavé a aktivní. Jinak celkově mám
asi více rád zeměpis oproti dějepisu.

Rozhovor s vítězem
I. Nešněra: Preferuji přátelský přístup



Ptali jsme se : Bojíte se létat letadlem?
Mezi školáky tentokrát zamířily naše redaktorky Veronika Volemanová a Sára Janků. Všem, kteří se
ankety zúčastnili, moc děkujeme a přejeme, aby jednou navštívili takové země, po kterých skutečně touží
(ať už letadlem či j iným dopravním prostředkem).

Sam Korbel, 1.B
Ano, bojím. Letadlo by
se mnou mohlo
spadnout.

Jakub Platil, 1.A
Ano. Bojím se, protože
je to na mě moc
vysoko.

Michaela Hanzlíková, 4.B
Ne, nebojím se.

Ivan Kohoutek, 6.B
Ne, nebojím se.

Jenifer Heráková, 7.A
Dříve jsem se bála, ale
teď už ne.

Jiří Tureček, 2.B
Ano, bojím se. Nemám
rád výšky.

Jan Tureček, 3.B
Ne, nemám strach z
létání.

Max Homoliak, 1.A
Ne, nebojím se.

Tereza Sadáková, 1.B
Ne, nebojím se ani
výšek a už jsem letěla
hodněkrát.

Lukáš Rous, 1.B
Bojím se výšek, ale
nebojím se létat
letadlem.

Karolína Sedláčková, 1.B
Ne, nebojím se létat
letadlem. Hodně moc se ale
bojím výšek.

Eliška Suchá, 1.B
Nebojím se výšek a
moc bych chtěla letět.

anketa
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Zahraniční kuchyně:
učitelé mají rádi italskou

výslech

Jak jsou na tom učitelé s cestováním? Zeptali jsme se za vás! V této rubrice vždycky zpovídáme čtyři
vyučující a všem dáváme stejné otázky. V minulém čísle nám odpovídaly paní učitelky Zdena Slavatová,
Jana Hauzrová, Marie Nováková a pan ředitel Alexandr Petrišče.
Další učitelé, které jsme zatím neoslovili, určitě dostanou šanci v následujících číslech časopisu.

1. Jakou zahraniční kuchyni máte nejraději?
2. Který dopravní prostředek při cestování preferujete a proč?
3. Jaký stát vás svými památkami nejvíce láká k návštěvě?

Mgr. Veronika Mac
hová

1 . Mám velice ráda
italskou a indickou

kuchyni.

2. Upřednostňuji ce
stování vlakem. Je

to pohodlné a

ekologické.

3 . Chtěla bych se p
odívat na Island, kt

erý nabízí mnoho

přírodních památek
.

Mgr. Marie Dvořáková
1 . Moc dobrá jídla nabízí kuchyně italská.
2. Auto - můžu jet kam chci a kdy chci.
3 . Velká Británie

Mgr. Hana
Ebertová

1 . Mám ne
jraději česk

ou kuchyni
, ostatní pří

liš

nevyhledáv
ám.

2. Auto, př
i cestě si m

ůžu zastavo
vat kde chc

i a kdy chc
i.

3 . Francie

Mgr. Ivan Nešněra1 . Chutná mi středomořská kuchyně.2. Rád jezdím vlakem,jelikož je to velmi pohodlné.
3 . Francie
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Na otázky se ptaly Adéla Nosková a Tereza Číková.
Foto: zdroj internet



Na pláži: "P
ozor, vosa!"

"Ty se bojíš
, že tě píchn

e?"

"To ne, ale
bojím se, že

mi píchne

lehátko!"

Ptá se soused souseda:
"Tak co, jaká byla dovolená?"
"Výborná, každý den jsem
surfoval."
"Skutečně? A kde?"
"Na internetu."

"Byl jsi v Chorvatsku?"
"Byl."
"A v Itálii?"
"Taky."
"A kde bylo líp?"
"Těžko říct, všude jsem
byl s manželkou!"

Čech vysvětluje Američanovi, co znamenají barvy na naší
vlajce.
"Naše vlajka představuje naše daně. Když o nich
mluvíme, tak se červenáme, když nám finanční úřad
napíše, že máme nedoplatky na daních, tak zbledneme, a
když zaplatíme, tak zmodráme."
"U nás je to to samé," povídá Američan, "akorát při tom
ještě vidíme hvězdičky!"

vtipy

Víte, co dělají Eskymáci s rybami, které zamrznou v ledu?
Lízají je jako nanuka.

Jaký film nejraději sledují Eskymáci?
Kokosy na sněhu.

Kdy se Australan nejvíc naštve?
Když si koupí nový bumerang a nemůže zahodit starý...

Víš, jak vznikl tanec step?
To kdysi dávno v Africe v jedné černošské rodině bylo patnáct lidí a jen jeden záchod.

Co udělá Eskymák, když mu je v iglu zima?
Zaleze se oteplit do mrazáku.

hádanky

k pobav
ení
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Před cestou do Jižní Ameriky
se cestovatel udiveně ptá
kolegy: „Proč sebou taháš
peřinu?”
„Kdybych chytil tu spavou
nemoc...”

Dopravní letadlo se za letu otočí
na záda, cestující začínají
propadat panice, ale letuška je
uklidňuje: "Nic se neděje,
zachovejte klid, to jenom kapitán
má rýmu, tak si kape do nosu
kapky."



soutěžní

kvíz1. Nejlidnatější stát světa
a) USA
b) Čína
c) Rusko

2. Nejvyšší hora světa
a) Mount Everest
b) Mount Blanc
c) K2

3. Nejdelší řeka světa
a)Nil
b) Amazonka
c) Huang-he (žlutá řeka)

4. Největší jezero světa
a) Černé moře
b) Bajkal
c) Kaspické moře

5. Nejrychlejší vlak světa
a) Pendolino
b) TGV
c) Hikari
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BRILANTY

TOTREGLI

GIONB

BOBLED

ADACEBE

VYLUŠTI názvy her, kterými se děti ŠD nejčastěji zabavují

Hodně štěstí :-) Zdroj: internet

6. Největší poušť světa
a) Namib
b) Sahara
c) Nevada

7. Nejslanější moře světa
a) Egejské moře
b) Středozemní moře
c) Mrtvé moře

8. Největší ostrov světa
a) Madagaskar
b) Grónsko
c) Austrálie

oblíbené hry ve

školní družině

Správné odpovědi odevzdávejte do 13.února paní učitelce
Stárkové (2.stupeň - 3.patro). Výherce odměníme a uveřejníme v
příštím čísle.



Letní prázdniny
Veronika Volemanová, 6.B

Letadlem letíme,
krásný ráj už vidíme.
V dáli jsme zůstali,
celý den jsme plavali.

Anglicky se mamka učí,
taťka mě stále mučí.
Domů všichni přijeli
a šťastně se viděli.

V Čechách jsme společně chodili
a naše památky se nám líbily.
Do školy se (ne)těšíme,
všechny státy ještě proletíme.

Letem světem
Miroslav Volák, 6.A

Létám světem od svého mládí
a dělat něco jiného, o tom nemám zdání.

Létat světem mě baví,
je to dobré pro mé zdraví.

Už jsem viděl mnoho lesů a mnoho vod,
neznám nic lepšího, vše mi přišlo vhod.

Také hodně vydělávám
a z výšky všem mile rád mávám.

Afrika
Čáry, máry, ententýky,
poletíme do Afriky.
Podržte si čepice,
hop! a už jsme v Africe.

Letadlo
Letí, letí, letadlo,
koho by to napadlo.
Vyletělo mezi mráčky,
pozdravilo všechny ptáčky.

vaše prá
ce

Tentokrát na téma "letem světem"

Vláček
Jede vláček kolejáček,
pěkně houká do zatáček.
Jede, jede pro děti,
Cestu zná už zpaměti.

Jede vláček, jede vlak,
děti rychle nasedat.
Pojedeme k babičce,
k strýčkovi i k tetičce,
pozor děti stát.
Rychle vysedat.

Eskymácké pusinky
Eskymáci to jsou máci,
když nemají žádnou práci,
nazují si holinky,
dávají si pusinky.
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Něco pro naše prvňáčky



vaše prá
ce

Tentokrát na téma "letem světem"
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Práce Pavly Hanzlíkové (9.B), která zachytila
život v Londýně.

Překrásnou kresbu k tématu vytvořila Michaela
Čížková (9.B). Foto: Jana Stárková 5x

Michal Holoubek (9.A) si vybral slunné
Řecko.

Kresba Martina Chába z 9.B

Naše redaktorka Tereza Číková (9.B)
nakresila slavnou památku Londýna.



vaše prá
ce

STROMYV ZIMĚ tvořili žáci 5.A pod vedením
paní učitelky Honcové. Zimní období krásně
vystihl Matouš Tyle.

Tento obraz patří Věrce Budinové.
Foto: Jana Stárková 2x
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Ve 3.B děti vytvářely a kreslily cyklistická kola různých barev.
Foto: Jana Stárková



Jak vznikla pila
KATEŘINA PATÍKOVÁ, 7.A
Bylo zimní ráno. Nebylo to ovšem ráno jako každé
jiné, protože byla neskutečná zima.
V jednom malém domečku na konci Číny žil Lu
Pan se svou matkou.
Když se v ten mrazivý den probudili, matka
přichystala snídani: horký čaj a zeleninový salát s
nudlemi.
Při snídani říká svému synovi: ,,Lu Pane, něco mě
trápí. . . Víš, je zima a my jsme na podzim
shromažďovali co nejvíce dříví, to víš moc dobře
přece sám, ale zima je letos nelítostná a nám se
menší zásoby. Když jsi tak chytrý a šikovný,
nevymyslel bys něco, prosím?"
,,Ano, matko, hned po snídani vyrazím se sekerou
nasekat dříví," odpověděl s radostí Lu Pan.
,,Ale co kdyby ses pokusil posekat ten veliký strom
před naším domem? Myslím, že bychom nejen
měli zásoby dřeva na celý zbytek zimy, ale šlo by
do domu i slunce, a tak by se dům prohřál nejen
zevnitř, ale i zvenčí,“ vyzvídala matka.
Lu Pan se tedy hned po snídani teple oblékl, vzal
sekeru a šel porážet mohutný strom.
Sekal a sekal . . . . hodinu, dvě, potom tři a po pěti
hodinách přišel znavený a na kost zmrzlý do
chalupy. Když ho matka spatřila, uvědomila si, že
to tímhle způsobem nepůjde a že se musí vymyslet
j iné řešení. Oblékla se a vydala se uskutečnit svůj
plán. Našla silný, trochu zakulacený a dostatečně

dlouhý klacek. O pár kroků dál našla o něco slabší
a hubenější klacík. Nasbírala celkem ostré
kamínky a vyrazila zpátky, směrem ke svému
domečku.
Doma si vzala na pomoc ještě provázek, brousek
na nože a začala s výrobou svého díla: velký
zaoblený klacek svázala dohromady s malým
rovným klacíkem. Vytvořila tím něco podobného
jako je luk, ale ta část, kde byl menší klacík, se
nedala ohýbat, byla totiž přidělaná napevno.
Potom si na stůl rozsypala kamínky a jeden po
druhém je doostřovala brouskem. Když se jí zdály
pěkně ostré, vzala si silnější provaz a začala je
pevně přivazovat k menšímu klacíku. Jej í dílo
bylo hotové. Stačilo už jen jediné, vyzkoušet,
zdali nástroj funguje.
Přišla k Lu Panovi a povídá mu: ,,Synku, něco
jsem vymyslela, ale potřebuji tvou pomoc, abych
zjistila, zda můj vynález funguje."
,,A co si vymyslela, matko?" ptá se Lu Pan
zvědavě.
,,Budu tomu říkat pila." vysvětlila hrdě matka
svému synovi.
Oblékli se a šli řezat strom.
Matka vzala pilu za jeden konec, Lu Pan za druhý
a tahali sem a tam. Ani ne za 10 minut měli strom
poražený a teplo jako nikdy dřív.

vaše prá
ce

SNĚHULÁKY z vaty vytvářeli žáci 4.A. Jejich díla můžete obdivovat na výstavě,
která je umístěna v horním patře na 1. stupni. Foto: Jana Stárková
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POZNÁVAČKU pro čtenáře školního časopisu SKELETON připravila žákyně deváté třídy Adéla Nosková.




