
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Číslo 2                  
                                     2012/2013                  Vesmír v 5.A 

Rozhovory                             

 Na stopě 

 
Básně  

                                                                         Soutěže 

 
 Co ještě  nevíte    

        o zvířatech                                                                                  Zajímavé        

                                                                                                             osobnosti 

 

 
              Anketa                                                                  Blonďaté vtipy 

 
 

 

  
                                    Členové redakční rady 

 

 

 

 

 

 

 

Markéta Žáková 

Pamela Heráková 

Tomáš Pozdíšek 

Dominika Žmolíková 

Nikola Žmolíková 

David Nicolas Pola 

7. A 
 

    
      Tereza Krejčí 

      Marie Juraňová 

      Simona Walowiczová 

5.A 



 
 

● Rozhovory 
 

Rozhovor s paní učitelkou Blankou Drabovou 

 

1. Líbí se Vám na naší škole? Líbí se mi MOC ! 

2. Čím jste chtěla být, když jste byla malá? Vždycky jsem chtěla být učitelkou. 

3. Líbí se Vám, jak se žáci chovají na naší škole? Jo, líbí…Občas sem tam zazlobí, 

ale nevadí mi to. 

4. Jakou třídu máte nejraději? No, já mám ráda všechny třídy. Nejraději mám asi 

svoji třídu 9.C. 

5. Myslíte, že naše škola má dobré vybavení? Já si myslím, že ano. 

6. Baví vás učit na naší škole učit výtvarnou výchovu? Ano, baví moc, protože jste 

šikovní ! 

 

                                     Rozhovor s paní Helenou Hlobilovou 

 

Cihláček je velký mlsoun a tak jej zajímalo, jak to vypadá ve školní jídelně. S mikrofonem v ruce oslovil 

paní kuchařku Helenou Hlobilovou: 

1. Které jídlo nejraději vaříte? 

Špagety, protože vám nejvíce chutnají. 

2. Jste spokojená s vybavením kuchyně? 

Ano, na ty možnosti, které škola má, ano. 

3. Líbí se vám v prostředí, ve kterém vaříte? 

Ano, nejen já, ale všechny z nás rády vaří. 

4. Dokáží žáci ocenit dobré jídlo pochvalou? 

No… ti malí ano, jídlo jim velmi chutná, někteří 

starší už jsou ale i drzí... 

5. Jsou předškoláci dobrými jedlíky? 

Musím říct, že opravdu ANO, těm jídlo chutná asi nejvíce, jdou si třeba             

i 3-4x přidat. 
 

● Anketa 
 

1. Chutná ti ve školní jídelně? 

2. Všiml sis nějaké změny ve školní jídelně? 

3. Líbí se ti ty změny? 

4. Chutnají ti polévky ve školní jídelně? A jsou dostatečně teplé? 

5. Jaké „druhé jídlo“ ti ve školní jídelně chutná? 

 
Honzík Unverdorben  2.A             

1. Jo. 

2. Ano. 

3. Zase se mi líbí, že daly rajskou. 

4. Jo, jsou. 

5. Špagety ! 
 

Martin Hrachovina 3.B 

1. Jak co. 

2. Moc ne. 

3. Ani nevím. 

4. Jo, nějaké jo, no, když jsme chodili na bazén, 

tak teplé byly. 

5. Špagety!



 

 

 
  

● Drak a já 
 

Jednou večer, když mamka s taťkou byli na plese a sestra spala u své kamarádky, 

jsem šel do lesa. Bylo deset hodin a já jsem mrzl, slyšel jsem houkat sovy a bál jsem 

se.  

Přišel jsem na prázdný palouček. V ruce jsem 

svíral lucernu a třepal jsem se. Chodil jsem sem              

a tam, když jsem zahlédl něco, co se hýbe. Začal 

jsem za tou věcí utíkat. Zvětšovala se při každém 

mém kroku. Byl jsem téměř u ní, když se 

najednou vznesla k obloze. V trávě se zablesklo 

něco, na čem to stvoření před chvílí sedělo. Bylo 

to vejce. Řekl jsem: „To je nádhera! A hele, 

prasklina! A další!“ Najednou vejce prasklo. 

„Ne, to není pravda...!“ Byl to malý drak! Říkal jsem si, jestli tu sázku 

s kamarádem nevzdám. Vsadil jsem se s ním totiž, že přejdu celý les, 

na poslední strom přilepím papírek a že se ráno půjde podívat, jestli 

jsem to dokázal.  

Vylíhnutý dráček měl očka ještě zavřená. Jen slabounce zakvičel.                

A pak, jako kdyby zničehonic, usnul.  

Šel jsem dál, ale les stále pokračoval. A nikde nebyl jeho konec. Neustále jsem před sebou viděl nové                   

a nové borovice, smrky a jiné jehličnaté stromy. Ale nakonec  na konci lesa, byl malinkatý stromek, který 

měl do výšky asi 50 centimetrů. Bílý papírek jsem sponkou připnul na jednu z jeho asi pěti větviček. 

Když jsem se vrátil domů, žuchl jsem sebou do postele. Když jsem se ráno probudil, vyšel jsem z domu                        

a spatřil jsem před sebou tři stromy. Vykymácené a s ohořelými větvemi. „Drak!“ vyhrkl jsem. Sestra se 

vrátila domů a taťka s mamkou chvíli po ní. Všichni tři byli 

natěšeni. Po chvíli taťka prozradil: „Máme objednanou noc na 

zámku.“ 

Pomyslel jsem na malého dráčka v lese, že jestli na vejci něco 

velkého sedělo, byla to dračí samice. 

Na oběd jsme měli pečené kuře. Po obědě si mamka, taťka i sestra 

sbalili věci a šli se do zámku ubytovat. Já jsem se šel podívat na 

dráčky a hned jak jsem přišel k hnízdu, uviděl jsem ho… Dračí 

mládě přiletělo přímo ke mně. Nejdřív jsem se trochu bál, ale když 

jsem zjistil, že je drak hodný, vyskočil jsem mu na záda a on se 

vznesl.  

Vzpomněl jsem si, že dračí mláďata za jeden den už můžou létat. 

To jsem vyčetl z časopisu.  

Po krátkém letu se snesl dolů. Sesedl jsem z něho a najednou 

přiběhla jeho maminka, dračí samice. Samice silně zavřeštěla. 

Mládě, napůl dospělé, jen slabě zakvičelo. Poté se oba vznesli. 

„Kam letíte?“ Ale dravci jakoby mě vůbec nevnímali. A za 

necelou minutu už byli ten tam…  

Od té doby jsem dračí mládě a dračí samici neviděl.  

 

                                   Milan Liščák, 5.B 

 

 



● Básně (psané v době bezsněhové) 

 
Zimní čas  

 
Sněhu málo máme,                                 

avšak mrzne stále. 

Venku žádné děti, 

všude samé smetí.  

Zimy už máme dost,  

jsme promrzlí až na kost. 

 

 

     Zimní dětství 

 
Když před lety zima nastala, 

na saních jsem se klouzala. 

Každé ráno jsem se z okna dívala          

a přitom jsem snídala.                                      

Byl tam krásný sníh, 

všichni jezdili na saních. 

Když se podívám z okna dnes, 

vidím venku samý děs. 

 
Marie Orságová 9.A, Natálie Šimková 9.A 

 

● Zimní pranostiky  
 

V lednu − za pec si sednu. V dubnu − ještě tam bud(n)u. 

 

Na Hromnice zimy více, draho bude v republice.  

 

Dočkej svátku Evy, po něm přijdou slevy. 

 

Na Nový rok, vrávoravý krok.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledá se muž se jménem Jim Kazama s výškou asi 2 metry, věk přibližně 20 

až 30 let. Má velký šišatý obličej, šedivé dlouhé vlasy, šedivý knírek                          

a bradku. Na čele má vytetovaný nápis Spider-man. Jizva, kterou má na 

tváři, mu sahá od pravého oka až k ústům.  

Naposledy byl spatřen ve vlečce hnoje. Byl velice ozbrojen. Na zádech měl 

nadzvukový sniper, za opaskem 4 granáty a přes rameno pás s náboji. 

Oblečený byl v koženém kabátě a v maskáčových riflích.  

 

                 Varování: Když ho spatříte, chovejte se přirozeně.  

                                   Až projde kolem vás,  volejte 158. 

                                   Odměna: 250 000 000 $.  

 

 

 

 
 

autoři: Dominik Stejskal a David Fňukal 6.A 



 

 
 

 

● Soutěž „Najdi 10 rozdílů“ 

Správné řešení vložte do schránky u jídelny. 

 
●  Ze žákovských knížek 

 

Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.  

Čučí na mě jako tele, jestli to takhle půjde dál, brzy se z něho stane vůl. 

Běhá po třídě a zvrací židličky. 

Během vyučování si hrál se sousedovým pytlíkem. 

Bodal do spolužačky tužkou tak dlouho, že se zlomila. 

Dělá to, co nemá a nedělá to, co má. 

Dělá tousty o hodině toustovačem, který přinesl, a vše snědl sám. 

Drží dveře a myslí si, že jsem jeho spolužák. Otec: Mě to dělá taky. 

Hlásí se, i když nic neví. A ještě k tomu se hloupě směje a neví čemu. 

Hrála fotbal s jablkem, když jí bylo zabaveno hrála vybíjenou s rohlíkem.  

 

● Vtipy v barvě blond 
 

Policajt zastaví blondýnu na ulici a říká: „Slečno, váš pes nemá košík!“ 

„Ale my nejdeme nakupovat.“ 

„Promiňte, to jsem nevěděl.“ 

 

Přijde blondýňák do předprodeje Dopravního podniku a chce si předplatit  

tramvaj. 

Prodavačka se ptá: „Chcete to na měsíc?“ 

Blondýňák: „Né, po městě! Copak jsem kosmonaut? 



●  Tajemství ze světa zvířat 

 
 Zajímavým faktem je, že šváb může žít několik týdnů poté, co mu uříznou hlavu. 

 Ve srovnání s tím:zlatá rybka si vše zažité pamatuje pouze 3 vteřiny!!! 

 

 Šokující: pštrosí oko je větší než jeho mozek.   

                                       

 

Neuvěřitelné: sobi rádi jedí banány.  

 

 

 

Víte to? Kočky se léčí samy 

lízáním ran. 

 

   

                                      

                                                A nebo: tygři nemají pruhovanou jen srst, 

ale i kůži.  
 

……………..Fajné,no ni? :-)…………….. 

 

●  Soutěž „Poznej české sportovce“ 
 

Narodila se 30. června 1981 

Místo narození: Jablonec nad Nisou 

Disciplína: hod oštěpem 

Vyhrála letni olympijské hry 2012. 

Kdo to je??.............................................. 

 

                                                                 Narodila  se 8. března 1990 

Místo narození : Bílovec 

Bydliště : Fulnek (Česko) 

Její disciplína je tenis. 

Kdo to je?? ............................................. 

 

                                                                         Narodil se  15. února 1972 

Místo narození : Kladno 

Číslo dresu: 68 

Disciplína :hokej 

Je to nejlepší český hokejista. 

Kdo to je??......................................... 

 

                                                                          Narodil se  20.května 1982 

Místo narození : Plzeň 

Číslo dresu :1 

Disciplína: fotbal 

Je to nejlepší český brankář. 

Kdo to je??........................................  
 

 Správné odpovědi vhazujte do schránky u jídelny. 
 

 



 

 
 

 

Josef Lada 
                        

Josef Lada vytvořil asi 400 volných obrazů a okolo 15 tisíc ilustrací. 

Z toho: 

- ilustrace 120 dětských knih, 

- ilustrace 190 knih pro dospělé. 

Dále:  

- navrhl 20 plakátů, 

- 9 divadelních výprav a řadu kostýmů, 

- více jak 15000 kreseb.                     
 

První tragédie potkala budoucího ilustrátora již ve věku několika měsíců, kdy  si malý 

chlapeček při pádu těžce poranil pravé oko, na něž časem zcela oslepl. Zřejmě si vypíchl 

oko o ševcovský knejp svého tatínka. Josef Lada tuto skutečnost po celý život tajil. 

Málo se ví, že Josef Lada maloval od dětství levou rukou. Ve škole ho přeučili na pravou 

ruku a u té už zůstal. 

 

Jaroslav Hašek 
 

3.1.1923, tedy přesně před 90 lety, zemřel český spisovatel, 

publicista, novinář, ale také problémový alkoholik, jehož proslulý 

nedokončený román  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové 

války  je nejpřekládanějším dílem české literatury. Poslední 

kapitoly tohoto významného díla diktoval v době, kdy byl již 

velmi vážně nemocný. 

 

 

 

Poslední dny a týdny Haškova života 

byly truchlivé. Jeho tělo jako by 

opuchlo, špatně chodil, otékaly mu 

nohy. Trápil ho žaludek a často                       

i během diktování se mu udělalo 

nevolno. 

Jaroslav Hašek zemřel ve věku nedožitých čtyřiceti let na 

ochrnutí srdce. Peripetie provázející Haškův život však nekončily 

ani po jeho smrti. Peníze na obřad ani rakev se nenašly a nebyl 

nikdo, kdo by to byl ochoten zaplatit. Bylo tedy nutné Haška 

pohřbít na dluh. 

 
 

                          



 

 

 

 

 

 
Hledej ukryté názvy planet: 

Jím pouze měkké rohlíky. 

Čtu ranní noviny. 

Za červen ušetřil víc než za květen. 

Postavil už strýček Sámer kurník? 

Je to hloupý rozmar slavné osobnosti. 

V září škola uspořádá ples a turnaj ve stolním tenise. 

V přesmyčce najdi planetu: 

      TERJUPI 

      NUTPEN 

      VEŠENU 

      KURRME 

      ATRSUN 

      RAUN 

 

 

 

 

 

Inzerát 
Umíte vytvořit komiksový příběh? Redakční rada Vám nabízí skvělou příležitost ke 

zveřejnění svých příspěvků!! V případě zájmu se obraťte na kterékoli člena rady, případně 

na paní učitelku Cojocarovou. 

 

 

 



 
 

 

 

Den otevřených dveří 2013                                                  

                                                                      Vánoční turnaj v Kin-ballu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branný den 2012 na 2. stupni 
Exkurze do chemické laboratoře 

Sluňákov 3. tříd Exkurze v hornickém muzeu 


