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… sport …

Bára Votíková
Bára se narodila 13. září 1996 (23 let) v Plzni. Bára Votíková je
profesionální brankářka (SK Slavia Praha) a také je
profesionální youtuberka. Koukat na její videa je vážně
„sranda‘‘. Bára má dokonce i svoji vlastní knížku. Často svoje
videa tvoří s Lubošem Kulíškem, na youtube se jmenuje Luboš,
je celkem Fajn. Bářinu knížku najdete někde hodně levně, ale
někde i hodně draze. Bára je super, jestli ji někdo ještě neviděl,
určitě se na ni koukněte a dejte like.

Amélie Berková
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… zábava …

Beseda s paní spisovatelkou
Ve středu 16. 10. 2019 měli žáci 2. - 4. ročníků jedinečnou
možnost, setkat se v Městské knihovně s paní spisovatelkou
Ivonou Březinovou. Řada dětí ve své knihovničce vlastní knihu
od této autorky, a proto bylo hezkým zážitkem, dozvědět se, jak
se malá Ivonka již v pěti letech chtěla stát paní spisovatelkou a
jak se toto velké přání splnilo. Určitě bylo zajímavé, dozvědět se
o tom, jak taková kniha vzniká a jak dlouho trvá, než se dostane
k samotnému čtenáři.
Děti dávaly nové podněty, nápady a inspiraci paní spisovatelce
na další její knihy.
Na závěr besedy měli kluci a děvčata možnost nechat si
podepsat novou knihu od paní spisovatelky a tím si obohatit své
knihovny o nový přírůstek.

Žáci 3. ročníků
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… zábava …

Pan učitel má narozeniny …
Touto písničkou a zároveň přáním jsme se přivítali v pondělí
21. října s panem učitelem Jaroslavem Rezkem. Přišli jsme mu
popřát hlavně pevné zdraví k jeho krásným 94. narozeninám.
Chvíli jsme si společně povídali a viděli jsme, že pana učitele
naše návštěva potěšila. Neměli bychom zapomínat na učitele,
kteří učili naše rodiče nebo prarodiče.
žáci 3. A, B

Žáci 3. Ročníků
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… ze školních lavic a sešitů …

CESTA BEZ PŘEKÁŽEK
NIKAM NEVEDE
Určitě už se nám všem někdy stalo, že při naší cestě za
nějakým cílem se nám do cesty stavělo příliš mnoho překážek a
nebylo vůbec jednoduché do toho cíle dojít. My pak byli akorát
naštvaní, chtěli jsme to vzdát. No a čím více překážek
přicházelo, tím hůře jsme se cítili a mysleli jen na to, co dalšího
se nám do cesty postaví. A vždy se zanedlouho něco objevilo.
Víte, co to je? Tomu se říká zákon přitažlivosti, který, věřte,
nebo ne, opravdu funguje.
Pokud hned od základu změníme náš přístup a místo
přemýšlení nad tím, co všechno se může pokazit, si budeme
věřit a myslet vždy pozitivně, když slovíčko nechci zaměníme
za chci, tak naše cesta bude mnohem snazší. Myšlením na
dobré věci, si dobré věci také do života přitahujeme a přesně
tak to funguje i naopak. Takže když se díky změně myšlení a
pohledu na věc vyvarujeme zbytečných překážek, které si na
sebe přivoláváme sami, zbydou jen ty, bez kterých se prostě
žádná výprava za pokladem neobejde.
Možná už jste párkrát měli možnost se vydat cestou naprosto
jednoduchou, bez jediné překážky. Ale měli byste z jejího
zdolání vůbec radost? Co by to bylo přece za výhru v soutěži
bez jediného soupeře, co by to bylo za bojovku za světla a beze
strachu, co by to bylo za projížďku na kole bez kopců a
zatáček… Co by to bylo za život? Uměli bychom si vůbec vážit
věcí, kdyby jejich získávání nebyl žádný problém? Vážili
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bychom si lidí, kdyby nás udržování vztahů nestálo žádné úsilí?
Všechna odvaha, radost a vděčnost, všechno vzrušení a
dobrodružství by ve světě bez překážek zmizelo jako lusknutím
prstu.
Takže pokud máte nějaký sen, přání, chcete dosáhnout
nějakého cíle, nevzdávejte to ještě před startem ze strachu
z překážek. Sice cesta bez překážek možná i někam vede, však
určitě ne za naším štěstím.

Anna Lišková
/absolventka ZŠ, vzkaz pro všechny/
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… ze školních lavic a sešitů …

Čas
Listí stárne, padá k zemi.
Kdo mu jeho život změní?
Jen jedna věc tu sílu má,
že podzim jednoho dne usíná.
Není to kouzlo, ale čas.
To zima zase vítá nás.
Čepice na hlavu a jdeme ven,
ať nezmeškáme první den.
První den sněhu a zábavy.
Hloupí je ten, kdo se nebaví.
Malinké vločky se vznáší tmou.
Kdo ví, třeba míří za tebou.
Třeba budou si chtít s tebou hrát.
Dokud jaro je nepřijde vystřídat.
Poté jejich vláda skončí
a teplo zas navštíví kraj.
Tímto se s vámi loučí studený, zimní ráj.
Kristýna Jašková
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… vaření …

Autor článku
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… zábava …

MenT
Jan Macák
Youtuber
Počet odběratelů:1,32 miliónů
Počet natočených videí:1,4 tisíc

Bydlí v Pardubicích.
Má druhý kanál MenTlive, na který natáčí převážně videa o
svých autech.
Má vlastní crew M-team, kam patří Rady a Tomáš (Tomcat).
Nejvíce natáčí let´s playe a reakce.
Dělá streamy na facebooku z minecraftu.
Martin Dvořák
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… návody …
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… ze školních lavic a sešitů …

Příběh léta
Ahoj, já jsem léto, někdo mě má rád a někdo nenávidí. Já se
osobně rádo nemám, protože celý červenec mám nesnesitelné
teploty obzvlášť tenhle rok. Doktoři si se mnou nevědí rady, prý
moje teploty skončí až za miliardy let, když vybuchne můj
tatínek slunce. Takže za 1. Takhle dlouho žít nechci. 2. Vždyť to
s takovými teplotami ani nemůžu přežít!
Ale na druhou stranu díky mně jsou přece prázdniny a je hezké
se dívat na to, jak si mě děti užívají. Takže, jak se říká, všechno
zlé je pro něco dobré = i když mám vysoké teploty, dělám
dětem radost. A stejně tu miliardu let budu muset nějak přežít,
takže si mě ještě dlouho užijete! TO JSTE URČITĚ VŠICHNI
RÁDI. A stejně jsem tady pro vás jen dva měsíce, pak tady
máte bratra Podzim, sestru Zimu a tu mojí zlobivou sestřenku
jménem Jaro. Ale vždycky se na vás moc moc moc těším a
mám vás ráda takhleeeeeeee moc.

Jolana Vitoušová
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… ze školních lavic a sešitů …

Rozhovor s paní učitelkou
Rohelovou
1. Jak se vám líbí u nás na škole?
Jsou tu šikovné děti a milí kolegové.
2. Jaké předměty učíte?
Matematika, informatika.
3. Jaký je váš oblíbený film nebo seriál?
Star Trek.
4. Máte domácího mazlíčka?
Ano, krajtu královskou.
5. Sportujete nebo máte nějakou jinou zálibu ve volném čase?
Ano, hraju volejbal, tančím a velmi ráda čtu.
6. Co vás přivedlo na naši školu?
Náhoda.
Amélie Berková
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… zajímavosti z přírody …

Sršeň obecná
Je největším hmyzem. Latinsky se jmenuje VESPA CRABRO.
Tělo je podobné vosám, je ale větší a jinak zbarvená. Dosahuje
délky 18-35mm. Na těle se střídá žlutá, černohnědá a cihlová
barva. Hnízda si staví papíroviny, kterou si vytváří ze dřeva a
slin. Mají oválný tvar a jsou veliká. Hnízda jsou buď v dutinách
stromů, nebo na půdách. Hnízdo, které jsem přinesl, je z půdy.
Sršně žijí ve společenstvech jako např. mravenci. Mají
královnu, dělnice a samce. Žihadlo s jedem mají jen dělnice a
královna. Živí se různým hmyzem: mouchami, vosami, včelami,
vážkami, ale také sladkou šťávou z ovoce i květů. Pokud si jí
nevšímáme, tak nás sršeň nepíchne. Proto je dobré, když
kolem nás letí, zůstat v klidu a neohánět se po ní. Kdo by se
chtěl dozvědět více, ať se podívá na internet: zadat sršeň
obecná, WIKIPEDIE.

Matěj Skala
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… ze školních lavic a sešitů …
Vánoce se blížily a Bětka vyráběla dárek pro svoji maminku a
tatínka. Pro maminku udělala pejska vykukujícího z boudy a pro
tatínka notýsek, protože je spisovatel. Prázdniny začaly v pátek,
to byla Bětka naposledy ve škole. Paní učitelka byla hodná a na
prázdniny jim nedala žádné úkoly, kromě čtení!
Bětka byla jedináček, ale to se mělo brzy změnit. U maminky v
bříšku je holčička, kterou pojmenují Amálie. Bětka se pořád ptá,
kdy se Amálka narodí. “Už to bude brzy!” řekla jednou
maminka. Najednou uslyšela odemykání dveří a kdo to nepřijel?
“Babička Libuše,” říká Bětka. Přivezla Bětce šaty a Amálce
přivezla oblečky pro miminko. Maminka byla babičky dcera.
Byla moc ráda, že babička přijela, ale oblečky neměla ještě
komu obléknout. „Babičko, ahoj!” „Jé, ahoj Bětko! Dlouho jsem
tě neviděla.” „Já tebe také ne, babi!” „Bětko, těšíš se na svou
sestřičku?” „No jasně, že jo, babi.” „Bětko, máš pro ni nějaký
dárek?” „Ještě ne, ale pracuji na tom, odpověděla Bětka.”
Maminku začalo nějak škubat v bříšku, protože tam Amálka
kopala nožičkama. Naštěstí přijel tatínek a už se jelo. V
nemocnici ji paní doktorka vzala hned k sobě. Prohlédla ji a
řekla, že se miminko už brzy narodí. Ten den bylo 23.12. …
Druhý den v pět hodin ráno maminka zazvonila a řekla
sestřičce, že už se ta bolest nedá vydržet. Sestřička nečekala a
okamžitě volala doktorku. Obě si vzaly rukavice, plášt’ a masku.
Opatrně vyndaly miminko a heleme se, holčička je venku.
Sestřička se ptá, jak se jmenuje. Maminka řekla: „Amálie
Suchá.” Asi po týdnu přijeli s tatínkem konečně s Amálkou
domů a položili ji do postýlky. Byla tam zachumlaná v peřince.
Vypadala jako panenka. Bětka ji ráda chovala. Amálka byla
sladká. Bumbala mlíčko, ale někdy i plakala. Ráda se koupala,
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vesele kopala nožičkama a hodně kolem sebe cákala vodu.
Amálka rychle rostla a Bětka se těšila, až si budou spolu hrát.
Bětka je jako její chůva. Pořád se o ni stará. Alespoň nemá
maminka tolik práce s Amálkou. Tatínek zatím napsal knihu,
která se jmenuje “Má malá holčička”. Amálka se ráda směje,
hlavně, když si s ní Bětka hraje, nebo jí chrastí chrastítkem nad
hlavou. V postýlce je nejraději. Mají ještě jednu postýlku
cestovní a v ní si Amálka hraje s plyšáčky. Nejoblíbenější
plyšák Amálky je delfínek, kterého dostala, když se narodila. O
rok později už měla Amálka oslavu a byl jí 1 rok. Dostala
botičky a šatičky. Přivezla jí je babička Libuše a děda Jan. I teta
Jana a strýc Michal přijeli a přivezli jí knížku s krtečkem ke
spinkání. Všichni z Amálčiny rodiny přijeli.
Klaudie Kleinová
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… zábava …

Telefonní hry
Mám tady pro vás pár her na telefon, které stojí za to si zahrát:
Brawl Stars - Střílečka mezi panáčky (od rare do legendary),
kde se sbírají pohárky. Za každou výhru dostaneš pohárky, ale
za prohru pohárky ztrácíš.
Slither.io - žížaly, které se snaží vlézt do cesty jiným žížalám,
je to legrace, ale můžeš se u toho hodně naštvat.
Subway Surf – kluk, kterého honí strojvedoucí, protože
sprejoval na vlaky a jsou tam nějaké překážky a sbíráš mince
po cestě.
Amélie Berková
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… zábava …

Přesmyčky
ABSA
LÉATNF
NAIPO
VAÍRKL
BUENB
TYRAKA
LRÝEB
KŽUTA
NIANK
DOINHY
TYKKA
RPAPÍ
ŮLST
SOETLP
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… zábava…

Přesmyčky
PELOMSAKA
KYŽŮŇ
LÁNEP
BOBEGNOPS
ZÁKOVÁTOŘE
KAPIČLAM
TRIKAELEK
KYDINHO
BALEJVO
ČIPKAKA
TOŘBORALA
ŠTETĚC
VASO
YÁŠPLY
CHYOŘE
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… zábava …

Osmisměrka
Zadání: Vylušti osmisměrku a seskládej ze zbylých slov tajenku
(použij nápovědu)
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Nápověda: pláž, zmrzlina, moře, dovolená, voda, ovoce,
meloun, brýle, vedro, banán, žízeň, led, gril, tábor, míč, stan

Tajenka: Bude léto a vy si pravděpodobně budete chtít dát
......................................... tak hlavně ať vám nezamrzne
…....ozek. Autor článku
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… Kuky …
Kuky už čeká na autobus a těší se
až ho a jeho kamarády odveze do
pražské zoo.

Dnes bych
chtěl vidět
A jsme
tadyyy!

Vojtu.

Kuky u indonéské džungle.

u sloníků

Koukejte na ta
krásná
zvířátka.

Ale ne, Vojta tu
dnes není.

Kukymu se výlet moc líbil, jen ho
mrzelo, že neviděl Vojtu, ale na konci
20 si pro zlepšení nálady zašel na
tučňáky.

Mladí žurnalisté
Jméno

Třída Zaměření

Kleinová Klaudie

4. A

příběhy

Berková Amélie

5. B

návody, zajímavosti, zábava, různé

Hutáková Bára

5. B

různé

Jánská Natálie

5. B

různé

Koppová Laura

5. B

návody

Březinová Martina

5. B

zábava

Mergešová Viktorie

5. B

zábava, křížovky

Vaněčková Natálie

7. A

skrývačky, hádanky, recepty

Krupková Tereza

7. A

příběhy, zajímavosti ze světa zvířat

Jánská Veronika

7. A

různé

Dundychová Eliška

7. A

sport, gymnastika

Jašková Kristýna

7. A

básničky, příběhy

Kos Matěj

7. A

příběhy

Prosický Tobiáš

7. A

sport

Franěk Jan

7. A

sport

Hruška Vojtěch

7. A

sport

Rathanová Gabriela

7. A

různé

Švestková Barbora

7. B

vtipy, různé

Burdová Aneta

7. B

básničky, příběhy

Prokeš Vojtěch
Addo-Djan Ezekiel
Theodor
Šimáček Michal

7. C

elektronické zpracování časopisu

7. C

elektronické zpracování časopisu, šerm

7. C

elektronické zpracování časopisu

Vachtlová Anděla

8. A

komiks Kuky, distribuce časopisu

Podroužek Lukáš

8. A

IT

Kožíšková Klára

8. C

koně, recenze seriálů, rozhovory

Cacáková Aneta

8. C

různé

Mátlová Martina

8. C

různé, rozhovory

Matoušková Sára

8. C

recepty

Dvořáková Eva

8. C

zvyky, puzzle

Žáci 5. ročníku staré školy
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