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 Milí čtenáři, 

i v tomto školním roce budeme vydávat školní časopis. Jen náš redakční tým se změnil. 
Tvoří jej Ondra Adamec, René Čechmánek a Tomáš Strnadel ze 3.B, Marie Křížková, 
Tereza Zátopková a Jiří Škrobák ze 4.A, Natálie Bělunková, Barbora Dvořáková, Stella 
Marková a Vendula Jurečková ze 4.B a Kristýna Lhoťanová z 5.B. 

V našem prvním čísle se zaměříme na téma Podzim, ale najdete zde také jiné články, 
hádanky, vtipy a mnoho dalších zajímavostí. 

 

Všichni doufáme, že se vám náš časopis bude líbit. Příjemné počteníčko! ☺☺☺☺ 

Zdraví vás celý redakční tým ☺☺☺☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A JSME TADY ZASE…. 



Nastalo nejbarevnější období v roce – PODZIM. A takový je podzim v dětských očích. 

Sběrači 

Vlaštovky odlétají do teplých krajů, zraje ovoce a my pouštíme draky. Dopoledne moc pršelo a foukal vítr. 

Odpoledne bylo krásně a my jsme sbírali listy. Uviděli jsme ježka. Na druhý den bylo zase krásně a my jsme 

šplhali po stromech. Na svačinu jsme měli jablka. Když jsme dojedli jablka, šli jsme sbírat kaštany. Dosbírali 

jsme kaštany a šli jsme sbírat houby. Jak jsme sbírali houby, zahlídli jsme, jak někdo sklízí hrušky. To je 

konec našich dvou podzimních dnů. 

Lucka Kalužová, Tereza Valová 3.B 

Na podzim 

Na podzim opadávají listy a pouštějí se draci. 

Na podzim prší a všude je bláto a mokro.  

Začíná foukat vítr a pouštějí se draci, sklízí se ovoce a 

pole. 

Děti sbírají kaštany a vlaštovky odlétají  

do teplých krajů. 

                                                                                                     Danek Stejskal, Marek Lokša a Marek Stodůlka, 3.B 

Jak to chodí na podzim 

Na podzim opadává poslední listí a také hodně prší a dozrávají jablka a hrušky. Je silný vítr, tak pouštíme 

draky. Ze stromů sbíráme ovoce. Vlaštovky, čápi a volavky odlétají do teplých krajin. Ježci si dělají hromady 

z listí. Dravci hledají poslední potravu. Děti sbírají kaštany a dělají z nich různé výrobky a zvířata si dělají 

zásoby na zimu. Lidé na podzim sbírají ovoce, aby měli vitamíny. 

Lenka Jemelková , Simona Žišková, 3.B 

Podzim 

Ráno je zima a ježek ještě pelech nemá, 

ale veverka ta je chytrá, na zimu si zásoby chystá! 

Žaludy, houby, oříšky - hlady nebudou veverčí kožíšky. 

Zvířátkům nasbíráme kaštany a v zimě nakrmíme srnky a 

jeleny.                                                        

                                                                           Ondra Adamec 3.B  

 

PODZIM…. 



Už se zase barví listí  

Už se zase barví listí 
do červena, do zlata, 
je to pro něj velké štěstí, 
že nepadá do bláta! 
 
Slunce totiž svítí 
ještě každý den.  
Do pavoučích sítí 
je list zapleten.  
 

Vyrobíme draka  
ze špejlí a papíru. 
Je to natotata, 
už se točí ve víru! 
 
Větřík mírně pofukuje 
nad loukou i nad polem. 
Drak ve vzduchu poletuje, 
my ho sledujem……                                                                                                                       

                             Jiří Škrobák 4.A 

                             Podzimní rýmování 

Podzim, podzim, podzim je tu, 

a já držím paletu. 

Tolik barev, tolik listí, 

kdopak jejich počet zjistí? 

Kdopak to tam pouští draka? 

A co zase krade straka? 

Kdy odletí vlaštovičky, 

zavěšené na větvičky? 

Kdo to ví, ať odpoví, 

a papírek vyloví, 

napíše tam, jak to je, 

a přečte to vestoje! 

                                                      Kristýna Lhoťanová , 5.B                             

         

Lesní zvířata                                                                                                   Hádej, hádej, hadači…. 

Zvířata jsou dobří lidé, 

spí jen 24 hodin denně. 

Pak zas skočí do postýlky, 

a chrápou víc než xylofonky. 

Pak vyskočí z postele,                                                                                             

a vítají přátele.                                                                                               

Zpívají si vesele, 

jako naši přátelé. 

Začnou troubit na trávu,  

a pískají za slávu.                                                                                     

A pak zase skončí den,       

a spí zase jen a jen,  

zdá se jim hezký sen.        L. Kalužová, T. Valová, S. Žišková, L. Jemelková, A. Konrádová, 3.B 

Má to kloubouček, ale není to myslivec. 

Má to jen jednu nohu a sedí většinou 

v mechu. Co je to? 

                                                   Jiří Škrobák, 4.A 

Má to bodliny, ale není to věc. Celou zimu spí 

a jí to hmyz. 

                                              Tomáš Strnadel, 3.B 



Orel mořský 

Vypadá to zdánlivě jednoduše – sednout si do krytu 
nedaleko mrtvé ryby nastražené na ledě a pak už jen 
mačkat spoušť fotoaparátu. Jenže tak snadné to není. 
Orel je podezíravý a hned tak nepřiletí. 

Kolem návnady uprostřed rybníka je živo. Havrani se 
hašteří s kavkami, uhýbají před jako harpuna ostrým 
zobákem volavky, aby se vzápětí vrátili z opačné strany. 
Ale pak se nízko nad ledem mihne stín. Dvoumetrové 
rozpětí křídel, dopředu napřažené pařáty a mohutný 
zahnutý zoban nenechává nikoho na pochybách. Menší ptáci se rozlétli do stran, dokonce i volavka 
překotně vyklízí pole. Prudkými máchnutími křídel brzdí a vzápětí přistává na ledě sám král zamrzlého 
rybníka, náš největší dravec, orel mořský. 

                                                                                                                                                       Jiří Škrobák,  4.A 

Morče domácí 
Morčata patří mezi hlodavce. Žerou ve dne i v noci, jsou velmi 
citlivá k chladu. Dají se poměrně dobře ovládat. Mezi sebou se však 
často nesnášejí,zejména samci. 
Morčata mají poměrně dlouhou dobu březosti (63 - 68 dnů). 
Samice rodí 5× do roka průměrně 2 - 3 osrstěná mláďata, kterým se 
otevírají oční víčka již dva týdny před narozením. Vzhledem k tomu, 
že samice mají zpravidla dvě prsní bradavky, nemohou uživit více 
mláďat. Kojení trvá 3 týdny. Samci dosahují hmotnosti 800 - 1 600 
g, samice 700 –  
1 300 g. Morčata se dožívají 5 let. 

Morčata pocházejí z Jižní Ameriky, kde dosud žije několik divokých druhů, např. Cavia aperea. Po 

příchodu Španělů na tento kontinent zjistili, že tato zvířata chovají domorodí obyvatelé pro maso. Na 

maso se chovají morčata dodnes, např. v Peru. Již domestikovaná zvířata byla do Evropy dovážena od 16. 

století a dodnes bylo vyšlechtěno několik plemen. 

K dlouhosrstému typu patří morčata angolská, která mají tenkou a měkkou srst. Jiná dlouhosrstá 

plemena mají srst naopak tvrdou a uspořádanou do chlupových vírů. Jejich srst je červenavá, bílá nebo 

rezavá. Velice rozšířené je v domácích chovech krátkosrsté plemeno, které se vyskytuje v několika 

barevných variantách. Nejčastější jsou dvoubarevná morčata (bílý podklad s černými nebo hnědými 

skvrnami). Albinotické formy (bílá morčata) jsou pak značně citlivé k vnějším podmínkám prostředí. 

   Terezka Zátopková, 4. A 

Delfín skákavý  

Delfín skákavý je velmi známý druh. Protože je velmi často chován v delfináriích a pro výzkumné účely. Je 

podobný delfínu obecnému, ale má kratší čelist a menší počet zubů. Dolní část čelisti přesahuje přes 

horní čelist, v každé polovině má 20-26 zubů. Celkově vypadá mohutněji. Delfín skákavý je dlouhý 2-5m, 

váží 150-200kg výjimečně i 390kg, dožívá se 30-36 let.  

 

MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA…. 



Má hřbetní ploutev viditelně protaženou dozadu, trojúhelníkově 

zakončenou. Břišní strana je světlá, hřbetní šedohnědá až černá. 

Delfín žije ve skupinách po 10-15 kusech, ale občas se houfuje do 

větších skupin (až 100 jedinců.) Skupina se většinou zdržuje u 

pobřeží. Delfín skákavý dokáže vyvinout rychlost až 50km/h, rád se 

honí s loděmi. Skoky nad hladinou jsou dlouhé 10 m a vysoké 4-5 

metrů. Delfín skákavý loví převážně u dna. Za den spotřebuje až 7 

kg. Loví ryby, korýše, měkkýše a malé žraloky. Vyskytuje se 

v mořích a oceánech tropického mírného pásma. 

Marie Křížková, 4.A 

Dobrman má velmi elegantní postavu - jeho krk je štíhlý, 

přitom ale velmi dobře osvalený, hlava je nesena vysoko. Hruď 

má dobrou šířku. Dobrmanova srst je lesklá a hladká, tlapky 

jsou malé, avšak velmi stabilní, umožňující rychlý pohyb. 

Uši dobrmanů byly dříve kupírovány, ocasy byly již v mládí 
zkracovány. 

Na obrázku je dobrman s nekupírovanýma ušima. 

Povaha: Dobrman je velmi ostrý pes. Lidé si jej kupují na hlídání,  někdy se používá i u policie .  

Marie Křížková, 4.A 

Kos černý 

Kos je dlouhý 25 cm, váží 100 gramů a je uhlově černý. Samec je černý se 

žlutým zobákem. Samice kosa je hnědá se světlejším hrdlem a má 

skvrnitou hruď. Mláďata mají na zádech podélné proužky.  

                                                                                              René Čechmánek, 3.B 

 

Básnička pro kosa                          

Přilétl kos ke krmítku, 

posadil se na vyhlídku. 

Rozhlédl se kolem sebe,  

koukal, kde to méně zebe. 

Rozhlédl se, co si dá, 

co si nejvíc zazobá. 

                Tomáš Strnadel, 3.B 

Vrabec domácí 

Vrabec domácí se v dálce jeví jako 

poměrně nenápadný pták. Při bližším 

pohledu má docela pestře zbarvené 

peří. Je dlouhý 14-15 cm, rozpětí křídel 

je 21 cm. Vrabec domácí je stálým 

druhem, neodlétá tedy na zimu do 

teplých krajů.  

Nikolka Fiurášková, Marek Stodůlka,      

Žaneta Juříčková, 3.B 

 

 



 

Hádej, můžeš třikrát…. 

 

1.) Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? 

2.) Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 

3.) Muž je sám na pustém ostrově. Na nejbližší pevninu to je 5 kilometrů a on neumí plavat, nemá k dispozici 

ani žádný přepravní prostředek. Bez cizí pomoci se přesto zachrání. Jak? 

4.) Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik lidí je ve stáji? 

5.) Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě budete? 

6.) Co bylo první - kuře nebo vejce? 

Řešení: 

1.) Páv  

2.) Měsíc  

3.) Počká, až voda zamrzne a přejde na pevninu.  

4.) Ve stáji je 14 koní a 8 lidí. Výpočet: 14*4 + 8*2 = 72  

5.) Na druhém  

6.) Vejce. Dinosauři již kladli vejce, ale kuřata v té době nebyla.  
 
 
                                                                                                                                                 Kristýna Lhoťanová 5.B 

Smějeme se…  

Blondýnka jede autem a zastaví ji policajt. "Doklady prosím." Blondýnka na něj tupě zírá. "No takovou 

kartičku, je na ní vaše fotka. Blondýnka chvíli váhá, za chvíli se začne přehrabovat v kabelce. Vyndá 

zrcátko a podá mu ho. Policajt se na něj podívá a řekne: "To jste mohla říct dřív, že jste policajt, jeďte." 

Jde blondýnka do odchodu a koupí si kilo jablek a každé si nechá zabalit zvlášť, vezme si ještě kilo 

banánů, taky si je nechá zabalit zvlášť, a ještě se tak rozhlíží, co by si koupila a prodavač ji říká: Na ten 

mák se ani nedívejte!!! 

Proč se blondýnky smějí, když je bouřka? Protože si myslí, že je někdo fotí! 

Při jízdě autem si stěžuje blondýnka manželovi, že jsou ti chodci neukáznění a pletou se jí do cesty. A 

manžel říká: "Sjeď radši z toho chodníku!" 

Povídá blondýnka druhé blondýnce: ,,Když uhádneš kolik mám laků na nehty, tak ti dám oba dva." a ta 

druhá na to: ,,Nevím, pět?" 

 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ…... 



Baví se dvě duše v ráji: "Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?" "Byl to hlas mé ženy." "A co 

říkala?" "Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný anděl." 

Paní učitelka ve školce pomáhá chlapečkovi s obouváním bot. Oba tlačili, tahali, ale pořád se do těch 

botiček nemohli dostat. A když se to konečně podařilo, tak si oba upocení sedli, chlapeček se podíval na 

boty a říká: "Paní učitelko, my jsme dali botičky obráceně." Paní učitelka se také podívala a skutečně, 

boty byly obuté obráceně. Zachovala klid, znovu je sundala a znovu je rvali na nohy. Tentokrát správnou 

botu na správnou nohu. Potom se chlapeček podívá na boty a říká: "To ale nejsou moje botičky." 

Učitelka se kousla do jazyka a místo toho, aby na něj zařvala: "To sis neuvědomil dřív?", s námahou zase 

botičky sundala. Když byly boty dole, povídá chlapeček: "To jsou botičky mého brášky. Maminka říkala, 

že je teď budu nosit já." Učitelka už nevěděla, jestli se má smát nebo plakat a znovu pomohla 

chlapečkovi do bot. Když mu po té úporné práci pomáhala do kabátu, tak se zeptala: "A kde máš 

rukavičky?" Chlapeček odpoví: "Rukavičky mám schované v botičkách." 

                                                                                                                         K. Lhoťanová 5.B  a  B. Dvořáková 4.B 

 

 

 

 

 

 

Podzimní omalovánka  a pohádky pro nejmenší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pojďte s námi do pohádky… 

 

O neděli, jak si vyšla na procházku 

Bylo krásné ráno, byla neděle. Neděle si vyšla na procházku. Když šla na nádraží, lidé jí říkávali: „Dneska 

je krásná neděle!“. Neděle si koupila zmrzlinu, jenže se objevilo sluníčko a ptalo se, 

jestli si může líznout. A neděle řekla NE! Sluníčko se zarazilo a odešlo za mrak. A 

začalo pršet, lidé pospíchali z nádraží. A když potkali neděli, říkali: „To je nejhorší 

neděle.“  

 

 

 

O pastelkách a gumě 

Byly jednou pastelky. A s nimi byla guma, ale ta byla zlá. Jednou pastelky nakreslily moře a sluníčko. 

Najednou se objevila guma a všechno jim vygumovala. Jednou pastelky nakreslily příšeru. Když se zase 

objevila guma, polekala se a od té doby gumuje jen to, co chtějí pastelky.  

 

 

 

 

Verunka Sklenářová, 2.A 

O pyšné princezně 

Byla jednou jedna princezna a ta byla moc pyšná. Lidé ji proto neměli rádi. Dozvěděl se to zlý čaroděj a 

unesl ji do svého strašidelného hradu. V království žil také hodný chlapec Honza. Ten měl princeznu moc 

rád a rozhodl se, že ji vysvobodí. Čaroděje přemohl, princeznu vysvobodil a odvedl do zámku. Od té doby 

už pyšná nebyla. 

                                                                                                                                                Adélka Mynarčíková, 2.A 

 

 

 

A pohádky je konec…… 

 



 

Tři holky na stopě - Nebezpečný chat 

Ve městě přibývá bytových krádeží. Lupiči vtrhnou za bílého dne do bytu a jako z 

udělání není nikdo doma. Z bytu se ztratí mnoho cenností. Je to snad náhoda, že se to 

stává právě tam, kde si dívky chatují s neznámými osobami, jimž, aniž tuší něco zlého, 

sdělují nejrůznější podrobnosti? 

Kristýna Lhoťanová, 5.B 

 

Dračí vejce 

Jarda jednou zabloudí a dostane se do kouzelného krámku pana Eliáše. 

A koupí si, aniž by věděl, co to je, dračí vejce! O draka, který se z něj vylíhne 

se potom musí postarat…a dál už čtěte sami! 

Kristýna Lhoťanová, 5.B 

 

Kaštánek a Žaloudek 

Moje oblíbená knížka se jmenuje „ Dva nerozluční kamarádi Kaštánek a Žaloudek“. 

V této knize vystupují dvě postavy. První se jmenuje Žaloudek a druhá postava se 

jmenuje Kaštánek. Prožívají spoustu dobrodružství, poznávají mnoho kamarádů.  

Knihu napsala Emma Hůlová s Antonínem Šplíchalem. 

Přečtěte si ji, určitě se pobavíte! 

Stella Marková, 4. B 

Mach a Šebestová 

V této knize vystupují dvě hlavní postavy. Kluk Mach a holka Šebestová. Spolu 

se svými přáteli prožívají mnoho dobrodružství. Nejvíce se mi líbil díl Mach a 

Šebestová v cirkusu. To bylo tak, že jednoho dne byli Mach a Šebestová u 

dědečka a chtěli jít do cirkusu, jenomže dědeček nešel. Ale nakonec přece jen 

šel. Jenomže účinkujícím se jejich vystoupení nedařilo a tak jim Mach a 

Šebestová půjčili sluchátko, aby řekli své přání. A oni si přáli, aby se jim 

vystoupení povedlo. Od té doby se jim jejich vystoupení moc dařila.  

Barča Dvořáková, 4.B 

 

 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA…  



Rozhovor s panem ředitelem ZŠ 5. května Miroslavem Kokinopulosem. 

Otázka: Pane řediteli, myslíte si, že náš časopis bude letos perfektní? 

Odpověď: Já jsem přímo přesvědčen, že bude perfektní, protože minulý rok jste byli moc šikovní. Vydali 

jste více čísel, než jsem čekal a když jsem měl možnost si nějaké prohlédnout, tak se mi moc líbily. 

Otázka: Máte rád podzim? 

Odpověď: Abych se přiznal, tak podzim moc rád nemám. Ze všeho nejraději mám léto protože, když na 

podzim začne opadávat listí, tak příroda vypadá smutně. 

Otázka: Co se vám na podzimu líbí? 

Odpověď: Nejraději mám na podzimu barvy listí. Žluté a červené. 

Otázka: Jste spokojen se školním jídelníčkem? 

Odpověď: Já si na školní jídelníček určitě stěžovat nemůžu. 

Otázka: Co si přejete, aby se na naší škole tento školní rok změnilo? 

Odpověď: Nejvíce bych si přál, aby se trošičku změnili žáci v přístupu k majetku školy. A když dostávají 

nějaké ovoce nebo jogurt, tak aby to nepohazovali po škole. 

Otázka: Co vás více baví být ředitelem nebo učitelem? 

Odpověď: Jednoznačně mě více baví být učitelem. 

Otázka: Proč jste se stal učitelem? 

Odpověď: Učitelem jsem se stal, protože mě to vždycky ve škole bavilo. Ve škole byla vždycky legrace a je 

to prostředí, ve kterém když člověk chce, tak se nenudí. 

Otázka: Jak jste spokojen s rozhlasovými relacemi? 

Odpověď: Rozhlasové relace mají kolísavou úroveň. Jsem rád, že to žáci dělají a některé dny to bývá 

perfektní, některé zase méně. Ale není každý den posvícení, takže si myslím, že ti, co mají rozhlas na 

starost, se budou stále zlepšovat. 

Otázka: Co byste popřál našemu redakčnímu týmu? 

Odpověď: Vašemu redakčnímu týmu bych popřál spoustu myšlenek a nápadů. A nesmím zapomenout na 

paní učitelku, která vás má na starosti, aby na vás byla hodná.   

Kristýna Lhoťanová, 5.B, Stella Marková, 4.B                                                                      

 

 

 

 

 

ROZHOVOR… 



Petržel 
Co se nám to lidé zlatí 
na zahrádce kudrnatí? 
Parádnice je to velká, 
kadeřavá petrželka. 
Chlubí se a vytahuje, 
ondulaci nastavuje. 
Kadeřavá petržel, 
kdopak by s ní vydržel. 

Déšť 

Ťap, ťap, ťapy ťap, 
ťape voda pod okap. 
Vezmu deštník, klobouk, 
boty,  
Budu ťapat taky tak. 

Jablíčka 

Jenda sedí pod jabloní, 
jablíčka až k němu voní. 

Jedno spadlo, hned je zvedl. 
To je pěkné, jemine! 
Ještě jedno nedojedl 
a už má chuť na jiné.  

Červe, červe, červíčku 

Červe, červe, červíčku 
neubližuj jablíčku, 
jablíčko by plakalo, 
ze stromu by padalo. 

Listopad 
 
Vítr přišel s listopadem, 
všechno listí padá na zem. 
Milé děti, těšte se, 
vítr zimu přinese. 

 

Dýň a dýně 

Stalo se to v Podivíně: 
k dýňovi se pěkná dýně 
jednou v máji přikulila 
a hned z toho svatba byla. 

Měli dvacet dýňátek, 
pět jich spalo u vrátek, 
patnáct jich leželo líně 
na zahrádce v mokré hlíně 
a dvacátý dyn dyn dyn 
vyšlápl si na Petřín. 

Podzime 

Podzime, podzime, 

zas už nosíš deště, 

pěkně tě prosíme, 

počkej chvíli ještě. 

Kaštan 
Shoď mi kaštan, kaštane, 
vždyť se ti nic nestane, 
když mi jeden kaštan shodíš, 
jenom trochu hlavou hodíš. 

Podzimní měsíce 

 

Září na svou trumpetu troubí velkou novinu, 

že prý už je po létu, teď budeme ve stínu. 

 

Říjen na svůj bubínek bumtarata bubnuje, 

zkontroluje komínek, kominíky varuje. 

 

Listopad nám zacinká na dešťovou kapičku. 

Moje i tvá hlavička zná podzimní písničku. 

 

 

 

 

 

RÝMOVAČKY PRO ŠKOLÁČKY… 



Kdo je to vlastně celebrita? Celebrita je člověk, který je známý tím, že je známý!  Je to například 

i Avril Lavigne nebo Vanessa Hungry, které určitě všichni znáte. Jak by ne, vždyť jsou to celebrity. 

Avril Lavigne 
 
Celé jméno:               Avril Ramona Lavigne Whibley 
Datum narození:      27. září 1984 
Místo narození:        Belleville, Kanada  
Povolání:                    zpěvačka, skladatelka, herečka, modelka    
 

Avril má francouzské rodiče, ale ona francouzsky nemluví. Její máma říká, že si 
Avrilina hudebního nadání všimla poprvé, když byly Avril tři roky a zpívala s ní 
písně z kostela. 
 
Říkalo se, že je Avril vegetariánka. Nedávno však v jednom interview řekla, že 
už se za vegetariánku označovat nebude "pro případ, že by ji někdo přistihl jak 
jí maso". 
Jako teenager chodila v Napanee do restaurace La Pizzeria.  
V dokumentu Under My Skin Bonez Documentary řekla, že pizza s olivami je 
jejím oblíbeným jídlem, avšak moc ji nejí, protože pizza není dobrá pro její 
hlas. V této restauraci její oblíbená pizza dostala jméno podle Avril a také je 
tam návštěvní kniha pro fanoušky, kteří jí tam mohou napsat své vzkazy a Avril 
si jí vždycky vyzvedne, když je na návštěvě u rodiny. 

Avril má vytetovanou hvězdu na levém zápěstí. Stejnou má i její kamarád a spolupracovník Ben Moody. Na 
konci roku 2004 si nechala na pravé zápěstí vytetovat malé růžové srdce s písmenem D - což má být první 
písmeno jejího manžela Derycka Wibleyho, se kterým si koupili dům v Beverly Hills. 
 

Stella Marková, 4.B 

Vanessa Hungry   
Narození: 14. prosince 1988         Povolaní: zpěvačka, herečka  

Zvířátka: psy, kočky, křečky, koně  

V roce 2003 debutovala ve filmu Třináctka. V létě 2004 přišel další film - 
Thunderbirds. Poté začínala hostovat v nejrůznějších show, např.: 
Quintuplets a The Brothers Garcia a dostávala další role zejména u spol. 
Disney např.: Corrie on The Suite Life of Zack & Cody on Disney. V r. 2006 
zužitkovala svůj talent (hraní, zpívání a tancování) v muzikálu High School 
Musical. Ve světě se stal velmi oblíbeným. Díky High School Musical dostala 
nabídku na nahráváni svého prvního CD se společností Hollywood Records! 
Její CD obsahuje pop, rock, electroniku a R&B. CD se jmenuje "V" a bylo 
vydáno 26. září 2006. První písní z tohoto CD je "Come Back to Me". Druhým 
videoklipem je Say Ok. Vanessiny písničky Let Go a Let's Dance byly obě 
použity do reklamy pro ABC, Let Go se ještě objevilo v reklamě do seriálu Desperate Housewives a Let's 
Dance v show Dancing With The Stars. 

Vendula Jurečková, 4.B 

 

 

CELEBRITY…. 



Nejrychlejší vlak světa jezdí údajně po čínských kolejích 

Čína zahájila provoz na vysokorychlostní železniční trati mezi 

provinčními metropolemi Wu-chan a Kanton, na které jezdí vlaky 

průměrnou rychlostí 350 kilometrů v hodině. Podle místních 

oficiálních médií se jedná o nejrychlejší železnici na světě. Trať je 

dlouhá 1069 kilometrů a rychlovlaky ji urazí za tři hodiny, zatímco 

dosud to trvalo deset hodin. Budovala se pomocí zahraničních 

technologií od roku 2005. Jedná se o úsek tratě, která v 

budoucnosti spojí Kanton s Pekingem, upřesnila agentura Nová 

Čína. 

Tom Strnadel  3.B 

Porsche Carrera GT je supersportovní automobil německé značky 

Porsche. Poprvé byl veřejnosti představen 6. 3. 2003 na Ženevském 

autosalonu. Vyráběl se v letech 2004–2006. Vůz má dvojdílnou skládací 

střechu, je schopen vyvinout rychlost 330 km/h, zrychlení z 0 - 100 km/h 

zvládne za 3,9 s a z 0 - 200 km/h za 9,9 s. Motor je umístěný uprostřed a 

má výkon 450 kW/612 hp. 

Tom Strnadel 3.B 

Lamborghini Sesto Elemento na první pohled zaujme svou až extrémně hranatou karoserií, která 

nejspíš málokoho nadchne nějakou elegancí, ale rozhodně ohromí svými 

tvary. Základem demonstrátoru je sériový model Gallardo, což lehce 

naznačují proporce vozu, některé detaily jako je například malé 

trojúhelníkové okno za A sloupkem a především technika pod nově 

navrženou karoserií. Před zadní nápravou je podélně uložen vidlicový 

desetiválec o výkonu 419 kW (570 k), který pohání všechna čtyři kola. 

Výkon u Lamborghini Sesto Elemento ovšem není tím hlavním údajem. 

Nejdůležitější je totiž hmotnost 999 kilogramů, jen pro porovnání si 

uveďme, že sériové Gallardo LP 560-4 má pohotovostní hmotnost 1575 kg.  

Jiří  Škrobák 4.A 

Lamborgini Galardo Superleggera – rychle a zběsile. Lamborgini  

Galardo se od svého uvedení na trh skvěle prodává. I přesto, však 

přichází nový, ještě sportovnější  model Superleggera. Jeho předností je 

nižší hmotnost a vyšší výkon. Stává se z něj raketa zrychlující na 100/h za 

3,8 sekundy!  

  Ondra Adamec 3.B 

 

ADRENALIN….. 



 

Halloween je svátek, který se slaví 31. října, většinou dětmi, které se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od 

domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. Svátek 

se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu 

aj. V Česku se Halloween moc neslaví. 

Původní název byl Halloween zkratka z anglického All-hallow-even 
(Doslova: Předvečer / vigilie všech svatých / první nešpory), Halloween 
vychází původně z pohanského (keltského) svátku Samhain - pohanského 
nového roku (konce pohanského léta). Užívá se také název předvečer 
svátku Všech svatých. Pravděpodobně má i návaznost na křesťanský 
svátek Všech svatých. 

 

Hra Trick or treat 

„Trick or treat, trick or treat, I want something good to eat, 
Trick or treat, trick or treat, give me something nice and sweet.“ 

 Naše třída hrála tuto hru v hodině angličtiny. V kruhu jsme si předávali babu v rytmu říkanky a kdo dostal 
babu na poslední slovo, musel si vylosovat lísteček, na kterém bylo slovo trick nebo treat. Kdo si vylosoval 
trick , soutěžil v lovu jablíček z vody. Lovilo se ústy s rukama za zády. Moc nás tato hra bavila a všichni si 
přáli, aby jejich soupeři měli slovo trick. Jak probíhalo první kolo tak jsme se všichni těšili na to, kdo vyhraje 
a za odměnu dostane bonbonek. Po této disciplíně se opět vraceli do hry, aby byla větší legrace. Byla to 
vlastně hodina Halloweenu. Já jsem jednou u disciplíny „jablíčka“ vyhrála. ☺ Halloween!! ☺ 

Stella Marková a Barbora Dvořáková 4. B  

Strašidelná omalovánka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN…. 



Něco co stojí za připomenutí, co jsme se učili už v mateřské škole, ale na co často zapomínáme! 

O všechno se rozděl. 

Hraj fér. 

Nikoho nebij. 

Vracej věci tam, kde jsi je našel. 

Uklízej po sobě. 

Neber si nic, co ti nepatří. 

Když někomu ublížíš, řekni promiň. 

Před jídlem si umyj ruce. 

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. 

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj 

si a pracuj. 

Každý den odpoledne si zdřímni. 

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. 

                                                                                                                                              R. Fulghum 

Přírodní koloběh 

Listy stromů jsou na podzim jasně červené a žluté. Půvabně krouží ve větru a snášejí se k zemi, kde 

vytvářejí měkký, šustivý koberec, na kterém si děti hrají a prohrabávají se v něm. V zimě se listí přikryje 

bílým sněhem. A na jaře se sníh odkryje a listí už tam není. Ale nové zelené lístečky se zase objeví na 

stromech a jsou na nich až do podzimu, kdy se opět nádherně zbarví, opadnou a nakonec je přikryje sníh. 

A tak to chodí v přírodě pořád dokola… 

                                                                                                                                                  René Čechmánek, 3.B 

A nezapomínejte se USMÍVAT, protože s úsměvem jde všechno líp!!!!!!!!! 

Krásné podzimní dny Vám přeje váš redakční tým! 

 

 

                                                                                                           Ilustrace: Jiří škrobák, 4.B 

. 

 

JEN TAK… 


