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Milí žáci, učitelé a rodiče,
dostává se vám do rukou první letošní číslo školního časopisu Školáček. Se za-
čátkem nového školního roku došlo v naší redakci k několika změnám.

Paní učitelka Tlachová, která už několik let žákům s časopisem pomáhala, 
si nyní užívá hezkých chvil se svým malým synkem. Přejeme jim oběma zdraví                   
a dostatek času na vše, co potřebují. Mladým redaktorům v současné době radí 
paní učitelka Martínková spolu s paní asistentkou Jagošovou, která má bohaté 
zkušenosti z novinářské praxe. Naše redakce se rozšířila o nové členy z pátého 
a šestého ročníku, kterým předávají zkušenosti jejich starší spolužáci. Myslí-
me, že také platí, čím víc dětí, tím více dobrých nápadů… 

Nakonec - po přečtení časopisu posuďte sami. 

Na přelomu září a října se uskutečnila akce, která po několik týdnů hýbala té-
měř celým druhým stupněm naší školy – pobyt v Londýně. Zmíněné události jsme 
se také rozhodli věnovat toto číslo Školáčka. Přečtěte si o cestě, zážitcích
z Londýna, o populárním sportu v Anglii, můžete si upéct pravý anglický moučník 
podle našeho receptu a dozvíte se další zajímavosti o zemi, jejíž jazyk se všichni 
učíme.

Vaše redakce

ÚVODNÍKÚVODNÍK

Charlie Chaplin v obklopení našich osmaček a deváťaček při pobytu v Londýně.



ŠKOLÁČEK ŠKOLÁČEK

ti. Respekt předpokládá, že člověk si nedovolí uškodit jinému člověku 

fyzicky ani psychicky. Respekt je důležitou součástí mravnosti. Tolik 

internetová encyklopedie Wikipedie.

Také v naší škole se snažíme o respekt, máme ho dokonce zakotvený ve školním řádu.  

Není to však tak jednoduché, jako naučit se nějakou novou látku, třeba slovíčka do angličti-

ny… Někdo respekt pochopí brzy, někdo se respektu nenaučí za celý život. 

Naše žáky učíme, aby respektovali své spolužáky, mladší a starší žáky, učitele i ostatní za-

městnance školy. Respekt se pak projevuje například tím, že si žáci mezi sebou nenadávají, 

neposmívají se druhým, neubližují si, chovají se k sobě korektně. 

Těší mě, že většina žáků chová respekt i k dospělým lidem ve škole, ať už jsou to paní 

učitelky, kuchařky, uklízečky či ředitel: pozdraví je, neskáčou jim do řeči, plní jejich pokyny. 

Bohužel je v naší škole pár žáků, kterým slovo respekt nic neříká. Je mi jich líto, a proto spo-

lečně s učiteli budeme i nadále usilovat o to, aby i tito žáci slovo respekt pochopili a hlavně 

se o něj snažili v praxi. Zejména kvůli těm, kteří respektu rozumí a chovají se tak. Jsem rád, 

že většina žáků školy nad respektem přemýšlí a snaží se ho realizovat i v praxi, tedy v naší 

škole. Příležitostí k tomu mají dostatek . 

Všem čtenářům Školáčka přeji Vánoce plné pohody, aktivního odpočinku a radosti z dárků 

nejen obdržených, ale i darovaných…

Martin Maňas
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O RESPEKTU

Respekt (z latinského respectus) je uznání silných stránek osobnos-

SLOVO ŘEDITELE ŠKOLYSLOVO ŘEDITELE ŠKOLY ŠKOLNÍ ZPRÁVIČKYŠKOLNÍ ZPRÁVIČKY

Koncem listopadu se tři žáci naší školy zúčastnili okresního kola vědomostní sou-
těže Bible a my ve Strážnici. Základní kolo proběhlo na naší škole v říjnu formou 
testu a jeho nejlepší řešitelé postoupili do okresního kola. Toho se zúčastnilo cel-
kem 25 škol celého okresu. Soutěžící řešili test, šest nejlepších postupovalo do 
fi nále. V první kategorii nás reprezentovala Alžběta Mar  nková ze 4. B, umís  la 
se na hezkém 4. místě. Zástupcem druhé kategorie byl Vít Mar  nek ze 6. B, který 
vybojoval krásné 2. místo a postupuje do regionálního kola v Brně. Tadeáš Račický 
z 9. A za tře   kategorii obsadil 16. místo. 

Redakční rada Školáčka

SOUTĚŽ BIBLE A MY

Na fotografi i zleva: Radim Zámečník (loňská 9. A), Alžběta Mar  nková, Vít Mar  nek a Tadeáš RačickýK vánočnímu přání se připojují i   nejmenší z naší školy.



ŠKOLÁČEK ŠKOLÁČEK4 5

V loňském školním roce byla zahájena výtvarná a literární soutěž „Moje babička“. Vý-
sledky soutěže byly vyhlášeny letos v říjnu. Také naši žáci v této soutěži uspěli. První místo 
v okrese získali Lukáš Moravanský (loňská 9. A) a Daniela Bartálová (8. A), 2. místo Lud-
mila Selucká (7. A) a Karolína Šaňková (loňská 7. A), 3. místo obsadil Matěj Prát (8. A).

Redakční rada Školáčka

V úterý 15. září zvítězili naši starší žáci            
v okresním kole přespolního běhu a po-
stoupili tak do krajského kola. Tým běžel 
ve složení V. Maděryč, A. Havlík, D. Šimek,                        
A. Cupal a P. Ďurina. Vojtěch Maděryč navíc 
zvítězil i v kategorii jednotlivců, stříbrnou 
medaili získal Michal Fatěna a bronz Ště-
pán Rebenda.

V krajském kole si pak náš tým ve slože-
ní V. Maděryč, A. Havlík, D. Šimek, J. Kubík,      
P. Ďurina a A. Cupal doběhl pro 6. místo. 
Patrik Ďurina získal cenu „Fair play“ za po-
moc zraněnému soupeři. Vojtěch Maděryč
v konkurenci nejlepších běžců v kraji vybo-
joval 2. místo.

VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

„MOJE BABIČKA“

Přespolní běh 

Daniela Bartálová a její babička

Z vernisáže v Městské knihovně Hodonín
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Starší florbalisté – okrskové kolo
V pátek 13. listopadu proběhlo v naší tě-

locvičně okrskové kolo ve velkém fl orbalu 
starších žáků. Kluci ve všech čtyřech zápa-
sech zvítězili a okrskové kolo vyhráli! 

Mladší nohejbalisté – okresní kolo

Starší florbalistky – okresní kolo
Skvělého úspěchu dosáhly starší žákyně, 

které vybojovaly první místo v okrese a po-
stoupily tak do krajského kola mezi sedm 
nejlepších týmů.

Okresní kolo v nohejbale se hrálo 26. listopa-
du ve Velké nad Veličkou. Mladší žáci v sestavě 
Michal Fatěna, Tomáš Vítek, David Baláš (všich-

ni 7. A) a Štěpán Rebenda (6. B) ve všech čty-
řech utkáních zvítězili a stali se nejlepšími no-
hejbalisty okresu Hodonín v mladších žácích.
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V tomto čísle vám představíme jednu               

z našich asistentek pedagoga, máme jich na 

naší škole celkem pět: Iva Ivičičová, DiS., 

Katka Jagošová (pomáhá v redakci Ško-

láčka), Vladimíra Pavková, Marta Jašková 

a Marie Bartálová, DiS., kterou jsme trochu 

vyzpovídali. V rozhovoru nám prozradila, 

co obnáší práce asistentky pedagoga, a sa-

mozřejmě odpověděla i na typické otázky, 

které pokládáme pokaždé: například, jak jí 

chutná ve školní jídelně…

1. Na naší škole působíte druhý rok. Mohla 

byste se nám představit? 

Mým rodištěm je Hodonín, ale už čtrnáct let 

bydlím s manželem ve Starém Poddvorově. 

Máme tři děti – dvě holky a kluka, kterým je 

třináct, deset a šest let. 

2. Co obnáší práce asistenta pedagoga? 

Tato práce je různorodá. Já se například vě-

nuji jednomu konkrétnímu žáčkovi, který 

potřebuje mou pomoc k tomu, aby zvládal 

to, co ostatní. Pomáhám mu se zápisy, vy-

světluji, vytvářím pracovní listy a další.

3. Bojanovická škola je vaším prvním pů-

sobištěm nebo jste dřív pracovala někde 

jinde? 

Začínala jsem ve škole v Prušánkách. Zají-

mavostí je, že jsem „zdědila“ třídu po skvělé 

paní učitelce Klubusové, která tehdy odchá-

zela učit do Bojanovic. V loňském roce jsem 

byla asistentkou právě v její třídě. Další etapa 

mého života se točila kolem mých vlastních 

dětí. Mezitím jsem pracovala jako lektor-

ka hudební školy Yamaha a katechetka. Po 

rodičovské dovolené jsem byla zaměstnaná 

v ZŠ Starý Poddvorov a teď jsem tady. 

4. Líbí se vám u šesťáků? 

Ano, většinou jsou to fajn kluci a holky, kte-

ří si museli zvyknout na to, že mají ve třídě 

dalšího „dospěláka“. A taky na to, že jsou 

mezi námi lidé, kteří nedostali do vínku to-

lik, co by si zasloužili nebo přáli. A se všemi 

učiteli se mi spolupracuje moc dobře! 

5. Máte čas na nějaké koníčky? 

Mám. Radost mi dělá například scholička – to 

je dětský sboreček při poddvorovském koste-

le. Scházíme se už čtvrtým rokem. Taky hraji 

na kytaru, trochu na klavír a fl étnu. Ještě bych 

zvládla na akordeon Ovčáky čtveráky .

Vlastně se téměř všechny koníčky, rados-

ti i starosti točí kolem mé rodiny, hudby 

a dětí…  

6. Chutná vám v naší školní jídelně? Které 

je vaše oblíbené jídlo? 

Já jsem vděčný strávník. Neodolám „slad-

kým pátkům“, ale chutná mi úplně všechno.

Redakční rada Školáčka

ZEPTALI JSME SE ZA VÁSZEPTALI JSME SE ZA VÁS

VŠEM ÚSPĚŠNÝM SPORTOVCŮM NAŠÍ ŠKOLY GRATULUJEME !!!
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Dopis z pohádky
V perníkové chaloupce 6. listopadu 2015

Ahoj ta  !
Něco   řeknu, i když  vím, že mi to nebudeš věřit. 
Loupali jsme perníček a naráz vyletěla ježibaba a mě            

i Mařenku vzala do perníkové chaloupky. Chy  la nás za trič-
ka a hodila do chléva. Tam to smrdělo!

O den později vzala Mařenku, aby jí uklízela a vařila. Tak 
jsem tam byl sám. Musel jsem se nějak zabavit. Zkoušel 
jsem jezdit na dobytku, ale ten se ani nehnul. A pak mě ježi-
baba začala krmit perníky, dorty, marcipánem a kuřaty (mi-
mochodem, to bylo to nejlepší, co tam mohlo být) a k tomu 
všemu jsem musel vystrkovat prs  čky, aby poznala, jestli už 
jsem jako balón. Když jsem měl chvíli čas, tak jsem hrál ka-
mínkové piškvorky s kuřetem, ale ono vždycky vyhrálo. 

Jednoho dne mě vytáhla ježibaba z chléva a řekla, ať se 
postavím na váhu. Měl jsem neuvěřitelných 350 kg, ale ona 
řekla, že je to málo, a tak jsem jedl dál. 

Jenže ježibaba nevěděla, že každé ráno cvičím, takže jsem 
měl pořád stejně. 

Ale už musím končit, dochází mi kůra, tak doufám, že nás 
přijdeš zachránit.

Tvůj nadměrně tlustý syn
Jeníček

Jakub Komosný, 6. B

ZE SLOHOVÝCH SEŠITŮZE SLOHOVÝCH SEŠITŮ

INZERÁTY

Prodám nic za vše, co máte! 
Pokud si objednáte hned, 
dostanete špendlík. Tel.: 
123 456 789

Jakub Komosný, 6. B

Hledám uklízečku svého 
pokoje, 1000 Kč za den. Zn. 
Spěchá, budou Vánoce. Tel.: 
201 356 258

Beata Urbánková, 6. B

Prodám budík, který nezvo-
ní. Zn. Zaručené spaní po 
celou noc i den. PS: Pokud 
nemáte kohouta!  

Vít Mar  nek, 6. B

Vyměním ukecaného pa-
pouška za němou želvu. Zn.: 
Je strašně sprostý.

Terezie Frolcová, 6. A

Koupím masožravou rost-
linu, pouze vychovanou. 
Zn.: Máme doma přebytek 
much.

Kateřina Konečná, 6. A

Prodám ochočeného ježka. 
Zn.: Je přítulný, až to bolí.

Eva Bohůnová, 6. A

Vyměním dvě tuny písku za 
dvě tuny vody. Zn.: Jsem na 
Sahaře.

Markéta Olexová, 6. A

ek
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MALÍ SPISOVATELÉ A BÁSNÍCIMALÍ SPISOVATELÉ A BÁSNÍCI

3. B

Podzim

Pouštíme draky,

na obloze mezi mraky.

Ve skulině je had,

turisté už nechodí na hrad.

E. Návarová, V. Konečná

Holky kluci staví hrady,

u nás v humně u zahrady.

Pouštějí i draky,

na obloze s mraky.

Pojďte pouštět taky!

L. Bartálová, N. Pospíšilová

Leze, leze had,

má veliký hlad.

Až udělám úkoly,

půjdu si s ním hrát.

T. Bohůn

4. A

Škola

Každé ráno vstanu

a pozdravím mámu.

Máma řekne – dobré ráno,

nasnídej se, moje Anno.

Škola volá – Aničko,

pojď, ty moje zlatíčko!

Paní uč. tě  pochválí,

že máš správně úkoly.

Když pak přijdu ze školy,

připravím si úkoly.

Máma řekne – výborně,

úlohy máš hotové.

Převleču se a jdu ven,

kamarádku pozvu ven.

Zahrajem si babu hned,

doma si dám čaj a med.

Máma řekne – dobrou noc!

Zítra škola volá zas,

vyspinkej se, bude čas.

V. Herková, T. Hebronová, 

D. Blažek, D. Kotek

4. B

Škola

Zvonek na poplach zvoní,

děti se ve třídě honí.

Usedněte už do lavic,

nechejte sporů, tahanic.

Učitel vchází do třídy,

skončila chvíle na šprýmy.

Úvodem řekneme „Dobrý 

den!“

Začneme českým jazykem.

A. Martínková, P. Trávník, 

J. Petráš, F. Zelinka

T. Bohůn Zítra škola volá zas,

vyspinkej se, bude čas.

V. Herková, T. Hebrono

D. Blažek, D. Ko

Z BÁSNICKÉ TVORBY NAŠICH ŽÁKŮ
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 Kryštof Svoboda ze 3. A si píše knihu dobrodružství. Krátkou ukázku jednoho         
z nich jsme pro vás připravili.

DRACI

„Škoda, nic nového,“ řekl Kryštof a odložil dopis. Lukáš mu podal 
balík. Kryštof ho otevřel. Dostali nový plánovníček (knížku, do které 
se píšou plány) z úplně nového papíru a úplně čistými stranami. Byl 
u něj přiložený dopis. Kryštof ho rozložil a začal číst:

Kdo ten dopis mohl napsat? myslel si Lukáš. Na Kryštofovi bylo 
vidět, že ho zajímá totéž. Za pár týdnů měl Lukáš nohu v pořádku.

BOJ PROTI DRAKŮM
Když se Lukáš s Kryštofem probudili, venku zuřila bouřka. Sešli 

dolů a začali si dělat snídani. Lukáš šel jako obvykle vybrat poštu. 
Vzal dopis a posnídal. Kryštof ho otevřel a četl:

Legenda se stala pravdivou. Dnes se otevřel portál do světa draků 
a draci jsou na svobodě.

Kryštof vytáhl z police knihu draků 3 a našel je. Draci jsou jedni 
z deseti nejsilnějších draků světa. „Kde ses to naučil?“ zeptal se 
Lukáš. „Když jsem tu knihu psal,“ odpověděl Kryštof. Vtom ze stře-
chy spadla taška. Kryštof s Lukášem si vzali nové meče a vyšli ven. 
Na střeše byl 15metrový drak. Když je spatřil, vrhl se na ně. Jen tak 
tak stihli uskočit. Drak se po nich vrhl podruhé a zase uskočili. Má-
lem to nestihli! Než se po nich vrhl potřetí, oba hodili meče po dra-
kovi a ten spadl mrtvý na zem. Vytáhli své meče z mrtvého těla, 
pak zavolali prezidentovi a dostali diplom. 

Kryštofovi a Lukášovi za poražení draka. 25. 9. 2015. Prezident

Napsal Kryštof Svoboda. Knižní klub KL

Kryštof a Lukáš bydleli kousek od lesa. Jednoho rána se vzbudili, 
svítilo slunce a byl krásný den. Vtom zaslechli z lesa křik. Řekli si, že 
se tam půjdou podívat. Vzali si meče a šli do lesa. Když tam došli, 
mysleli si, že to byl drak. Vrátili se, Kryštof vytáhl knihu draků 1. Bylo 
to stádo vesmírných draků. Přečetli si to a šli spát…

Ráno zakokrhal kohout. Kryštof s Lukášem se vzbudili. Venku pr-
šelo, a tak si začali dělat snídani. Vtom Lukáš do něčeho bouchl 
loktem. Pak uslyšeli, jak něco spadlo na zem. Lukáš se tak lekl, že 
shodil svou snídani. „Co to bylo?“ zeptal se. „Jen kniha draků,“ od-
pověděl Kryštof. „Raději jdu vybrat poštu,“ řekl Lukáš a odešel. 
Kryštof se právě chystal udělat novou snídani, když od dveří zasle-
chl Lukášův křik. Rychle se rozběhl ke dveřím! Ležel tam a měl zlo-
menou nohu. Kryštof ho rychle odtáhl do postele. Lukáš mu podal 
poštu, Kryštof ji rozložil, ale Lukáš se chtěl nejdřív najíst. Tak Kryš-
tof šel připravit snídani. Když se vrátil, položil ji Lukášovi do postele 
a začal číst první dopis: 
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Naše cesta do Albionu, země za mořem

12

POBYT V LONDÝNĚPOBYT V LONDÝNĚ

Na velký výlet do Anglie jsme vyrazili 

v neděli 27. září od naší školy v hodinu, kdy 

v pracovním týdnu běžně začínáme vyučo-

vání. V autobuse nebyla rozhodně žádná 

nuda. Vytvořili jsme výborný kolektiv a také 

se seznámili s vedoucí zájezdu Zuzanou 

Smoradovou, která nás po celou dobu pro-

vázela. Projížděli jsme přes několik velkých 

států – Německo, Holandsko, Belgii a nako-

nec Francii. Po dlouhé cestě jsme nad ránem 

dorazili do francouzského přístavu Calais, 

kde na nás čekal luxusní trajekt. Někteří bě-

hem plavby zaspali na pohodlných sedač-

kách a ti, co zůstali vzhůru, se mohli podívat 

na palubu, kde to sice hodně foukalo, ale zato 

byl vidět Krvavý měsíc. Asi po hodině a půl 

jsme šťastně vpluli do přístavu v Doveru. 

V Londýně jsme zaparkovali u O2 arény        

a pokračovali pěšky k metru. Přijeli jsme ke 

krásnému parku s obrovským množstvím 

veverek. Moc se nám líbily, ale Angličané 

je moc rádi nemají, protože jsou prý drzé           

a spíš škodí. Podívali jsme se na krásný 

Buckinghamský palác, poté přešli k nemé-

ně výstavnímu Westminsterskému opatství 

a nakonec skončili na Trafalgarském náměs-

tí, kde jsme měli dlouhou pauzu a mohli 

pozorovat akrobaty na kolech a další atrak-

ce. Dopoledne jsme ukončili na obřím kole 

London Eye, odkud jsme si mohli město 

hezky z vrchu prohlédnout. Od Trafalgar-

ského náměstí to nebylo daleko k Piccadilly 

Circus. Svou výškou a krásou nás okouzlil 

symbol města – věž Big Ben.

Poté si nás vyzvedly anglické rodiny, které 

nás odvezly k sobě domů. Po dobré večeři 

jsme šli hned spát, protože jsme byli strašně 

unavení. U našich hostitelů jsme byli se vším 

spokojení, jen postele dost vrzaly a matrač-

ky tlačily. Ale to nebylo nic ve srovnání se 

vším krásným, co jsme v Anglii mohli vidět 

a prožít.

Každý den po snídani jsme dostali balíček 

s jídlem a vyrazili poznávat anglickou met-

ropoli. Obrovským zážitkem bylo Muzeum 

voskových fi gurín Madame Tussaud. Na 

prohlídku jsme měli tři hodiny, ale klidně 

bychom tam vydrželi i mnohem déle. V ceně 

vstupenky bylo i 4D kino o Superhrdinech, 

které bylo megááá!! 

Samozřejmostí byla výuka ve škole. Byli 

jsme rozděleni do skupinek a učitelé, rodilí 

mluvčí, nám vyprávěli o zajímavostech Lon-

dýna a o životě v této zemi. Velmi zajíma-

vé bylo Harry Potter studio. Neviděla jsem 

pořádně ani jeden díl tohoto fi lmu, ale byla 

jsem překvapena spoustou věcí: tolik nejrůz-

nějších triků a kulis jsem v životě neviděla! 

Čtvrtý den jsme jeli do přístavního města 

Brighton, kde jsme se museli rozhodnout, 

jestli navštívíme Sea Life Centre nebo pů-

jdeme nakupovat do obchodního centra Pri-
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mark. Podmořský svět Sea Life byl s obrov-

ským množstvím ryb velmi krásný, dokonce 

tam byli žraloci nebo chobotnice, které se 

hned tak nevidí. Po prohlídce centra jsme od-

jeli do školy na poslední vyučování, kde jsme 

dostali velmi důležité certifi káty. V obřím 

obchoďáku Primark jsme pak měli poslední 

možnost nakoupit dárky pro naše nejbližší.

Poslední den jsme navštívili Greenwiche, 

kde jsme přes další krásný park přišli až k nul-

tému poledníku. Podchodem pod Temží jsme 

přešli k mostu Tower Bridge. Byl fakt nád-

herný, myslím, že náš Karlův most je oproti 

tomu nic. V Tower of London jsme mohli vi-

dět korunovační klenoty a další velmi hezké, 

ale i strašidelné věci, jako například věznici. 

Po prohlídce jsme si to namířili ke katedrále      
Před naším odjezdem do Anglie jsme se 

na redakční radě domluvili, že uděláme s na-

šimi hostiteli rozhovor na téma „Jak to u vás 

chodí“. Byli jsme sice upozorněni na to, že 

Angličané příliš sdílní nejsou, nás to ale ne-

odradilo, i když se později ukázalo, že je to 

skutečně pravda. Nabízíme tento skromný 

výsledek našeho snažení…

Byla jste někdy v České republice?

Ne.

Nejsme určitě první, kdo vás navštívil. Jaký 

dojem na vás udělali čeští studenti?

Jsou moc milí, hodní a sladcí.

Jaké je vaše zaměstnání?

Starám se o domácnost.

A koníčky?

Cvičení.

Když se řekne anglická kuchyně, znamená 

to nejen tuzemské recepty. Mnoho jídel je 

inspirováno Severní Amerikou, Čínou nebo 

Indií. Které jídlo patří u vás doma k nejob-

líbenějším?

Pizza.

sv. Pavla, kde měly svatbu různé známé osob-

nosti, např. princ William. Po mostě Mille-

nium jsme přešli k metru, které nás dovezlo 

k O2 aréně, kde nás už čekal autobus. Unave-

ní, ale velmi spokojení jsme vyrazili na zpá-

teční cestu. Ta nám rychle ubíhala, a tak po        

23 hodinách jsme zdraví a plni krásných zá-

žitků vystoupili před naší školou.

Tímto všichni moc děkujeme našemu 

vedení – panu řediteli Martinu Maňasovi 

a také všem p. učitelkám – Kouřilové, Kos-

telníčkové, Dokoupilové a Javornické, že to 

tam s námi všechno dobře zvládli. I když se 

vyskytly nějaké obtížnosti, byli na nás všich-

ni pořád hodní a milí. Díky moc .

Magda Tlachová, 9. A

Náš rozhovor na angl ické půdě
 aneb méně  je někdy (možná) více

Kterou specialitu vaříte nejraději?

Těstoviny podle receptu mojí maminky. Re-

cept se předává z generace na generaci. 

V Anglii byla natočena spousta světozná-

mých fi lmů. Který patří k vaším nejoblíbe-

nějším?

Z produkce Bollywoodu (pozn. redakce 

– Bollywood je neformální název indického 

fi lmového průmyslu sídlícího v Mumbaji. 

Vzniklo složením starého názvu města – 

Bombaj – a Hollywoodu, centra amerického 

fi lmového průmyslu).

Máte v Londýně nějaké své oblíbené místo?

London City.

Za necelou hodinu se dostanete z Londýna 

do přímořského letoviska Brighton. Koupe-

te se ráda v moři?

Ne.  Je velmi studené.

Váš oblíbený obchod?

B.H.S.

Rozhovor připravily 

Zuzana Macháčková, Kateřina Zámečníková 

a Renata Matyášová, 7. A

CO VÍME O ANGLII?
Spojené království Velké Británie a Se-

verního Irska je parlamentní monarchií slo-

ženou ze čtyř zemí:

• Anglie

• Skotsko

• Wales

• Severní Irsko

Severní Irsko je někdy považováno za pro-

vincii nebo region.  

Hlavou státu je královna Alžběta II. Sou-

časným premiérem vlády Jejího Veličenstva 

je David Cameron. V roce 2012 mělo Spoje-

né království 63,7 milionu obyvatel. 

Vlajka:

 

Vlajka Velké Británie se skládá z červené-

ho kříže svatého Jiří (patron Anglie), který 

je lemován bílým křížem svatého Patrika 

(patron Irska). Pod nimi je diagonální kříž 

„saltire“ svatého Ondřeje (patron Skotska). 

Toto vše je na modrém podkladu. 

Sv. Patrik

Svatý Patrik (irsky Naomh Pádraig, angl. 

Saint Patrick) je též přezdíván jako Apoštol 

Irska či Věrozvěst Irska. Je patronem Irska 

a jeho svátek, Den svatého Patrika, se slaví 

17. března. Irové svátek slaví všude ve světě, 

s charakteristickými „zelenými“ oslavami se 

lze tedy setkat nejen v Irsku, ale i např. ve 

Spojených státech amerických či Kanadě. 

Sv. Patrik byl starověký křesťanský du-

chovní, mnich a misionář, pocházející 

z římské Británie a působící v druhé polovi-

ně 5. stol. v Irsku. Naše povědomí o něm je 

velmi mlhavé, drtivou většinu informací po-

skytují jednak dva nedatované listy, autorem 

kterých je sv. Patrik, jednak starověké legen-

dy a jejich soupisy, jejichž nejstarší záznamy 

pocházejí ze 7. století. 

Dle legendy vyhnal svatý Patrik z Irska 

hady, proto se prý dodnes na ostrově žád-

ný z těchto plazů nevyskytuje. Podle dalších 

pověstí vysvětloval na příkladu jetelového 

trojlístku princip Nejsvětější Trojice, proto 

se i trojlístek stal jeho symbolem.

Kromě Irska je sv. Patrik také patronem 

kadeřníků, kovářů, havířů a bednářů. Rov-

něž se k němu obracejí sedláci při modlitbě 

za dobytek. Nejčastěji jej však lidé prosí, aby 

je ochránil od zla.

Katka Zámečníková, 7. A 

a redakční rada Školáčka
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STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY

Péče o pleť v zimě 
Studené roční období s sebou přináší 

spoustu problémů pro naši pleť. Venku fou-
ká ledový, štiplavý vítr, v bytě je vzduch kvů-
li ústřednímu topení extrémně suchý. Pleť 
začíná být napjatá a bledá. Abychom tomu 
zabránili, musíme pleti dodat patřičné množ-
ství vlhkosti. Při normální vnější teplotě stačí 
běžný hydratační krém, extrémní chlad nás 
však nutí sáhnout po jiných prostředcích.
Klesne-li teplota pod bod mrazu, potřebuje 
pleť vydatnou mastnou péči. Můžeme použít 

ZE SVĚTA PŘÍRODYZE SVĚTA PŘÍRODY

Při podzimní cestě našich žáků do Londý-
na jim neušlo množství malých roztomilých 
tvorů, obývajících snad všechny londýnské 
parky. Jsou to veverky popelavé. 

Hlava s tělem měří kolem 20–28 cm, ocas 
cca 22 cm, výška 6–6,5 cm, hmotnost až 
700 g. Je o něco větší a silnější než veverka 
obecná. Srst je vždy šedá, jen v některých 
případech se na bocích objeví zřetelná pří-
měs hnědé. Na uších nejsou nikdy štětičky. 
Ocas má veverka popelavá dlouhý a huňatý. 
Je obdobně pohyblivá jako veverka obecná.

Veverka popelavá pochází ze Severní 
Ameriky, ale zdomácněla v Anglii. Dává 
přednost listnatému lesu. V roce 1889 bylo 
v anglickém hrabství Bedfordshire vysaze-
no 350 jedinců. Veverky zde velmi rychle 
zdomácněly a rozmnožovaly se mimořádně 
rychle, takže jejich počet o sto let později již 
jde do milionů. V  polovině našeho století to 
vypadalo, že původní veverka obecná pod-
lehne náporu veverky popelavé a z Anglie 
úplně vymizí. K tomu však nedošlo. 

Veverka popelavá

Podobně jako veverka obecná využívá 
veverka popelavá svůj životní prostor pře-
devším ve „třetí dimenzi“, to znamená, že se 
pohybuje od země až po vrcholky stromů. 
K zimnímu spánku se neukládá, velmi čas-
to okusuje kůru z mladých větví, což vede          
k velkým stížnostem pracovníků lesního 
hospodářství. Akce zaměřené na snížení 
počtů těchto veverek však nepřinesly velký 
užitek, protože tento druh dokáže stejně 
jako veverka obecná rychle nahradit vysoké 
ztráty zvýšeným rozmnožováním.

Veverka se živí semeny všeho druhu, zvláště 
semeny stromů, kůrou smrků, buků, modřínů 
a bříz a pupeny na větvích těchto stromů. 

Denisa Veselá, 5. A

Tipy pro krásu např. pár kapek pleťového oleje (avokádový 
nebo mandlový). Po rozetření je nezbytné 
několik minut počkat, aby ochrana byla po-
kožkou zcela přijata a mohla začít působit. 
Pleťová maska vlastní výroby – tvarohová 
maska s medem 

Tři polévkové lžíce tvarohu smíchejte 
s trochou medu (ohřátý med lze zpracovat 
lépe), přidejte jeden bílek a pár kapek oře-
chového oleje. Pak stejnoměrně naneste na 
obličej      a nechejte působit 15 minut. Mas-
ka dodá pleti svěží vzhled a vyhlazuje vrásky. 
Je to skutečně živá voda pro unavenou pleť. 

Kateřina Zámečníková, 7. A

STRÁNKY PRO NEJMENŠÍSTRÁNKY PRO NEJMENŠÍ

       

      

    

   

     

     

  

1. Anglicky ŽLUTÁ

2. Anglicky HODINY

3. Anglicky SLUNCE

4. Anglicky ČERVENÁ

5. Anglicky ŠKOLA

6. Anglicky ZELENÁ

Tajenka: Nejkrásnější město v Anglii je .....................................
Ivona Svobodová, 8.A

Vybarvi  si obrázek anglické královny
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HÁDANKY A KVÍZYHÁDANKY A KVÍZY

3) Kolikátý rok učí p. uč. Eva 
Králíková na naší škole?
a) první
b) osmnáctý
c) devátý

4) Kolik dětí má p. uč.  Aneta 
Ištvánková?
a) žádné
b) 4
c) 2

5) Jaký dopravní prostředek 
používá nejraději k cestě do 
školy pan učitel Vychodil?
a) kabriolet
b) kolo
c) kolečkové brusle    

6) Kdo z pedagogického sbo-
ru má ve svém šatníku nejvíc 
kabelek?
a) Hana Martínková
b) Marta Jašková
c) Vlastimil Jansa

7) Partner jedné paní učitelky 
je řidičem autobusu. Znáš její 
jméno?
a) Alena Zemanová
b) Marie Janošková
c) Blanka Kouřilová

8) Kdo z učitelů naší školy učí 
na více školách?
a) Marie Zálešáková
b) Jana Rieglová
c) Jitka Kostelníčková

Správné odpovědi najdete 
na straně 21.

Redakční rada Školáčka

1) Tomáš Klus je nejoblíbenějším zpěvákem paní 
učitelky: 
a) Ivany Dokoupilové
b) Ivany Kramářové
c) Hany Kuběnové

2) Jak se jmenují synové p. uč.  Aleny Tlachové,      
která je momentálně na mateřské dovolené?
a) Jiří a Vojtěch
b) Šimon a Pavel
c) Kryštof a Kolumbus

STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

Ragby (anglicky rugby football)
V 19. stole   se v anglickém městě Rugby 

rozšířil typ fotbalu, ve kterém mohl hráč 
běžet s míčem v rukou. Dostal název podle 
města – ragby. Jde o velmi kontaktní sport, 
hraný bez chráničů se šišatým míčem. Za-
kladatelem českého ragby je autor Ferdy 
Mravence Ondřej Sekora, který přeložil pra-
vidla pro tuto hru z francouzš  ny. 

Pravidla ragby: hrají dva týmy, v každém 
je 15 hráčů. Hraje se 2 x 40 minut na hřiš             
o velikos   fotbalového. Na každém konci je 
brankové pásmo pro položení míče a branka 
ve tvaru písmene H. Cílem hry je dostat míč 
do pro  hráčova brankoviště a tam ho polo-
žit na zem. Je také možné míč kopnout přes 
tyče háčka (do horní poloviny), a to buď pří-
mo za hry nebo po úspěšném položení pětky 
či z trestného kopu. Míč se přenáší v rukách 
a smí se nahrávat pouze dozadu (do strany), 
nikoliv však dopředu, jinak dochází k předho-
zu a porušení pravidel. Míč se smí také kopat, 
ovšem hráč stojící před spoluhráčem, který 
kope, nesmí hrát, protože je v ofsajdu. 

Pokud drží míč pro  vník, smí hráč pro  -
hráče atakovat složením na zem a  m zasta-
vit jeho posun k brankoviš  . Hráč smí pro-
 hráče zasáhnout pouze do výšky ramen, 

jinak je to nebezpečná hra. Není povoleno 

pro  hráče kopat nebo podkopávat, ani ho 
zvednout a pus  t hlavou dolů na zem.

Rozhodčí: zápas ovládá rozhodčí, který má 
k dispozici dva asistenty na postranních ča-
rách; při mezinárodních a jiných důležitých 
utkáních je přítomen i videorozhodčí. 

Červená a žlutá karta: v ragby se udělu-
jí červené karty za velmi hrubé prohřešky         
a znamenají vyloučení hráče po zbytek zá-
pasu. Žlutá karta se uděluje za hrubé pro-
hřešky pro   pravidlům a za opakované fau-
ly. Hráč jde na 10 minut na trestnou lavici 
a tým tak hraje v oslabení. Místo druhé žlu-
té karty se uděluje červená.

Není bez zajímavos  , že v době pobytu 
žáků naší školy v Anglii hos  la tato země 
Mistrovství světa v ragby 2015 (konalo se 
od 18. 9. do 31. 10.). Závěrečné fi nále se 
uskutečnilo na největším ragbyovém sta-
dionu Velké Británie Twickenham Stadium. 
Turnaje se zúčastnilo 20 týmů. Obhájcem 
trofeje Webba Ellise bylo mužstvo no-
vozélandských All Blacks, které  tul po fi -
nálové výhře nad Austrálií poměrem 34–17 
obhájilo. 

Petr Zámečník, 5. A

V 19 stole s

KŘÍŽOVKA

Vyluštěnou křížovku můžete odevzdávat do 21. prosince paní učitel-
ce Kláře Javornické. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce.

Jak dobře znáš naše učitele?

1. základní jednotka délky

2. název plynného skupenství vody

3. základní jednotka hmotnosti

4. nejtypičtější vlastnost gumy

5. základní jednotka času

6. hlavní vlastnost kapalin

7. jednotka objemu

8. žhavé těleso skládající se 
převážně z vodíku a hélia

  9. vlastnost skla

10. líh, hliník zemní plyn, železo, 
dusík a podobně jsou

11. vlastnost diamantu

12. jedna z vlastností plynů

13. název pevného skupenství vody

14. kapalné látky nazýváme 
zkráceně
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ANGLICKÁ SPECIALITA 
APPLE CRUMBLE

DÍLA NAŠICH ŽÁKŮ

VTIPY A ZÁBAVAVTIPY A ZÁBAVA

TROCHA ANGLICKÉHO HUMORU…
Jean, nachystejte mi kulovnici, půjdeme na 
ryby. 
– Ale, pane, nebylo by lepší vzít si udici?
A vy si myslíte, Jean, že když budu vyhrožovat 
rybáři udicí, že mi nějakou rybu dá?

Mylorde, v jídelně hoří! – Nevadí, Jean, 
posnídám v loveckém salónku.

Jean, pamatujete, jak jsme byli před třiceti 
lety v Africe? – Lituji, lorde, ale to byl můj 
předchůdce. – Ovšem, že ne, Jean, byl jste to 
určitě vy. Vzpomeňte si přeci, jak vás tam se-
žral ten lev!

Jaký je rozdíl mezi Angličanem a Skotem, 
když plešatí?
Angličan si koupí cylindr, Skot prodá hře-
ben.

Skot povídá své ženě: „Drahá, když vidím ten 
tvůj nový klobouk, je mi do smíchu!“
– Žena odpoví: „Když ti povím, kolik stál, tak 
ti bude do pláče…“

Jean, jdi mi na zahradu natrhat jahody. 
– Ale, pane, vždyť je zima. 
– Nevadí, můžeš si půjčit můj kožich.

Kupuje Američan od starého lorda letní sídlo. 
Američan se ho ptá: Sire, můžu se vám s něčím 
svěřit? Slyšel jsem, že tady straší!
– Buďte bez obav, já sem jezdím už 200 let 
a žádné strašidlo jsem nikdy neviděl.

Jean, přineste mi sklenici vody!
– Jistě, pane.
Jean, ještě jednu sklenici vody!
– Jistě, pane.
Jean, přineste dvě sklenice vody!
– Jistě, pane.
Jean, zavolejte hasiče, tohle sami neuhasíme!

Dáma v divadle se otočí k pánovi sedícímu 
za ní a zdvořile se ptá: „Nevadí vám můj klo-

bouk? Jestli ano, ráda ho sundám.“
– „Jen si ho klidně nechte,“ odpoví zdvořile 
pán. „Je daleko směšnější než celá tato divadel-
ní hra.“

Jean!? – Ano?
Přineste mi, prosím, klavír, zapomněl jsem 
na něm brýle.

Přijde Čech v Anglii k zubaři, sedne si, prstem 
ukáže na bolavý zub a řekne: „TU.“ A zubař mu 
vytrhne dva zuby. Rozzuřený přijde za kama-
rádem a povídá: „Byl jsem u zubaře, ukázal na 
zub, řekl TU a ten blbec mi vytrhl dva zuby!“
– „Víš, TU znamená anglicky dva, tak si dej 
příště pozor.“
 Chlapík poučený ze situace jde na kontrolu 
k jinému zubaři a řekne: „TEN.“

Přijde turista do hotelu: 
Přál bych si jednolůžkový pokoj s tekoucí 
vodou.
– Tak to jste přišel pozdě, pane, včera opra-
vili střechu. 

Angličanka na pláži viděla, že všechny ženy 
mají vlasy velmi nakrátko ostříhané. Nechala 
se tedy v nedalekém kadeřnictví též nakrátko 
ostříhat. Přiběhne za manželem: „Harry, vypa-
dám teď ještě jako stará dáma?“
– „Kdepak, drahoušku,“ odvětí manžel. 
„Teď vypadáš jako starý pán!“

Lady přijímá novou služebnou a při poho-
voru se zajímá: „Máte ráda psy, kočky a pa-
poušky?“
– „Mně je to jedno,“ odpoví služebná, „já jím 
všechno!“

Jean, kolik je tady stupňů?
– Šestnáct, mylorde.
Jean, a kolik stupňů je venku?
– Čtyři, mylorde.
Tak otevři okna, chci tady mít dvacet!
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M. Fukalíková, 6. A

A. Hromková, 3. A

Ingredience:
1 hrnek ovesných vloček
½ hrnku třtinového cukru
½ hrnku mletých ořechů
2 lžíce strouhanky 
1/8 másla 
mletá skořice
šlehačka na ozdobení
zmrzlina nebo pudink na přelití

Náplň:
2 lžíce cukru
6 ks jablek 
voda

Postup: 
1) Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců, na-
krájíme na kostičky a povaříme cca 10 mi-
nut s trochou vody a cukrem.
2) Mírně rozmixované vločky smícháme 
s cukrem, mletými ořechy, strouhankou, 
skořicí, přimícháme rozpuštěné máslo          
a zpracujeme na drobenku.
3) Ovoce nalijeme do malých zapékacích 
mističek (lze i do větší zapékací misky)      
a zasypeme připravenou směsí.
4) Misky vložíme do vyhřáté trouby na   
190 °C a směs pečeme, dokud se na povr-
chu nevytvoří zlatavá krusta (15–20 minut).
5) Tento dezert podáváme teplý. 

Doporučení:
Apple crumble můžeme servírovat s ko-
pečkem zmrzliny nebo přelité pudinkem. 
Dozdobíme šlehačkou.

Petr Zámečník, 5. A

Tip na rychlý 
banánový zákusek
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