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úvodník

rozhovor

Lucie Kabelková

obsah

Lucka Kabelková z 8.B reprezentovala naši školu 
v  deskové hře Košík plný rozumu. Národní kolo 
soutěže se konalo 20. června. Lucce se podařilo 
umístit se jako druhá. Proto jsme se jí zeptali:

Jak ses do národního kola připravovala? 
Hru jsem si několikrát zahrála. Pak jsem dokázala využít pravidla hry a 
znalosti o zdravém stravování.

Jak dodržuješ zásady zdravého stravování? 
Jím ovoce, sladkosti nejím.

Co podle tebe znamená zdravý životní styl? 
Podle mě je to hlavně zdravá výživa, sport a dobrý spánek.

Kde se vlastně v Praze soutěž konala? 
Konala se v blízkosti Prašné brány.

Děkujeme za rozhovor.

foto: -ne-, zshavl.cz
Gabriela Hanáková

Monika Krulová
Denisa Janíčková
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Michal Krotký, 6.A
foto:-ne-

Ahoj čtenáři,
tentokrát opravdu trvalo, než se 
našemu týmu ve složení žáků od 
šestého po devátý ročník podařilo dát 
dohromady obsah časopisu. Nevím, 
čím to je, asi tím ospalým podzimním 
počasím.
 Snad oceníte několik zábavných 
článků, rozhovorů, tipů na hry a na 
zkrášlování. A holky! Vy soutěžte!
 Budu velmi ráda, jestli někdo 
z vás píše pro radost básničky či 
příběhy, když mi je přinese k pub-
likování. Radost nám udělá originální 
obrázek. Věřím, že vás sice podzimní 
sluníčko tolik nešimrá do nosu, ale 
že vás stále nenechá usnout zimním 
spánkem.
 Těším se na vaše ohlasy.
 Za redakci  Eva Nesibová
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Znáš hru Dobble?
 Je to skvělá karetní hra s jednoduchými 
pravidly. V kulaté plechové krabičce se schovává 
55 kulatých karet a knížka s pravidly pěti miniher.
Procvičíš si na ní postřeh, protože všechny hry jsou 
založeny na hledání dvojice stejných obrázků.
 Jak je hra vymyšlená, že najdeš dva stejné 
obrázky na kterýchkoli libovolně vybraných dvou 
kartách, se mě raději neptej. :)
 Ačkoli to vypadá a zní velmi jednoduše, 
záleží hodně na postřehu, mnohokrát se ti stane, že 
na kartu civíš a říkáš si: Tady rozhodně není žádný 
obrázek dvakrát! A to je na hře asi nejzábavnější. 
Naučí se ji každý, od dítěte po vaši babičku (pod-
mínkou je, aby měla orlí zrak :)).
 Protože jsou karty schované v plechové 
krabičce, můžeš je hodit do tašky a jsou vždy po 
ruce a nemůžeš si je nijak příliš zničit.

Příště se můžeš těšit na recenzi Pictureky.obrázky a informace:www.svet-deskovych-her.cz
www.deskovehry.com

-ne-

dobble
zábava

Vzpomínky na prázdniny
Šimon Svoboda

My jsme jeli do Chorvatska,
viděli jsme krásného racka.

Za dva týdny jsme jeli domů,
zastavili jsme u pěkného lomu.

Týden jsme byli doma,
byla to velká nuda.

Jel jsem s dědem na kole,
ušlapal jsem to v pohodě.

Barbora Honsová
Prázdniny nám začaly,
všichni jsme se těšili.
Nepsali jsme úkoly,
radši jsme se flákali.

Chorvatsko jsme ještě stihli,
každý den jsme u moře byli.

Slunce krásně svítilo,
domů se nám nechtělo.

Na chatě jsme týden byli,
pak jižní Čechy navštívili.

Moc jsme si to užili,
prázdniny nám skončily.

Radim Čtveráček
My jsme jeli do Chorvatska,

uteklo to jako facka.
Chvilku jsem byl doma,

upadla mi guma.

A pak jsem byl na Vranově,
chyt jsem rybu v krátké době.

Pásly se tam srnky,
spadly mi dva hrnky.

Kristýna Černá
Cesta trvá devět hodin,

to je fuška na záda.
Ale když vylezu z auta,

vidím na moře – paráda.

Koupu se a potápím se,
na lehátku ležím.

A když potom spadnu,
celá se osvěžím.

Sbalíme se, jedem zpět.
Ale když přijedem, je mi zima 

hned.

práce žáků 5. třídy

Vzkaz pro všechny, kdo 
ho taky milují:

JUSTIN 
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Lukáš Pavlásek se narodil v roce 1978. Toužil se stát 
neurochirugem, cestovatelem nebo letcem ve 
spitfiru v bitvě o Británii. Nakonec  vystudoval 
základní a pak střední knihovnickou školu. 
 Nejdéle pracoval v jedné firmě na IT 
oddělení provozně. Lidi začínal bavit po hos-
podách jako hospodský komik. V roce 2005 šel 
na konkurz do pořadu Na stojáka, který se natáčel 
v baru, a tak se stal barovým komikem. Začal hrát 
divadlo a vystupovat profesionálně. 
 V roce 2012 hrál v pár reklamách pro T-mobile, 
čehož si možná někdo z vás i všimnul. 
 Napsal knížku básniček pro děti Jestli počkáš trochu dýl tak 
sem přijde krokodýl, která zaujala  vtipnými texty na prvním stupni. Víc se o Lukáši Pavláskovi 
dočteš na webu www.lukaspavlasek.cz.

obrázky, text: www.lukaspavlasek.cz
-ne-

Lukáš Pavlásek
kdo	je...
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Nehty

1. Jako podklad budeš potřebovat nehty nalakované bílým lakem.
2. Připrav si štětec, podložku, bezbarvý a barevný lak. Na podložku kápni více bezbarvého laku 
a do něj kapku barevného. Štětcem namíchej světlý odstín a nehty nalakuj tak, aby dole u ne-
htového lůžka zbyl bílý proužek. (obr. 1 - 5) Počkej, až lak zaschne.
3. Do kapky bezbarvého laku přidej o něco víc laku barevného, štětcem rozmíchej a natři další 
vrstu, tentokrát tak, aby byl vidět i proužek světlejší barvy. Lak musí opět zaschnout.
4. To můžeš zopakovat s ještě tmavším odstínem. Předposlední vrstvu pak tvoří lak nanesený 
jen na špičky nehtů tentokrát v neředěné podobě.
5. Nezapomeň celé dílo zatřít závěrečným lakem. obrázky a text: thebeautydepartment.com

-ne-

tipy	a	triky

zábava

Učitel:  Jak se stupňuje slovo chudý? 
Žák: Chudý, chudší, nejchudší, totálně chudý, učitel.

V mateřské školce: Děti, jak 
se řekne malý dub? 
DOUBEK.  
A malý buk? 
BŮČEK.

Učitel: Pepíčku, máš doma nějaké zvířátko? 
Ano, tchoře, spí u mých nohou.
Cože? Tchoře? A co ten smrad? 
Už si zvykl.

(Pepíček se UČÍ, proto je to zařazené 
v tématu škola :D)  

Pepíček se učí jezdit na kole. 
Poprvé objíždí dům a volá: Mamí bez 
šlapání! 
Podruhé objíždí dům a volá: Tatí, bez 
držení! 
A potřetí objíždí dům se slovy: Babi, bez 
žubů!

Škola

zdroj: www.vtipkar.cz/ze-skoly
obrázek: www.impuls.cz

zpracoval: Dynamic
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rozhovor

Jak jste si užívala léto a prázdniny? 
Bohužel neužívala kvůli  
autonehodě.

Byla jste o prázdninách v zahraničí?
Nebyla kvůli autonehodě, byla jsem 
skoro celé prázdniny v nemocnici a 
o prázdninách ani nevím.

Kterou knihu jste přečetla za léto?
Přes léto jsem četla hodně, 
protože jsem musela být v klidu 
s  vykloubeným ramenem. Přečetla 

jsem například: životopis Evy 
Šípkové a životopis operní pěvkyně 
Emy Destinové.

Pracovala jste přes léto na nějaké 
knize?
Bohužel jsem nepracovala.
Máte své oblíbené pracovní místo?
Mám, nejraději tvořím v posteli 
s notebookem na břiše.
Byla některá vaše kniha přeložena 
do cizího jazyka?
Ano, rovnou dvě jsou to: Kuba ne-
chce číst a Ema a kouzelná kniha.

Kterou ze svých knih byste ráda 
viděla zfilmovanou a se kterým 
režisérem byste ráda spolupraco-
vala?
Ráda bych viděla zfilmovanou knihu 
Ema a kouzelná kniha a pracovala 
bych s Alicí Nelis.

Děkuji za rozhovor.

Jakub Spousta
Kamila Svobodová

foto: -ne- a www.petrabraunova.cz

Petra Braunová
Tento školní rok k nám opět zavítala známá au-
torka dětských knih Petra Braunová. Na besedě 
nám představila tři knihy: O chlapci, který spadl 
z nebe, Ema a kouzelná kniha a Tramvaj plná 
strašidel. Knihy nás zaujaly všechny a moc se 
nám líbily. Paní Braunová nás seznámila s ob-
sahem. Některé kousky si také můžete vypůjčit 
v Městské knihovně v Moravských Budějovicích. 
Paní Braunová byla tak hodná, že nám odpověděla 
na pár otázek.
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sport

PŘESPOLNÍ BĚH - školní kolo

PŘESPOLNÍ BĚH - okresní kolo

1. Pavlína Bačová  7.B 4:40
2. Markéta Dračková 7.B 5:02
3. Aneta Simandlová 6.B 5:32

1.Matouš Neubauer 7.A 4:34
2. David Taflíř  7.B 4:36
3. Jakub Větrovský  7.A 4:45

1. Alena Bačová  8.B 4:59
2. Veronika Kočí  8.B 5:01
3. Soňa Doležalová  6.B 5:05

1. Filip Hvězda  8.B 3:59
2. Michal Částek  9.A 4:19
3. Štěpán Kabelka  8.B 4:21

6. - 7. ročník 8. - 9. ročník

mladší žákyně a žáci starší žákyně a žáci
Mladší žákyně získaly pro naši školu 2. místo, 
Pavlína Bačová byla nejrychlejší běžkyní 
s časem 5:18.
Mladší žáci vyhráli zlatou medaili, první 
trojici nejrychlejších běžců závodu tvořili 
naši: Matouš Neubauer, David Taflíř a Jakub 
Větrovský.

PŘESPOLNÍ BĚH 
- krajské kolo

Starší žákyně skončily na 3. místě. Nejrychlejší 
ze všech byla Alena Bačová s časem 5:49, což 
jí přineslo 7 pozici mezi všemi zúčastněnými.
Starší žáci přivezli medaili za 2. místo. Do 
první desítky běžců závodu patřili Filip Hvězda 
a Michal Částek.

Čtyřboj - Třebíč

foto: zshavl.cz

foto: zshavl.cz
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zábava

Nevím, jakými prostředky se povede 3. sv. válka, ale ta 
čtvrtá se povede klacky a kameny.

Kdo chce kam, pomozte mu tam.

Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo toho víš.

Představivost je důležitější než vědomosti. 

Štěstí a neštěstí jsou dva konce jednoho provazu. 

Říká se, že děti, blázni a filosofové říkají pravdu, proto se 
děti bijí, blázni zavírají a filosofové nechápou.

A tohle jsem sem prostě musela dát, je to věta, kterou říká 
jedna paní učitelka z TGM :D

"Co?" 
"Ovco na zelenym kopco, až jo potkaš, pozdrav jo."           

                             

                                       
obrázky, text: Klára

Citáty mých kamarádů z divadla

Vzkaz
Máš taky vtipnou hlášku nějakého 

kamaráda? Napiš nám ji do vzkazníku, 
rádi ji otiskneme.
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Zaujala vás rubrika 
o zkrášlování nehtů?

Odpovězte na otázku:

Která firma poprvé 
představila ženám lak 
na nehty v lahvičce se 

štětečkem?

Vylosujeme 2 výherce, kteří 
získají kupóny na 50% slevu při 

nákupu kosmetiky v drogerii 
DM. Soutěž skončí 15. listo-
padu. Jména výherců budou 

na nástěnce.

tiráž
Školní časopis
ročník XIII/1
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soutěžve	škole

1. 2.

3. 4.

5. 6.

1. Matěj Fukal   4. Tereza Žáková
2. Matyáš Mitíska  5. Roman Veselý
3. Leoš Svoboda  6. Pavel Doležal, žáci 6. A

minisochy
foto: -ne-


