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Ahoj holky, ahoj kluci!

Máte před sebou nové vydání školního časopisu. Připravili jsme pro vás 
články s rozmanitou tématikou a s pracemi vašich spolužáků.               
Nově jsme do časopisu zařadili i příspěvky z mateřské školky.                   
Na redakci časopisu se podílejí děti z 4., 5. a 6. ročníku, jmenovitě Petra 
Milichovská, Matouš Šulc, Anežka Smolíková, Veronika Pfeiferová, Bára 
Šedinová a Jana Nováková pod vedením pí uč. Růžičkové.

Přejeme příjemné chvilky s naším časopisem!



CO POSLOUCHÁME CO POSLOUCHÁME

Taylor SwiftTaylor Swift

Taylor Alison  Swift se narodila  13 .prosince1989     
v New Yorku.
Rodiče: Andrea Swift, Scott Swift,bratr Austin Swift.
Taylor je příbuzná se zpěvačkou Miley Cirus. 
Taylor je  velmi oblíbená, hlavně v Americe. Je nazývána 
„Miláčkem Ameriky“.
Nazpívala hodně písniček. Taylor  se líbí pop a country.  
Mohli jste si  všimnout, že nynější pátá třída měla taneční
vystoupení na školní akademii s písničkou:Shake It Off.
Další její hity jsou: Fifteen, Love story a další.

Miley CyrusMiley Cyrus

Miley Cirus pravým jménem  Destiny Hope Cirus se proslavila hlavně v učinkovaní v Disney 
Chanel  v sériích Hannah Montana.
Dabovala také postavu Penny ve filmu Bolta, nahrála píseň I Thought I Lost You, za kterou získala 
nominaci na Zlatý globus. 
Nazpívala:  Wrecking Ball,  Dooo It.   

Před ostřiháním:                                                            Po ostříhání:

Anketa s mými spolužáky:
S anketou jsem oslovila 6 spolužáků. Ano Ne

Znáš zpěvačku Taylor Swift? 3x 3x

Znáš zpěvačku Miley Cirus? 5x 1x

Posloucháš nějaké jejich písničky? 3x 1x

Která je tvoje nejoblíbenější? 2x Wrecking Ball 2x Shake It Off



CO ČTEME CO ČTEME CO ČTEME

BYLO NÁS PĚT

Román Karla Poláčka

Charakteristika postavy Petr Bajza:
Petr Bajza je hlavní postava knihy Bylo nás pět 

od Karla Poláčka. Tento desetiletý kluk chodí do 
čtvrté třídy a pochází z rodiny obchodníka se 
smíšeným zbožím.

Petr je menší postavy. Má hnědé vlasy učesané 
na stranu. Mezi jeho oblečení patří sako, 
podkolenky, kravata, košile a kraťasy. Kapsy má 
plné pro něj důležitých věcí.

Je velmi mazaný. Například, když chce někam 
jít nebo něco koupit, je doma se vším pomáhá. Patří 
mezi dobře učící se žáky. Provádí rošťárny slušnému

panu Fajstovi. Má velkou fantazii a hodně si vymýšlí. Spolu s kamarády vyvádí spoustu lumpáren a 
většinou z nich nevyváznou bez trestu.

Petrův otec je velmi přísný. Nechce, aby byl neposlušný, a tak ho za každou lumpárnu 
potrestá. Jeho maminka je naopak hodná a ochraňuje ho před tatínkem. Taky má mladší sestru a 
staršího bratra. Kromě sestry u nich žije služebná, ke které se chová mile a bere ji jako člena rodiny.
Má čtyři nejlepší kamarády, Antonína, Čeňka, Edu a Josefa, se kterými podniká různá 
dobrodružství. Mimo ně se ještě vídá s Otakárkem, který pochází z bohaté rodiny, a proto se s ním 
nikdo nechce bavit. Petr je totiž velmi kamarádský.

Chodí se učit hrát na housle, ale občas rodiče podvádí a místo houslí jde ven s kamarády. 
Rád čte a v knihách se mu zalíbila spisovná mluva. Snaží se jí napodobit, ale většinou to vypadá 
komicky.

Tato postava mě zaujala svojí povahou a tím, jak vtipně se chová v různých situacích. Líbí 
se mi myšlenka, že bych takového kluka mohl potkat i běžně na ulici.

práce žáka 8. třídy

Hlášky Petra Bajzy:

Maminka: „Ty už s Čendou nekamarádíš?” Péťa: „Nikolivěk. Neboť se musím učit, abych uměl.“ 

Péťa Bajza: (vypráví) „Tatínek jako každé Vánoce obdržel bačkory a pravil: No to je ale 
překvapení! A políbil maminku. Maminka obdržela šátek a pravila: Ale to nemuselo být! A políbila 
tatínka. Já jsem věděl, že dostanu rukavice a taky jsem je dostal.” 



SPORTUJEME SPORTUJEME SPORTUJEME

Basketbal je kolektivní hra, hraje se většinou v halách,česky se jí říká košíková.
Hru vymyslel James Naismith, učitel tělesné výchovy v USA roku 1891, když chtěl zabavit své 
studenty za nepříznivého počasí v tělocvičně. Hra se velmi rychle rozšířila do celého světa.

Tato hra se hraje nyní i v naší škole. Kroužek basketbalu probíhá ve středu od 14:45 do 15:45.
Pokud byste měli velký zájem o tuto hru,  můžete zavítat do Havlíčkova Brodu do tělocvičny 
na zimním stadionu. Děti jsou rozdělené do věkových kategorií.
Trénink ročníku 2007 a  2008 probíhá v úterý od 17:30 do 18:30 a ve čtvrtek od 17:00 do 18:00.
Není to nějak náročný sport vzhledem k vybavení. Stačí když si vezmete sálovky a kraťasy              
s tričkem. 
Možná když budete hoooodně trénovat dostanete se i do Národní basketbalové ligy a pak si vás 
vyberou třeba do NBA (světová basketbalová liga)

Zatím si v NBA zahráli pouze 3 Češi. Nově se k ním přidal
v letošním roce na podzim Tomáš Satoranský, který si
zahrál za Washington.

Trocha z basketbalového slovníku:

pivot – obrátka (v tísni) na noze stojící pevně na zemi
selection – výběr hráče, kterému zabraňujeme dostat míč
spot – místo a pozice hráče
victory – vítězství!!!



PÍŠEME   A HRAJEME SI SE SLOVY

Příběh z parku očima psa a návštěvníka parkuPříběh z parku očima psa a návštěvníka parku

(trocha humoru i hororu)

Jsem pes „ Trhač“ a jsem čivava. Celý můj život mě drželi v kleci, ale teď jsem konečně       
na svobodě. Podhrabal jsem se a objevil jsem se v jakémsi parku.                                                    

Ale počkat. Něco v tom křoví – to tak kráásně voní – jdu se na to podívat. Leží tam mrtvý 
jezevec, má nějakou pěnu u pusy, ale já mám hlad. Potřebuju jíst. Jsem plný, ne však jezevce, 
vzteku. Z tlamy mi vytéká pěna a já chci něco zakousnout.                                                                  

Vyskakuju z křoví a vidím muže. Ten začne okamžitě utíkat. Běžím za ním. Výborně, 
zakopl. Vrhám se na něj. Kousl jsem ho do břicha a chci se dostat ke krku. Slyším výstřel, najednou
ucítím bolest v mé pravé zadní noze. Výstřel mě odmrštil na kmen stromu. Asi ztrácím vědomí, 
nemůžu se hýbat, nemůžu…

 R.I.P – pes „Trhač“

Byl jeden hezký den a já jsem si řekl, že si vyjdu do parku na
procházku.                                                                                                      

V parku najednou něco zašumělo v křoví. Chvíli se nic nedělo,
ale po chvíli z něho vyskočila čivava s pěnou u pusy. Začal jsem utíkat a křičet: „Pomóóc!“ Běžel 
jsem co nejrychleji. Díval jsem se po čivavě, ale nevšiml jsem si kořene stromu před sebou. Zakopl 
jsem. Čivava se na mě vrhla. Kousla mě do břicha, chtěla mě kousnout i do krku. Slyším výstřel, 
který čivavu úplně odhodil. Snažil jsem se vstát, ale nešlo to.                                                              

Slyším sanitku a vidím přicházející záchranáře. Vzali mě na nosítka, nesli do sanitky. 
Začínal jsem ztrácet vědomí. Poté jsem se probudil v nemocnici s jizvou na břiše.                           

Od té doby už nechodím do parku sám.

žáci 7. ročníku

HUMOR HUMOR VTÍPKY VTÍPKY VTIPYVTIPY

        žák 4. ročníku



Zakroužkuj správnou odpověď:

Limericky a) jižní ovoce
b) sirup s limetkou
c) vtipné básničky

Jiří Žáček: 99 dědečků a 1 babička

Byl jeden dědeček z Dublinu, Byl jeden dědeček z Lublaně,
a ten měl u nosu bublinu, ten chytal bacily do dlaně.
Radoval se jako kluk, Zabíjel je paličkou, 
že má prima bublifu, ale taklhle maličkou,
ten starý dětina z Dublinu. ten starý filuta z Lublaně.

Byl jeden dědeček z Tokaje, Byl jeden dědeček z Pobřeží slonoviny,
sedával na vejcích kvokaje. Každý den s babičkou zápasil o noviny.
Zní to jak pohádka - Když ji přepral, četl děda
vyseděl kuřátka, Svobodného lidojeda
ten starý čipera z Tokaje. a přitom nadával: „Jsou tam jen voloviny!“

Byl jeden dědeček z Žabovřesk, Byl jeden dědeček z předměstí Jihlavy,
a ten chtěl uslyšet Velký Třesk. A ten si zavrtal vývrtku do hlavy.
Řekli mu: „Nemějte obavy!“ „Co mi ta štrapáce vynese?“ 
Majzli ho motykou do hlavy, Prvenství u Mr. Guinnesse!“
chudáka dobráka z Žabovřesk. volal ten tvrdolín maličko svéhlavý.

Edward Lear:
Byl jeden dědeček v Szegedu,
který jel na starém medvědu.

Když se ptali: „Kluše?“
Odpověděl suše:

                     „Je z rodu neklusavých medvědů.“

Žáci 7. ročníku

Znám jednoho Dana, Byl jednou jeden pes
ten měl hračku Mana. a ten neměl rád les.
Měl ho na skříňce každý den, Měl radši svou kost
jednoho dne utekl mu ven, a někdy stavěl most.
ten náš kamarádský Dan. Ten malý divný pes.

Náš kamarád Fanda Byl jednou jeden muž z Dubaje,
vypadá jak panda. každý den jeho hudba dohraje.
Má vždycky kurděje, Četl dědeček jeho,
když neví, co se děje. že bylo toho mnoho.
Ten náš kamarád Fanda. Ten hrající muž z Dubaje.



   KOMIKS     KOMIKS       KOMIKS         KOMIKS



Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Byla jedna hvězdička a bydlela na nebi. Svítila proto, aby se děti nebály. S hvězdičkou
svítil na obloze i měsíc. Hvězdička byla kouzelná, lesklá i padací.

Jednou se stalo, že se hvězdička dívala dolů z oblohy a spadla na zem na chodník.               
A zlomila si špičku. Zafoukal vítr a hvězdičku fouknul na strom. Začala zářit a strom 
začal hořet. Pod stromečkem bydlela kouzelná víla a viděla, že hoří strom. Protože uměla 
kouzlit, uzdravila hvězdičce tu zlomenou špičku. Hvězdička jí za to přičarovala křídla. 
Hvězdička slezla ze stromu dolů a potkala smutnou holčičku. Zeptala se jí proč je smutná. 
A taky se jí zeptala, jak se jmenuje. Holčička řekla, že se jmenuje Laura. Je smutná, protože
se jí ztratila maminka. Tak jí hvězdička začala svítit na cestu a šly spolu hledat maminku. 
Když jí našly, byly rády. Maminka dala hvězdičce sušenku, bonbony a žvejkačku.

Na obloze se koukal měsíček a hledal kamarádku hvězdičku. Už ji uviděl. Hodil jí dolů
lano. Hvězdička řekla „ahoj“ mamince a Lauře a vylezla na nebe. Potom jim z nebe ještě

zamávala a plnila přání všem hodným lidem.

Společná práce dětí z oddělení Myšiček při vyprávění v ranním kruhu.



O řepě trochu jinak...O řepě trochu jinak...

Samozřejmě, že pohádku O řepě dobře známe. Děda řepu zasadil, u pole se posadil. Čekal, čekal, 
stín ho lekal, sluníčka se bál, dešti jenom lál a řepa rostla veliká, převeliká. Jednou šel děda řepu 
vytáhnout...Myška za kočku, kočka za pejska, pejsek za vnučku, vnučka za babičku, babička za 
dědečka, dědeček za řepu.. Ale u Medvídků si děti na pomoc pozvaly i jiná zvířátka. Myška za 
kočku, kočka za prasátko, prasátko za pejska, pejsek za oslíka, oslík za babičku, babička za 
dědečka, dědeček za řepu...táhli, potahovali až řepu vytáhli :-)



Halloweenský denHalloweenský den

Ve třídě Soviček jsme o Halloweenském dni dělali projekt, ve kterém jsme se snažili 
o stmelení kolektivu v naší třídě, pomocí jednoduchého úkolu. Všechny děti 
(samozřejmě i paní učitelky), dostaly svého ducha, na kterém bylo vždy počáteční 
písmeno jejich jména. Uprostřed kruhu, který byl tvořen všemi kamarády, byl na 
čtvrtce nakreslený hrad. Každé dítě pak šlo a nalepilo svého ducha do hradu, který 
jsme pojmenovali (podle třídy Sovičky) Sovín. Takto jsme si procvičili první písmena
všech jmen a zároveň jsme si dali najevo, že každý z nás má ve třídě své místo a do 
třídy patří.



V letošním školním roce se naše školka zaregistrovala 
do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“. 
Cílem tohoto projektu je vypěstování čtenářských 
návyků u malých dětí. Podpora čtenářské gramotnosti je 
dnes považována za jeden z nejdůležitějších prvků          
ve výchově dětí, proto se naše školka do tohoto projektu
aktivně zapojila. V naší třídě Žabiček předčítáme dětem 
každý den přibližně 20 minut. Následuje krátký rozbor 

přečteného textu, aby byla patrná zpětná vazba učitel-dítě.

Přečtené knihy si zapisujeme do malovaného archu, který je vyvěšen v naší šatně. K předčítané
knize vyrábíme ve volných chvílích knihu, která je plná pracovních listů, obrázků a volných kreseb

dětí. Tato kniha je vždy vystavena v naší šatně, kde si jí všichni mohou prohlédnout.

Společně se s námi do předčítání dětem zapojili žáci ze základní školy pod vedením p. učitelky
Růžičkové. Každé pondělí a pátek ve 12:00.hodin chodí jeden ze školáků dětem předčítat námi

připravenou pohádku. Také rodiče dětí mají možnost přijít do školky předčítat.

Od měsíce září jsme přečetli již tyto knihy: Příhody kapky Katky, Z deníku kocoura Modroočka,
Povídání o víle Amálce, Pohádky z liščího lesa, Žirafí příběhy, Honzíkova cesta, Čertovské

pohádky.



NASTÁVÁ ČAS VÁNOČNÍ

Vánoční zvyky:Vánoční zvyky:

Krájení jablka Krájení jablka – podle jedné tradice se rozkrojí společné jablko
a věštba určí, jak to bude se zdravím celé rodiny. Pokud má hvězda
pět či více cípů, sejdou se všichni za rok ve zdraví. Nehezký,
nepravidelný nebo červivý jádřinec značí nemoc, neštěstí a
zármutek. Pokud má dokonce tvar kříže, pak někdo z přítomných
onemocní těžce, nebo zemře.

- krájení jablka na dílky: Před večeří se rozkrojí jablko na tolik
dílků, kolik je vás u stolu. Každý sní svůj kousek, aby trefil domů    
a aby se celá rodina sešla i za rok.

- loupání jablka: Dívka oloupe jablko tak, aby ze slupky vznikla
jedna dlouhá spirála, tou poté zatočí nad hlavou a odhodí ji,
písmeno, které se dá ze slupky spadlé na zem přečíst, je písmeno, na
které bude začínat jméno jejího vyvoleného.

Rybí šupinyRybí šupiny – pod talíře se dá několik kapřích šupin, po večeři si je vložíme do peněženky               
a necháme je tam do příštích Vánoc. Šupiny symbolizují peníze, mají nám jich přinést dostatek        
po celý rok.

Štědrovečerní večeřeŠtědrovečerní večeře

- podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů

- pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu

- zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla půda úrodná

- pokrmy z čočky a jáhel přivolávají bohatství

- večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech, ochrání vás proti blechám a štěnicím

Vánoční přání v cizích jazycích:Vánoční přání v cizích jazycích:

angličtina: Merry Christmas & Happy New Year 

slovenština: Vesele Vianoce a stastny novy rok 

polština: Wesolych Swiat i Szczesliwego Nowego Roku.



Pod stromečkem hodně dárků, pod talířkem penízek,

to vše ať vám přinese jenom český Ježíšek!

S rachejtlemi oslavte rok Nový,

dejte si však pozor, ať vám prsty neuletí!

Pod stromečkem hodně dárků,pod tal

S rachejtlemi os rok Nový,

dejte si však pozor, ať vám prsty neuletí!


