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ZÁŘÍ—ŘÍJEN 2016 

Číslo 1 

 

Ročník V 

Vítejte na stránkách našeho školního časopisu „Na slovíčko“, který vydává pár 

nadšenců z 2. stupně pod vedení paní učitelky Jany Smetanové. Letošní rok je 

pro nás již pátým rokem, kdy se snažíme vás informovat o všem novém, co se u 

nás děje, vydáváme úspěšné práce našich spolužáků, připravujeme soutěže, in-

formuje o dění v Ekotýmu apod. Redakční rada se neustále proměňuje, proto 

hledáme nové zájemce o psaní, vymýšlení soutěží apod. Máte-li ve třídě něja-

kou povedenou práci, zajímavou akci - napište nám - rádi vše otiskneme.  

Pokud byste chtěli patřit mezi nás, 

kontaktujte paní učitelku Janu Smetanovou!!! 



Co se děje ve škole?  

Stránka 2 

1. září jsme přivítali  mezi  se-

bou 4 třídy prvňáčků.  

 V galerii Kotelna jsme uspořádali od 

12. 9.-17. 9. výstavu našich výtvarných 

prací u příležitosti Dne pro Vodolku.  

Dětem z MŠ a 9.A se podařilo 

během jednoho dopoledne 

společně ujít a uběhnout 

253,75km a přeměnit to na 

částku 12 687,50  Kč na akci 

TERIBEAR. 

Dne 22.9. proběhl Den integrova-

ného záchranného systému. 



Stránka 3 

 

 26. 9. jsme si připomněli Den evropských jazyků.  

9. A měla možnost si vyzkoušet volby 

nanečisto.  
Dívky z 9. A upekly první koláč 

v naší zrekonstruované kuchyň-

ce.  

Školní knihovnička 
 
Školní knihovnička v prvním patře naší školy stále nabízí žákům řadu zajímavých knih.  Žáky nejvíce 
potěšil dar paní učitelky Kateřiny Novákové. Jednalo se o osm dílů oblíbené série Upíří deníky. Téměř 
všechny díly byly ihned rozebrány.  
Prosíme vás žáky i vás učitele o další příspěvky do naší společné knihovničky. 
                                           H. Jordánová 
 

Podzimní příběh 



 

Stránka 4 

První den podzimních prázdnin jsme se vydali vlakem k babičce na chalupu. Dorazili jsme k ní kolem 
oběda, babička připravila knedlíčkovou polévku.  
Po obědě jsme se vydalo do lesa s babiččiným psem Šmoulou. Všude byl klid a mír. A najednou před 
námi přeběhl divočák. 
,,Uf, to jsme se lekli," řekli jsme.  
Když jsme přišli domů, tak jsme babičce vyprávěli: ,,Venku v lese jsme viděli divočáka!" Babička  se 
nás zeptala: “A kde je Šmoula?" 
,No, jo! Musíme se vrátit." Úplně jsme na něj v tom strachu zapomněli. 
Když jsme se vrátili do lesa, viděli jsme Šmoulu, jak leží u stromu. Vzali jsme ho k veterináři a ten ho 
ošetřil. 
Oddechli jsme si:,, Uf, ještě že bude v pořádku." 
K večeru jsme se sešli u ohniště a babička nám vyprávěla příběhy z jejího dětství. Sice jsme se báli, že 
na nás vyběhne divočák, ale naštěstí už nepřiběhl.  
Tento den byl hodně náročný. 

Olda Slezák, Natálka Hrnčířová 

My favourite animal - projekt žáků 6.A 
 
 Na začátku listopadu si žáci 6.A na hodinu angličtiny připravili povídání o svém oblíbeném zví-
řátku. Projekty prezentovali ústně, spolužákům ukazovali obrázky zvířat a ochotně odpovídali na jejich 
doplňující otázky. Práce se žákům povedly, jejich písemnou formu jsme si vystavili ve třídě.  Níže si 
můžete přečíst některé z textů.  
 
Friesian horse 
It's my favourite animal. It comes from northern Holland. This horse is friendly and docile. It´s mane is 
very long. It is tall from 161 to 173 centimetres. It was knightly horse. 
 
Guinea pig 
Guinea pig comes from South America and Peru. It was brought to Europe in the 16th century. In some 
states people eat guinea pigs. Guinea pigs are very nice and friendly animals. They are suitable for little 
children. Guinea pig is a mammal. It lives from 5 to 8 years. They eat hay, vegetable, fruit, grass and 
granules. People breed them in cages.  
 
Cat 
Cat is a pet. It has got four legs and long tail. It eats mice, birds, gra- 
nules, meat from can and fish. They are white, black, brown, rusty or 
other colours. The live almost everywhere. They don't like dogs. They 
are playful animals. They purr when they are happy. Cat usually lives to 
fifteen.  
 
Eagle 
It is a large bird of prey. It lives in North America. It is national bird and 
symbol of the United States. It occurs in the most areas of Canada and 
Alaska. Eagle eats fish, little birds and mice.  Eagles are endangered species. Adult eagle has brown 
feathers, their heads and tails are white.  
 
 
Prairee dog 
It's a rodent. It lives in Canada and Mexico. It is 30 centimetres tall. It´s tail measures 9 centimetres. 



 

Stránka 5 

They are herbivores. They eat herbs. They live in groups.  They live for about 8 years. This animal 
has got 22 teeth (and it's a lot for such a small animal). Prairee dogs are brown with grey stripes and 
black ears. I love them because they are so small and cute.  
 
Hammerhead 
My favourite animal is  a hammerhead. It lives in the ocean. It is grey or brown. It is a kind of a 
shark. It´s head looks like a hammer. It has got very sharp teeth. It eats middle fish. The bigger ones 
eat other sharks or stingrays. They sometimes eat people. It is from 4 to 5 metres long. It´s fin is a 
main ingredient to shark soup.   
 
Zebra 
Zebra is an African wild horse. It has got black and white stripes. It eats grass, leaves and tree bark. 
They live in South Africa. They can run 65 km/h. They live from 30 to 40 years. They live in family 
groups. They are from 220 to 300 kilograms in weight. Their body length is from 220 to 250 centi-
metres.  
 
 Giraffe 
Giraffe has got a long neck. It has got four legs. It's dark and light brown. It is a mammal. Giraffe 

eats grass and fruit. They live in Africa. Giraffe has got mane and tail. It has 
got big eyes and small ears. It has got hooves. It's very beautiful animal. I 
love giraffes.  

Žáci 6.A 

Píšeme pokračování příběhu 

ZADANÝ TEXT:  

Hovím si takhle jednou v neděli na lehátku, vychutnávám dopadající sluneční paprsky a vtom se mé 
myšlenky zatoulají ke vzpomínkám na sestřenici Jarku, kterou jsem neviděla už dva roky. Velmi mě 
mrzí, že jsme se pohádaly a rozešly ve zlém. Uvědomuji si, že jsem ztratila nejen jednu ze sestřenic, 
ale hlavně nejlepší kamarádku. Co se tenkrát vlastně stalo?  
Jako každý rok jsme trávily léto u naší babičky, kde to všude kolem vonělo čerstvě posečenou trávou a 
dozrávajícím ovocem. Protože bylo nesnesitelné horko, rozhodly jsme se, že vyrazíme k vodě. Babič-
čino kázání: „Hlavně se mi, holky, neutopte a na oběd, ať jste doma!“, jsme téměř nevnímaly, nasedly 
jsme na kola a hurá k vodě. Když jsme přijížděly, bylo nám jasné, že dnes tady určitě nebude nuda. Ve 
vodě dováděla Petra s Janou, na dece se rozvalovala Alena se svým bráchou a z protějšího břehu na 
nás mávali Hynek s Patrikem. Prostě ta nejlepší sestava, která nás mohla potkat. Rozložily jsme si de-
ku vedle nich, abychom byli všichni pohromadě a vrhly se do vody. „Bože, ta je ledová“, vykřikla Jar-
ka. Postupně jsme ale studené vodě přivykly a vesele dováděly spolu s ostatními.  
 
ÚKOLEM BYLO DOKONČIT PŘÍBĚH (CO SE MOHLO PŘIHODIT?  PROČ SE DĚVČATA 
POHÁDALA? ) 



Stránka 6 
 

 … Najednou jsme uslyšeli mňoukání a plácání ve vodě. Opodál jsme uviděli topící se kotě! 
„Zachraňte ho!“ vykřikla jsem . Rychle jsem plavala k topícímu se koťátku, ale Jarka tam byla dřív. 
Jakmile ho popadla do rukou, kotě přestalo mňoukat a zběsile dýchat. Po chvilce už jsme všichni leželi na 
břehu a pozorovali jsme kotě, jak se olizuje. Samozřejmě veškerá sláva padla na Jarku, že zachránila kotě. 
Pak padla otázka: „Kdo si ho vezme domů?“ Všichni jsme se začali překřikovat a z jedné strany se ozýva-
lo: „Jarka ho zachránila, tak ať si ho nechá.“ A z té druhé zase: „Ne! Ema byla ochotná ho zachránit! Jarka 
jen doplavala rychleji. Ema si kotě nechá.“  Nakonec si kotě nechala Jarka, protože já jsem byla přehlaso-
vaná.  
 Večer jsme přijeli zpátky k babičce. Jarka vyprávěla  babičce o záchraně kotěte a ptala se jí, jestli si 
ho může nechat. Také padla věta, že jsem mohla přidat, jednalo se přece o záchranu živého tvora. Naštvalo 
mě to, šla jsem do svého pokoje a začala jsem brečet. Brečela jsem jako želva. Druhý den si pro mě přijeli 
rodiče a já jela domů. Od té doby jsem Jarku neviděla. 

Eliška Bartošková 7. A  
 

 
 …  Jarka jen tak plavala okolo, zatímco my ostatní jsme dováděli ve vodě. Když jsme viděli, že 
Jarka jen tak plave, tak se kluci rozhodli, že po ní hodí nafukovací míč. Jarku trefili přímo do hlavy. Ale 
ona se jen otočila a plavala dál, jako by se nic nestalo.  
 Já jsem připlavala k Jarce a nečekaně jsem ji chytla a ponořila pod vodu. Hned po chvíli jsme ji 
pustila. Všichni jsme se smáli …. Až na Jarku, která trochu pokašlávala a začala na mě křičet: „Co jsi to 
udělala?“ Byla hodně naštvaná a urazila se. Vylezla z vody, okamžitě si vzala svůj ručník a odešla domů.  
 Když jsem po nějaké době přišla také domů, uviděla jsem , jak sedí v křesle a hraje na mobilu. 
Pozdravila jsem ji, ale ona neřekla ani slovo. Došlo mi, že je na mě pořád naštvaná. Celý týden se mnou 
nemluvila a když jsem se na ni podívala, začala na mne vrhat svůj zlostný pohled. Potom jsme odjeli domů 
a já ji už neviděla. Je mi líto, že se spolu už nebavíme… Chtěla bych ji zase vidět. 

Eliška Brabencová  7. A  
 
 

 … Alena po nás začala stříkat vodu, ale nám se to moc nelíbilo, a tak jsme po ní začaly stříkat vodu 
taky. Po chvilce nás to přestalo bavit a neměly jsme co dělat. Když vtom jsem si vzpomněla, že Jarka s se-
bou brala svůj nový míč - růžový k kačerem Donaldem.  Uviděla jsem ho na dece, a tak jsem pro něj došla.  
 Když jsem ho donesla do vody, Jarčina tvář zkameněla a vypadala dost naštvaně. „Koukejte, to je 
Jarky nový míč!“ zavolala jsme na ostatní. Všichni se začali smát a Jarce se to nelíbilo. Po chvilce se 
všichni uklidnili a začali jsme si s míčem házet. Když přišla řada na mě, tak jsme hodila trochu výš , než 
jsme měla. Míč skončila na stromě. Jarka na mě začala řvát , že jí vždycky všechno zkazím a že na ten 
strom nikdo nevyleze. Naštvala se a s brekem odjela na kole domů. Zbytek prázdnin se mnou ani nepro-
mluvila.  

Viktorie Dušková 7. A     

A na závěr recept na dýňovou polévku  

SUROVINY  
Dýně použila jsem HOKKAIDO, dále  1 litr vývaru, 2 stroužky česneku, šťávu z cca dvou cm čerstvého 
zázvoru, sůl, čerstvě mletý pepř a  zakysanou smetanu.  

POSTUP 
1. Z dýně vybereme semínka a na polévku použijeme asi 750 g dužniny. Vývar přivedeme k varu, vloží-
me dýni a vaříme do změknutí. Chvíli před koncem přidáme prolisovaný česnek. 

2. Polévku rozmixujeme a dochutíme šťávou ze zázvoru (dobře jde vymačkat lisem na česnek), solí a pe-

přem. Na talíři ozdobíme smetanou. 

Dobrou chuť přeje Lea Výborová7. A  


