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ÚVODNÍK 

Proč vlastně časopis? Časopis vznikl za 

účelem vás všechny něčím pobavit. Tak se za 

záměrem vytvoření časopisu scházela parta 

žáků naší školy se zdejší knihovnicí Lucii 

Haškovou v čele. Stálo nás to hodně času a 

úsilí dát časopis dohromady ale zvládli jsme to 

a představujeme vám první číslo našeho 

časopisu pro tenhle rok! Najdete v něm 

komiksy, recenze, báseň, reportáž a rozhovor 

a hromadu zajímavých věcí. Tak hezké čtení! 

Dominika Pasecká a Bára Lampírová 

POTĚŠILO NÁS 

 

Obrázek Arama Marka z 1.A na téma „Místo, 

kde bydlím“ získal druhé místo v celostátní 

výtvarné soutěži „Děti malují pro Konto 

Bariéry“.  

 

 

Na zimní olympiádě dětí a mládeže 2018 

vybojoval Adam Maxa ze 7. ročníku druhé 

místo v obřím slalomu.  

 

BLAHOPŘEJEME! 
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REPORTÁŽ 

 

VÁNOČNÍ JARMARK 

 

Letos naše škola opět uspořádala Vánoční 

jarmark. Konal se 1. prosince v hlavní budově 

školy mezi 15. a 19. hodinou. Velký úspěch 

slavilo občerstvení umístěné v aule – teplé, 

studené nealko i sladké a slané dobroty – na 

odbyt šlo vše. Nejrychleji ale zmizel již tradiční, 

skvělý bramborový salát. 

Dále měla každá třída stánek, kde žáci 

prodávali své, dlouho dopředu tvořené, 

výrobky. Někdo vyráběl i doma, ale většina 

věcí byla z hodin výtvarné výchovy. A nabídka 

byla opravdu pestrá – perníčky a jiné cukroví, 

oříšky, betlémy, pohledy a přáníčka, ozdobičky, 

svícínky, krabičky, kartičky na dárky, želé do 

koupele, přívěsky, šperky... 

Deváťáci využili lidskou zvědavost. Měli krabici, 

která vypadala jako dárek s nápisem „Pokud jsi 

byl hodný, vhoď minci.“ Po vhození na 

dotyčného některý ze žáků, schovaný v krabici, 

vybafl. Nápad, který pobavil. A pro pobavení a 

ještě lepší navození vánoční atmosféry přispěli 

i flétnisté, kouzelnice a školní sbor. 

Ptala jsem se návštěvníků, jak se jim jarmark 

líbí, a všichni byli nadšeni a chválili šikovnost a 

nápaditost dětí. Mě osobně pobavil komentář 

paní učitelky Chadimové, která na dotaz: „Co 

se Vám tu nejvíc líbí?“ odpověděla: „Snaha 

prvňáčků počítat ta čísla, která ještě vůbec 

neznají.“ 

A na závěr mi zbývá už jen poděkovat všem 

zúčastněným a popřát krásný, šťastný a 

úspěšný nový rok 2018. 

Text: Bára Lampírová, 8. třída 

Foto: Honza Zavadil, 7. třída 
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ROZHOVOR S PAVLEM ČECHEM 

Tento rozhovor s Pavlem Čechem jsem chtěla udělat proto, že jsem jeho velká 

fanynka a líbí se mi, jak píše a ilustruje všechny knihy. Také bych ho chtěla 

představit celé škole. 

 
 

Četla jsem o vás, že jste byl zámečníkem. Co 

se stalo, že jste se nakonec stal 

spisovatelem? 

Od malička mě bavilo kreslení a malování, ale 

že bych šel na nějakou uměleckou školu, to 

mě nenapadlo. Už když jsem byl později 

hasičem, měl jsem několik výstav a vydal pár 

knížek. To, že se lidem líbily, mi dalo odvahu k 

tomu, abych šel na volnou nohu a změnil 

profesi. 

 

Nemůžu se rozhodnout, jaká z vašich knížek 

se mi líbí nejvíc (všechny mám ráda). Jaká je 

vaše nejoblíbenější a proč? 

Já mám rád to nové A a taky Ostrov za 

prkennou ohradou. Proč? Možná proto, že 

jsem vůbec nevěděl, co to píšu, jako by mně 

to někdo našeptával do ucha. 

Když jsem četla vaši knihu jménem A, měla 

jsem pocit, že takový svět neexistuje, ale 

maminka mi řekla, že takový svět tu byl. Co 

vás vedlo k tomu, že jste napsal knihu 

jménem A? 

Jednou přišel syn Frant išek ze školy a ptal se: 

„Kdo byl zlejší, Hitler nebo Stalin?“ 

Vysvětloval jsem mu to, ale on se ptal dál, až 

jsme se dostali k mým vzpomínkám na moje 

dětství a k různým diktaturám na světě. 

Někdy tam vznikl v mé hlavě nápad, udělat o 

tom knížku. 

 

Mám ráda postavu Elzevíry. Proč ve vašich 

knihách není více holek a proč jsou hrdinové 

hlavně kluci? 

Asi proto, že jsem kluk. Dobře si vzpomínám, 

po čem jsem jako chlapec toužil a co chtěl číst. 

Holčičí světy jsou asi přeci jen trochu odlišné. 

Ale zrovna včera jsem do jednoho komiksu 

kreslil malé děvčátko. A vlastně v Čertovi je 

Tradamila a v pavoukovi Jana. 

 

Viděla jsem filmovou upoutávku na 

pavouka Čendu. Bude ještě více filmů podle 

vašich knížek? Moc bych si to přála. 

To bych si taky přál. Uvidíme. 

 

O čem bude vaše příští kniha? 

Bude se jmenovat Pro Tebe. Je to sedm 

komiksů kreslených na balicím papíru, 

který jsem kdysi našel u popelnic. 

Zrovna dělám poslední, jmenuje se 

Lodičky, ale je smutný. 

 

Děkuji.                                   

Lucie Hašková, 6. třída 
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TÉMA: PAVEL ČECH 

 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK – RADOST NEBO STRAŠÁK? 

 

Úča: „Do pátku chci vidět vaše čtenářské 

deníky!“ Už se zase blíží termín odevzdání 

čtenářských deníků. Někteří z vás máte radost, 

čtení vás baví, zápis do deníku také. Co ale ti, 

kteří čtou neradi, kteří při pomyšlení na 

čtenářský deník už mají strach, jak to 

tentokrát zase stihnou. Věřte, že my učitelé 

poznáme, kdo knihu napsanou v deníku 

doopravdy četl a kdo si ji tam jen napsal s něčí 

pomocí a knihu sotva držel v ruce v předvečer 

odevzdání deníků. Chcete vědět, jak se to 

pozná? S přečtenou knížkou se vám dostaví 

krásný pocit, příjemná nálada a tak trochu 

lítost, že už jste na poslední straně. Knížka, 

která se vám zalíbí, vás strhne a nepustí vás, 

dokud se nedočtete k její poslední stránce. 

Když pak napíšete do deníku o takové knížce, 

má váš zápis a povídání o ní, případně váš 

referát úplně jinou vypovídající hodnotu. 

Usmíváte se, jste přesvědčiví a děti vás s 

nadšením poslouchají. Je to prostě opravdové.  

Stejně jako učitelé v jiných třídách, tak i v naší 

třídě IV. B se snažím děti motivovat ke čtení. 

Často si povídáme o tom, proč je dobré 

vlastně číst. Víte to? Přemýšleli jste o tom, 

proč vás od první třídy škola drtí, ať přinesete 

čtenářský deník s určitým počtem zapsaných 

knih?  

Součástí rozvoje žáků v rámci učení každé 

školy by měla být také dovednost s názvem 

čtenářská gramotnost. Tou je schopnost 

porozumět různým typům textu, vztahující se 

k různým situacím v životě a schopnost o nich 

přemýšlet a vyložit si jejich smysl. Čtenářskou 

gramotnost využíváme my, vy, vaši rodiče 

denně k porozumění textu. K čemu by nám byl 

text, pokud mu nebudeme rozumět? A  

 

 

porozumění textu je úskalím mnoha z vás 

mladých žáků.  

Vypočítat úlohu z matematiky by nebylo tak 

těžké, kdybych tak rozuměl, co mám vlastně 

počítat… Říct paní učitelce, o čem byl ten 

úryvek z učebnice češtiny, by také nebylo tak 

těžké, jen kdybych u čtení uměl také vnímat, 

co čtu… Přijímačky na gymnázium bych zvládl 

lépe, jen kdybych rozuměl správně zadání… 

A k tomu Vám může pomoct právě četba knih. 

Důležitý je správný výběr knihy. Kniha by se 

vám měla líbit. Vybírejte očima, ale také 

rukama. Nebojte se zajít do knihovny, kde si 

knížku můžete vzít do ruky, prohlédnout si ji a 

zjistit tak, zda by to mohla být právě ona, 

která mě chytí a pustí až na posledním listu. Já 

vám přeji, ať i vy zakusíte ten krásný pocit 

z přečtené knihy a budete vědět, o čem 

mluvím. Pak už se nikdy nezbavíte toho chtít 

najít další takovou knihu, která se vám bude 

líbit a další a další… 

I některé děti ve IV. B občas tápou nad 

výběrem knihy. Proto jsme si vymysleli třídní 

projekt na knihy výtvarníka a spisovatele Pavla 

Čecha. Nejprve jsme zjišťovali, kdo Pavel Čech 

vlastně je, pak jsme si společně přečetli jeho 

tři knihy. Naše dojmy ve formě ukázek textů 

nebo obrázků jsme zpracovali každý do své 

vlastní knihy. Náš projekt jsme zakončili v 

místní knihovně, kde nás čekala závěrečná 

beseda o Pavlu Čechovi – promítání, povídání, 

další knihy k prohlížení a nakonec pracovní 

listy, kde jsme si mohli vyzkoušet své znalosti. 

Své knihy teď máme v knihovně vystavené, 

můžete se na ně dojít podívat. A některé z nás 

tvorba Pavla Čecha zaujala natolik, že jsme si 

půjčili i další jeho knihy k přečtení. 

Zuzana Brožová, třídní učitelka 4.B
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TÉMA: PAVEL ČECH 

 

PŘEDSTAVUJEME KNIHY PAVLA ČECHA 

O zahradě 

Kluk František a jeho sny, jeho dům, kde se 

narodil, před domem roste meruňka, v tmavé 

půdě našel dobrodružné knihy, má zelenou 

kuličku, když se podívá, tak uvidí zelené 

podmořské město. Hřiště za domem si 

František představuje jako rozbouřené moře a 

poušť, draci uvěznění v korunách. Babička 

Františkovi vyprávěla, že v zahradě bydlel malíř 

a když se procházel, našel obraz se ženou a ta 

obživla, nebo se říká, že v zahradě je chodba, 

říká se i že je tam studna a že když do ní něco 

hodíš, že není slyšet dopad, taky se říká, že 

jeden cestovatel tam zakopal mnoho pokladů a 

jednou když jel do arabských pouští, že se už 

nevrátil, a taky se říká, že tam bydlí straka, 

která bere lesklé věci z celého města, v 

zahradě prý bydlel i starý hodinář, který umí 

zastavit čas. František se bál do zahrady 

vstoupit. Časem dospíval a cestoval a myslel si, 

že se mu to zdálo, jednou si koupil klíč a 

vzpomněl si na zahradu a chtěl se vrátit, vrátil 

se... 

Nakreslila Amálka Trojanová 

 

Dobrodružství pavouka Čendy 

 
Nakreslil Ondra Chmelík 

V domě, který byl opuštěný, bydleli netopýři a 

myši a v hodinách bydlela dřevěná kukačka a 

pavouček Čenda a naučil se hodiny i opravovat 

a uklízet a taky vyháněl červotoče a za ty dny 

se Čenda naučil číst, a taky žaloval kukačce, že 

mu kukáním plaší mouchy. Jednou v noci do 

domu vešel lupič, našel pavouka a chystal se 

ho rozplácnout a kukačka musela zakukat, aby 

pavouka zachránila. Začalo jaro, pak se 

opuštěný dům začal bourat, vyděšený Čenda 

říkal, že sleze dolů, Čenda říká kukačce, že jí 

uvolní šroubek, který ji držel, ale kukačka 

říkala, ať odejde, ale už se šroubek uvolnil a 

Čenda s kukačkou uletěli do krásného lesa. 
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O čertovi 

Za městem je nejstarší strom a lidi se mu 

vyhýbají a pod stromem je peklo. Lucifer poslal 

čerta Florimóna, aby štval kominíky. V uzlíku 

měl věci na štvaní kominíků, zlé karty a taky 

zrcátko, které plní přání. Jednou zacpal komín 

a jednou udělal, že hodiny šly o hodinu 

napřed. Mezi kominíky byla kominice 

Tradamila. Bydlela v domku, ke kterému vedla 

tenká lávka. Na Štědrý den Florimón nevěděl, 

kam jde, a najednou před ním byla lávka, od 

domu Tradamily něco vonělo, přes sklo 

nakoukl dovnitř, ťukl rohem do okna a chtěl 

rychle utéct a po lávce uklouzl a Tradamila ho 

na poslední chvíli zachránila. Florimón přestal 

být zlý, zůstal u Tradamily a v noci se poprvé 

spolu dívali na hvězdy. Tradamila dala 

Florimónovi kominické šaty a taky se do sebe 

zamilovali. 

Text: Larisa Vávrová, 4.B 

 

Nakreslila Kristýna Andrlová

 

Hodnocení celého projektu od žáků ze 4.B 

Standa: Když jsme psali třídní projekt, tak mě 

nejvíc zaujala fantazie Pavla Čecha.  

Eliška: Projekt o Pavlu Čechovi se mi moc líbil, 

nejvíc mě bavilo kreslení. Tento projekt bych si 

chtěla ještě jednou prožít a zopakovat.  

Kryštof: Bavilo mě, jak naší třídě paní učitelka 

četla.  

David: Líbilo se mi, že se Pavel Čech inspiroval 

svými dětmi. Na Pavlových knihách se mi líbilo, 

že každá jeho kniha měla hlavu i patu.  

Jaromír: Bavilo mě kreslit obrázky z knížek 

Pavla Čecha.  

Ondra: Líbilo se mi, když jsme si četli z knížky 

O zahradě, bylo v ní hodně fantazie. 

Doporučuji knihy od Pavla Čecha.  
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NAŠE TVORBA 

 

O NOČNÍ VŮNI 

 
Ahoj, já jsem Anežka. Mám moc ráda noční 

vůni. O té vůni vám dnes budu vyprávět. 

Začalo to tak, jednou jsme jeli večer z bazénu. 

Když jsme přijeli domů, začala jsem cítit 

hrozně krásnou vůni. Zašli jsme do domu a už 

jsem tu vůni necítila. Pak jsem dveře zase 

otevřela a vůně byla zpět. Tak jsem se potkala 

s noční vůní. Občas si s ní povídám, ale o čem, 

to vám neprozradím, protože je to tajemství. 

Děti, až půjdete za tmy ven, tak se pořádně 

nadechněte. Třeba ji taky ucítíte. 

Anežka Hašková, 3.A 

 

 

 

Nakreslila Eliška Presslová, 4.B 

 

 

PARODIE NA RYTÍŘSKOU BALADU 

Och, vy drahý pane, 

Tvé srdce mne klame, 

milovati tebe hřích, 

máš jen velký pivní břich, 

moje láska sahá dále, 

já miluji totiž krále, 

král mne vyzval na tanec, 

ne jako ty pro  ranec, 

který  zlaťáky se blyští. 

Zdá se mi, že den příští, 

k nám do hradu vtrhne na koni, 

láska okolo jen zavoní, 

on do paláce vezme mne 

a všechno bude překrásné. 

Bára Lampírová, 8. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakreslila Bibiana Kubelová, 8. třída 
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NAŠE TVORBA 
 

Příběh na téma „Šikana“ napsal Ondra Kalina ze 4.A. 
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RECENZE 
 

KRÁSKA A ZVÍŘE 
Hrají: Emma Watson, Dan Stevens, Luke 

Evans, Josh Gad, Emma Thompson, Ewan 

McGregor 

Režie: Bill Condon 

Hudba: Alan Menken 

 
Pohádku o Krásce a Zvířeti zná určitě každý, 

v této hrané verzi od Disneyho jsou však i 

písničky. Film byl kouzelný a udělaný přesně 

tak, jak bych si představovala pohádku. 

Musím ale říct, že záporná postava mi byla 

sympatická víc než princ hezoun, který se ve 

Zvíře proměnil. Zvíře bylo opravdu 

strašidelné, ale ukázalo se, že má dobré srdce.  

Příběh vypráví o mladé dívce jménem Bella, 

kterou vězní na svém hradě strašidelné Zvíře. 

Po pár dnech strachu však Bella zjistí, že Zvíře 

je milé a laskavé a do Zvířete se zamiluje.  

Film jsem viděla v kině v roce 2017. 

Zpracování příběhu se mi moc líbilo a byla 

jsem ráda, že jsem se na něj přišla podívat. 

Emilka Loučková,4. A 

 

 

 

HUDBA A TRENDY 
 
Jako první se v trendech na YouTube umístil 

Marschmello ve spolupráci se zpěvákem Lil 

Peepem s písničkou jménem "Spotlight". Tato 

píseň mluví o tom, jak neznámý muž ztratil 

svoji ženu a doteď se trápí, myslí na ni a 

nemůže na ni zapomenout. Tuto píseň bych 

doporučovala lidem ve věku 13+, pokud umí 

skvěle anglicky, není problém si ji přeložit do 

českého jazyka. 

 

Barbora Hrubešová, 7. ročník  
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ZÁBAVA 

 

 

Připravil Max Kovanda, 7. třída 

HUMOR 

Paní učitelka se jmenuje paní učitelka Pavlína Kuřatová. Pepíček se zrovna ptá, co je k obědu. Prý 

kuře. Pepíček se raduje – hurá, to už nebudou úkoly! 

Pepíček je ve škole, píšou test a paní učitelka Pepíčka vyvolá a říká mu, ať dělá, co má napsané. 

Pepíček udělá salto. Paní učitelka říká: „Co to bylo?“ „No to, co jsem zrovna napsal – salto.“ 

Paní učitelka při výtvarné výchově zrovna vysvětluje, co je to perspektiva. Pepíček jí, do toho mluví, 

tak paní učitelka řekne: „Když tak rád mluvíš, tak nám vysvětli, co je to perspektiva.“ Pepíček 

odpovídá: „To by mě taky zajímalo.“ 

Vtipy vymyslela Larisa Vávrová, 4.B 


