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Milí čtenáři,  

Právě vychází 4. číslo našeho časopisu v tomto školním roce. Aktivit bylo požehnaně, tak bylo i o 

čem psát. Číslo je tematicky velmi pestré a máme radost, že se přidali i ti, kteří píšou do časopisu 

úplně poprvé. Vítáme je do naší rodiny přispěvatelů. Čím víc nás bude psát, tím zajímavější 

časopis bude. Neváhejte a přidejte se, těšíme se na vaše nápady a postřehy.                                    

Nezapomeňte, že soutěž „Novinář roku“ je vyhlášena i tento rok. Ještě máte šanci!        Redakce časopisu. 

 Uznání všem, kteří se svými 

články podílejí na našem 

školním časopise 

1. A Vzpomínky na školu v přírodě                                                  

Nejvíce se mi líbilo, jak jsem jezdila na koni. 

Koně se jmenovali Hrom, Beeland a Kvido. 

Koně jsme také čistili a kydali jsme hnůj. Moc 

mě to bavilo. 

Líbila se mi prasátka, líbilo se mi všechno. 

                                           Markéta Kroulová,  

 

V pondělí jsme jeli autobusem na školu 

v přírodě.  

Když jsme tam dojeli, tak jsme si prohlédli, kde 

budeme bydlet. Potom jsme měli oběd a pak 

jsme se šli podívat na zvířátka. V úterý jsme si 

udělali výlet na Dračí skály. Byly hodně vysoké. 

Tento výlet se mi moc líbil. Ve středu jsme byli 

u zvířátek v lese. Jezdili jsme na koních a pak 

jsme museli uklidit stáj. Přišel dopis od 

maminky. 

Ve čtvrtek jsme vyráběli kozí sýr. Já jsem ho 

nechtěl ochutnat, ale ostatní děti říkaly, že je 

dobrý. Večer jsme opékali buřty. To jsem si 

pochutnal. Byl to hezký večer. 

V pátek jsme se rozloučili. Museli jsme si sbalit 

věci a po obědě jsme jeli domů. Doma jsem 

všem vyprávěl, co jsme všechno zažili. 

Jan Kalvach, 1 .A (můj deníček) 

Práce na projektu 

KONĚ 

Lidé si ochočili koně, aby na nich mohli jezdit, 

zapřáhli je do vozů a převáželi těžké náklady. 

Kůň bydlí ve stáji, kde má svůj box. Musí tam 

být čistá voda a čistá sláma. 

Koně mají rádi v létě trávu a v zimě hodně sena. 

Dostávají také oves, granule a mrkev a solný liz. 

Koně chováme proto, abychom na nich mohli 

jezdit. Mnozí lidé pokládají svého koně za 

nejlepšího kamaráda. 

Dobří jezdci se mohou zúčastnit závodů 

v drezuře, ve skocích nebo na dostizích. 

 Leonka Šimůnková, 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

Návštěva z Dánska Sára Dvořáková, 5. A 
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Můj kamarád Magnus                        Samuel Holan, 4.A 

 9.3. jsme přivítali Magnuse a Lasse, kteří k nám 

přijeli na výměnný pobyt z Německa. Minulý rok 

jsem byl já u Magnuse. S dětmi jsme hned 

v pondělí co přijeli, hráli na xboxu. 

Druhý den jsme byli s ostatními hostujícími a 

hosty v Praze. 

Třetí den jsme byli ve škole a měli jsme dílny s 

učiteli. Odpoledne jsme šli na hřiště hrát fotbal. 

Když jsme byli doma, tak jsme v mém pokoji hráli 

kulečník a posilovali. 

V projektu 

mezinárodních setkání 

jsem měla na starost 

kamarádku z Dánska- 

Katrin. 

Týden, kdy u nás 

pobývala, byl naplněný 

programem, který si naše 

rodina pro ni připravila. 

Protože jí zajímaly 

památky, snažili jsme se, 

aby měla možnost jich co 

nejvíce vidět. 

V neděli večer přijela Tania. V pondělí 

jsme byly na 2. stupni a hrály jsme tam 

různé hry. Potom jsme šly do bazénu. V 

úterý jsme byly v Praze na Pražském 

hradě a na Malé Straně. Ve středu jsme 

byly na 1. stupni a malovaly jsme 

vajíčka, vyráběly bzučák a skládaly jsme 

tvary z kostiček. Ve čtvrtek jsme byly na 

Od 8. 2. do 13. 2. jsme hostili děti 

zapojené do výměnného pobytu v rámci 

projektu Comenius. Děti k nám přijely 

z Dánska, Finska a z Německa. Já jsem 

hostila dvě Dánky. Ale Štěpánka z 1. 

stupně měla se svou návštěvou z Dánska 

problémy, a tak u nás byly celý týden… 

Neděle: Večer, asi mezi sedmou a osmou 

Moje nová kamarádka             Bibi Roháčová, 6. A                            

 

V březnu měli někteří naši žáci možnost, hostovat žáky ze zahraničních škol: z Dánska, 
Finska a Německa. Zde jsou jejich zážitky. 

 

Čtvrtý den jsme byli také ve škole, s Janou Maroušovou, 

dělali jsme obrázky, podle nálady. Odpoledne jsme byli v 

bazénu a po bazénu jsme jeli na večeři. 

Pátý den jsme navštívili děčínské centrum Pivovar, kde bylo 

mnoho atrakcí. Mezi nimi hopsárium a 5D kino. Poté co jsme 

se vyřádili, jsme se naobědvali a prohlédli si výstavu 

kovových monster. 

Tento týden byl moc SUPER!!! 

 

 Nejprve jsme zavítali na Hřídelík, Kalvárii, 

Helfenburg, Ploskovice a dalších historická místa 

v našem okolí. 

Velkým zážitkem byl pro ni výstup na Bezděz, neboť 

jak víme, Dánsko je téměř rovinatá země. 

Pro velký úspěch pozorování krajiny z výšky jsme 

vyrazili na Ještěd. Tady jsme si ale počkali na lanov- 

ku, neboť byla hrozná zima. Než přijela, rozpoutali 

jsme pořádnou koulovací bitvu. 

Rovněž výlet do Prahy se školou se velmi líbil. Sice 

nás bolely nohy, ale viděli jsme toho hodně. 

Jsem přesvědčená, že za týden pobytu u nás Katrin 

poznala naše okolí a školu docela dobře a s pěknými 

zážitky i vzpomínkami se v sobotu vracela do své 

vlasti. 

 Určitě bude mít o čem vyprávět.                         

 

hodinou, jsem s p. učitelkou Plíhalovou jela na pražské letiště Václava 

Havla vyzvednout děti z Dánska a Finska. Domů nás odvezla Sára z 1. 

stupně se svým tátou. Do České Lípy jsme přijeli asi v deset hodin večer. 

Pondělí: Ráno jsme šli do školy, kde na nás čekaly dílničky v angličtině. 

Domů jsme ze školy přijely kolem dvanácté. Doma jsme se naobědvaly a šly 

jsme do města. Jelikož bylo hezky, daly jsme si zmrzlinu. Poté jsme šly pro 

Štěpánku a její Dánku a ukázaly jsme Dánkám město. 

Úterý: V úterý jsme všichni hostitelé i hosté jeli do Prahy. Tam jsme 

navštívili Pražský hrad, katedrálu sv. Víta, Staroměstský orloj… Domů jsme 

přijeli kolem osmé. 

Středa: Šli jsme do školy a učili jsme se. Doma jsme pak hráli různé hry 

v angličtině. 

Čtvrtek: Ve škole jsme měli dílničky a palačinkový běh. Poté nás vyzvedla 

Štěpánčina mamka a jeli jsme do Nového Boru do restaurace u sklárny 

Ajeto. 

Pátek: Ve škole jsme se učily. Doma jsme pak hrály různé hry v angličtině. 

Večer jsme se loučily a asi půl hodiny jsme si se  Štěpánkou probrečely, že 

Dánky asi neuvidíme, že se nám bude stýskat, a tak Dánky navrhly, že 

bychom k nim s celou rodinou někdy mohli přijet. 

Sobota: Dánky vstávaly brzy ráno, my jsme se také vzbudily brzy, takže 

jsme se ještě jednou stihly rozloučit. 

Tania u nás na návštěvě  
 Štěpánka Ronešová, 5.A 

2. stupni a běžely jsme 

palačinkový běh. V pátek 

jsme byly taky na 2. 

stupni se šesťáky. Celá 

návštěva se mi moc líbila. 
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Já a moje kamarádka Iida                                                                             Jiřinka Kroulová, 6.A 

V týdnu od 9. do 13. března 2015 navštívili naši 

školu děti a učitelé ze 7 zemí -Velké Británie, 

Německa, Francie, Dánska, Finska, Itálie a 

Kypru. Přiletěli sem, aby se zde dozvěděli něco 

naší škole, městě, regionu, ale i tradicích. Já 

jsem hostila Finku jménem Iida. 

Pondělí: Na 2. stupni se odehrály dílničky, kde 

jsme si mohli něco ukuchtit, vyrobit a 

zaskotačit v tělocvičně nebo bazénu. Po 

skončení výuky jsme já a Iida šly na mažoretky, 

kde jsem ukázala, 

jak to tam chodí a jak se točí hůlkou. 

Úterý: Pro ty, co hostili, a  pro hosty se konal 

velký výlet do Prahy na Pražský hrad. V Praze 

jsme se také vydali na pražský most a 

k pražskému orloj. 

Středa: Učitelé ze zahraničí navštívili 1. stupeň, 

kde probíhaly dílničky a prezentace. Když nám 

na 2. stupni skončilo vyučování, tak jsme se 

s Iidou vypravily do sklárny Ajeto v Novém 

Boru, kde jsme se usadili v restauraci, ze které 

bylo možné pozorovat práci sklářů. Poté jsme 

Na začátku března k nám na 

návštěvu přijeli Tony (10) a 

Jonte (9) z Německa. Ukázali 

jsme jim Prahu a Liberec. Vzali 

Když přijely holky z Německa, tak jsme se hned 

skamarádily. Když jely do Prahy, tak jsem se 

mámy pořád ptala: „Kdy přijedou holky?“ A když 

jsme se loučili, tak jsem brečela… A potom 

k nám přijela Saša Vránová. 

 

Holky z Německa Áďa Hudrlíková, 2. A 

jeli do skal. Procházeli jsme skály 

za Zákupami. Procházeli jsme 

tajemnými štolami, lezli jsme po 

skalách, byli jsme v Pekle (skály) a 

ve skalním divadle ve Sloupu, kde 

jsme hráli na babu. Když už jsme 

byli unavení, táta nás vzal na naši 

chalupu v Nových Zákupech. 

Seznámili jsme Iidu s naším psem a 

také s naší zahradou. 

Čtvrtek: Na 2. stupni proběhly prezentace 

s návštěvníky (učiteli). Po dvou hodinách 

prezentací jsme se všichni odebrali na hřiště, 

kde proběhl palačinkový běh. Domů jsme 

s Iidou dojeli autobusem a potom jsme šli do 

města. Iida si koupila sladkosti. Mamka nás 

po nakupování dovezla na malování do 

Libertinu, kam každý čtvrtek chodím. Byly 

jsme tam jen hodinu místo dvou, protože 

Iida musela ješte koupit dárky pro rodinu. 

Pátek: Opět jsme s Iidou byly po vyučování 

v Novém Boru. Mamka nás vzala do 

velkého sklářského muzea, kde jsme si 

mohly vybrat pohled a byl zde i průvodce 

v angličtině. Po tomto zážitku jsme se 

vydaly do cukrárny a poté na chalupu. 

Sobota: Brzy ráno odjezd autobusem do 

Prahy na letiště. 

       Tento týden se mi moc líbil a bude se 

mi po návštěvnících stýskat.  

Návštěva z Německa  Adam Jílek, 4.A                    

 

jsme je lanovkou na Ještěd, kde se jim nejvíc líbil 

sníh, led a rampouchy, protože u nich moc často 

nejsou. V Liberci jsme také byli v Dinoparku. 

Nejvíc se jim ale líbilo opékání buřtů. Mě zase 

překvapilo, že v Německu mají šest známek. 

Nechtěl bych dostat šestku ! Myslím, že jsme si 

společný týden užili a určitě bych je ještě někdy rád 

viděl. 

Březen je měsíc knihy, a tak 

jsme byli v Městské knihovně 

v České Lípě. Hráli jsme si na 

knihovníky a knihovnice, 

dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi 

brožovaným a vázaným 

výtiskem a samozřejmě si 

prohlédli spoustu zajímavých 

knížek. Moc se nám tam líbilo.        

Návštěva knihovny  
 Majda Skyvová, 3. A                    

 

Co se děje ve škole 
 

Naučili jsme se vyrábět mýdla. Ve třídě 

nás navštívila p. Špeldová a vysvětlila 

nám, jak to budeme dělat. Nejdříve jsme si 

zpracovali materiál do kuličky, mezitím se 

nám uvařilo barvivo, které jsme potom 

smíchali. Každý si vybral formičku, do 

které jsme si dali hmotu. Každý z nás si 

domů odnesl dvě voňavá mýdla. Bylo to 

moc pěkné. 

 

Mýdélka 
 Kája Zikmundová, 3 A                    

 

Slzy přirozeně vytvářejí na povrchu oka 0,005 

až 0,012 milimetrů tenký film, který se pomocí 

mrkání obnovuje každých 10 až 30 sekund. 

Jeho funkcí je udržovat rohovku hladkou a 

chránit ji před podrážděním. Právě na tomto 

slzném filmu je kontaktní čočka usazena, neleží 

přímo na oku. 

Princip čoček pro krátkozraké – lidé 

s krátkozrakostí vidí dobře na blízko, ale mají 

problém rozpoznávat předměty nebo nápisy 

v dálce. V takovém případě je čočka vyrobena 

tak, že se tloušťka její stěny postupně od krajů 

ke středu ztenčuje. Díky tomu se ohnisko 

postupně posune zpátky na sítnici. 

Princip čoček pro dalekozraké – lidé 

s dalekozrakostí mají problém rozpoznávat 

písmeno a kontury na malé vzdálenosti, ale do 

Oči      Áďa Hudrlíková, 2. A 
dálky vidí dobře. V tomto případě je 

čočka vyrobena naopak tak, aby byla 

ve středu silnější než na okrajích. 

Díky tomu se ohnisko, které 

zůstávalo ještě před sítnicí, posune na 

správné místo. 

Všechno vzhůru nohama - Jak oko 

vlastně funguje? Představ si, že 

pozoruješ hořící svíčku a před ní část 

oka láme světelné paprsky a vytváří 

skutečné zmenšení….      

Proč ryby nemají víčka a řasy? 

Řasy zabraňují tomu, aby se nám do 

očí dostal prach nebo drobný hmyz a 

další nečistoty. Víčka nám slouží 

k tomu, aby nám pomáhaly zvlhčovat 

oči. Ryby žijí ve vodě, která jejich 

oči udržuje vlhké 24 hodin denně, 

takže se obejdou bez víček a řas.      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

strana 4 Klíčová dírka  Ohlédnutí  za prázdninami   

My favourite 

animal is Fjord 

Pony. This 

animal comes 

from Norway. It 

eats grass and 

hay. You can 

ride it, play with 

it, or compete 

with it. It is 

middle-sized 

and its colour is 

usually white. Its 

mane is funky 

style. Fjord 

Pony is 130 – 

142 cm high. It 

is so beautiful 

and cute. 

Anglie       
Jan Plíhal, Václav Štemproch, 9. A 

How far is your city form Česká 

Lípa? How long did it take to get 

here? 

I think 7 hours. I don´t know the 

distance. 

How did you travel here? 

First we travelled by car and then by 

plane. 

What is the biggest difference 

between our school and your 

school? 

The size…Our school is really big. 

We have over 500 people. But the 

same thing is that it is split to 2 

different buildings. 

Have you been to the Czech 

Francie       Ondra Michl, Pavel Plíhal, 9. A 

Republic before? 

No. 

What do you like here most? 

The buildings…Yeah the architecture. 

What did you see here? Where have you 

Ondra: Hello, I‘ve got some questions for you. 

What was the first feeling when you came here in 

the Czech Republic??? 

Oh. It was in Prague and Prague is a beautiful 

city…..the city centre, around is like our suburbs 

and, well without that is very……the airport was 

very far away to the city centre and then we crossed 

the suburbs, and taking busses and metro, but it was 

good. 

Pavel: How long did you travel before you came 

here? 

Oh….It was…… We were driving a car to Geneva 

in Switzerland…just 2 hours by car and then it was 1 

hour 40min fly to Prague and then it took really long 

to go from the airport to the city centre, it was more 

than 1 hour 

Pavel: So…. Long travel 

Yeah.. it was 

Ondra: How far do you think is your city to 

Česká Lípa? 

Oh….I would say something like 700Km. We had to 

cross Germany and then we are next to the boarders 

with Switzerland. In the east France….so far away 

Ondra: What are the Czech people compare to 

your people?? 

Same no?? Ha Ha 

Ondra: OK 

Just the language is different. There is nothing we 

can understand to the Czech 

Pavel: Have you ever been to the Czech Republic 

before?? 

Oh… Yeah. I was in Prague. It was 20 years ago. It 

was 1991 so long time ago. And I saw big changes, 

especially Prague is really different now, the city 

centre looks like French. But when I was here 20 or 

25 years ago it really looked different. You know the 

Učitelům ze zahraničí jsme položili několik otázek. 
Překlady rozhovorů naleznete na webových stránkách naší školy. 

 
 

been? 

We´ve been to Prague. We´ve seen Charles 

bridge. And in Česká Lípa we´ve seen the 

castle, church, museum. It is beautiful. 

What are Czech people compare to your 

people? 

Quiet...The Czech children are very quiet. 

Britain´s are very noisy. 

Did you enjoy being apart to our 

workshops and seminars in our school? 

Yes...It was difficult, but it was good 

experience. 

What is your best experience you´ve had 

here so far? 

I think the teaching. You must skip the 

problem in the languages here. 

Has any funny story happened to you 

here? 

It´s not that funny but we´ve been stuck in 

the plane for 2 hours. 

 

communist architecture, it was really poor and now 

it looks really like a French town. 

Ondra: What is your favourite Czech food or 

drink? 

Oh..I think the national drink here is beer, no? But I 

don’t like beer… I am sorry :DDD. And what I did 

try hmmm…. I don’t know about drink but food is 

OK and I like “schnitzel“. That’s good, its unusual 

that’s why. 

Pavel: Did you enjoy being part of own seminars 

in our school?? 

Yeah.. It’s very interesting. As I said it’s very 

difficult for us to understand your language. You 

speak English well because you are teenagers, but 

when we were in the other school with the young 

they can’t any… just a few words so it’s very 

difficult to communicate but now it’s good. It’s 

always good to teach other students. 

 

 

Pavel: Which is your most 

interesting experience you have 

had so far?? 

Oooohh… Ha Ha …. Yesterday we 

played bowling… that was cool. Ha 

Ha Ha. That was cool. But I think 

the best is  to see different cultures, 

different countries thanks to 

Comenius projects …. Everything is 

interesting and how your buildings 

look like, how you learn, how you 

behave, your school and your work 

is very different compare what we do 

in France. 

Pavel: What is the biggest 

difference between your school 

and our school?? 

Ehmmm… The architecture, 

specially the other school with the 

youngest children looks like a 

labyrinth to me, in my school we 

have long corridors probably 100m 

long and then we have one 

classroom, one classroom, and the 

other and here it is like a labyrinth. 

In my school you can’t get lost, here 

I am always lost. 

Ondra: Do you want to come to 

Czech Republic again?? 

Oh…Yeah. I wish 

Ondra, Pavel: OK…. Thank  you 

for your time 

You’re welcome. 
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Finland                                                      Matěj Lang,  7. A                                   

How far is your city from Česká Lípa? 

How long did it take to get here? How 

did you travel here? 

Our city is about  1 500 km from Česká 

Lípa. We travelled first by train (from 

Nivala to Helsinki) and after it by plane to 

Praha. And Petra picked us up. It took 16 

hours. 

What is the biggest difference between 

your school and our school? 

This school is bigger than our school but 

you have less students in the classroom 

than we have. 

Have you been to the Czech Republic 

before? What places did you see? 

No, we haven’t. 

What are Czech people like compare to 

your people? 

In my opinion you are more flexible than 

we are. 

How did you travel here? 

We came to the Czech Republic by 

flying from Copenhagen by airplane to 

Frankfurt and then to Prague. In Prague 

we were picked up by Petra and some 

parents and then we were driven to 

Česká Lípa.  

What is the biggest difference 

between our school and your school? 

Our school is much bigger  and there 

are children 6 years old till 16 years old. 

How many children have you got 

there? 

430 

Have you been to the Czech Republic 

before? And where? 

Teacher 1: Yes. I’ve been here 4 times.  

I’ve been to Prague and Trutnov. 

Teacher 2: I’ve been to the Czech 

Republic  many times. I don’t know 

how many times. Last time I was here 

this Christmas for skiing. 

What do you like here most? 

Prague is a beautiful city, beautiful 

buildings and Charles Bridge is so 

special. 

What are Czech people compare to 

your people? 

I think they are very similar. Czech 

people like going out in the evening, 

drink a beer I think it is the same like in 

Denmark they also go out and have 

beer, they talk about politics. So, not 

much big difference. 

Did you enjoy being apart to our 

workshops and seminars in our 

school? 

Dánsko                              

Německo                        Olča Nešická, Míša Martinová, 9.A 

Jak dlouho vám trvala cesta? 

Cesta do České Lípy nám trvala 

valekm okolo 9 hodin - 800 Km. 

V čem se liší vaše škola od 

naší? 

V Německu mám školy větší a 

hezčí, ale vy máte v každé třídě 

interaktivní tabuly, narozdíl od 

nás. My máme jenom jednu v 

jedné třídě. 

 Kolik žáků máte ve třídě? 

V Německu máme stanovený 

minimum 20ti žáků, překvapilo 

nás, že tu je minimum 16. 

Byla jste už někdy před tím v 

ČR? 

Před 10ti lety jsem byla v Praze a 

velmi se mi tu líbilo, také jsem si 

užila navštěvování různých 

restaurací a opery. 

Jaký je rozdíl mezi českými a 

německými lidmi? 

Nevidím žádný rozdíl mezi 

Čechy a Němci. Jako jediný 

rozdíl je však barva vlasů. 

Užili jste si to tu a co se vám 

nejvíce líbilo? 

Moc jsme si to tu užli a dobře se 

nám tu pracovalo. Byly jsme 

překvapeny počtem našich žáků. 

Did you enjoy being part of our 

workshops and seminars in our 

school? 

Of course, a lot. 

 What is the most interesting 

experience you have had here so far? 

Climbing up to the mountain.  

 

Nejvíce se mi na ČR líbí dobré jídlo a 

starobylé domy. 

Zasáhlo nás, jak srdečně přivítali 

náhradní rodiče německé žáky. 

Well, yes. I think it’s very kind to 

be part of the activities at school. 

What is your best experience 

you´ve had here so far? 

Being here at school, seeing how 

you do teaching here in the Czech 

Republic in school. And then I 

really enjoyed the walk we had on 

Monday, we went up to the 

mountain, Jedlova. We took the 

train for a half an hour and then 

went up the mountain. It was very 

nice, very interesting. 
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White Stripes                                  Jan Plíhal, 9.A 

 

Moje zájmy               Eliška Krčálová, 7.A                 

Každý má určitě mnoho zájmů, ale někteří přemýšlejí nad 

tím, co by mohli dělat……. 

Hudba 

Například hodně dětí má rádo hudbu, každý jiného stylu – 

rock, punk, jazz, metal atd. Proč by si nemohl založit 

vlastní kapelu, zpívat na soutěžích atd.??:) Kdo ví, třeba se 

staneš umělcem zrovna ty! Proč sedět a čekat na štěstí, 

když ho máš možná zrovna před sebou? 

Hodně dětí (i já) chodíme do Zušky a snažíme se rozšířit si 

své znalosti o hudbě. Jezdíme na Letní dílnu, kde se každý 

zaměřuje na svůj obor, do kterého se sám přihlásí. Během 

jednoho týdne se snažíme vytvořit dílo, které se poslední 

den prezentuje před rodiči, a přáteli a dalšími obory, aby 

věděli, jak se nám dařilo a jak jsme si to užili na dílně.  

Neříkejte, že nemáte alespoň jednoho milovaného zpěváka. 

Tak proč s písničkou vašeho oblíbeného interpreta neozářit 

svět.! Kdo ví, třeba vyhraješ několik soutěží najednou!  

Výtvarka 

Můj učitel se zaměřuje hlavně na myšlení dětí a snaží se 

nám z různých povídek, které nám přečte ze starých knih, 

nebo si příběh vymyslí, tak nám pomůže ztvárnit obraz, 

který se  pak jeden měsíc  vystavuje v Zušce. Proč bys 

nemohl být Leonardo da Vinci? 

Moje zaměření – hudba 

Já jsem už jako malá holka měla ráda hudbu, protože hudba 

tě nezradí, neublíží ti, spíš tě povznese. A hudba je s tebou 

celý život a také tě jím doprovází. Jako malá jsem se dala 

na flétnu, vystřídala jsem mnoho učitelů, až přišel čas, kdy 

jsem flétnu měla vyměnit za jiný nástroj, který by mě bavil. 

Dlouho jsem chodila na koncerty, abych našla to pravé. Až 

poté, když jsem poznala pozoun (trombon), hned jsem 

chtěla hrát, jenže jsem se nejdřív musela naučit hrát na 

baskřídlovku. Na ni jsem kupodivu hrála jen jeden týden, 

protože mi to podle učitele opravdu šlo. Tak jsem začala 

hrát na trombon. Začala jsem jezdit na konzervatoř za 

profesorem, který mě velmi přívětivě uvítal.  

Hudba je pro mě odreagování od okolního světa, je to moje 

představivost, jen já a nástroj.  Doporučuju mít nějaké 

zájmy.    

Letošní termíny anglického tábora 

I. turnus: 6. 7. – 10. 7.2015 

II. turnus: 13. 7. – 17. 7.2015 

Poslední volná místa!!!!!! 

Uzávěrka dalšího čísla je 17. června 2015.   
 

Normálně bych vám teď představil kapelu (jako obvykle), ale tentokrát udělám 

malou výjimku a představím vám své oblíbené rockové duo. Toto duo vzniklo 

v roce 1997 v Detroitu a poté z nejasných důvodů ukončilo svou činnost v roce 

2011. 
V duu jsou Jack White (kytarista a zpěvák a klavírista) 

a Meg White (zpěvačka a hraje na bicí)…Důvod proč 

mají stejné příjmení je ten, že jsou manželé.  

Toto duo hraje všechny možné odvětví Rocku, (kromě 

těch, ve kterých se používá el. hudba), např. Punk Rock 

atd…A typické pro ně jsou barvy černá, červená a bílá. 

Jako písničky doporučoval určitě písničky, které je 

nejvíce proslavily „Seven Nation Army“, „Hardest 

Button to Button“ a „Fell in Love with a Girl“. Mě se 

také osobně líbí „Icky Thumb“. 

Jejich písničky mě zaujali především jejich 

jednoduchostí a originálním nápadem.  

 

Fotbal        Jakub Matička, 5.A 

Finále Ligy Mistrů 2015 se 

bude hrát v ________ ? 

Nápověda: marcelo, xavi, 

vacek, neymar, lampar, 

ševčenko, torres Ještě pár postřehů od Adélky Hudrlíkové                 

JE PRAVDA, ŽE JEDEN ROK PRO ČLOVĚKA 

JE SEDM LET PRO PSA? 

Při počítání věku psů se často používá tohle pravidlo, 

ale ve skutečnosti je to trochu složitější. Psi 

nejrychleji stárnou během roku života. To jsou 

dospělí asi tak, jako šestnáctiletý huberťák. Druhý rok 

psího života obnáší dalších 3 – 8 let, záleží na rase a 

velikosti / větší psi stárnou trochu rychleji/. No a za 

každý další rok u svého psa si můžeš připočítat 

dalších 4 – 5 lidských let. 

ŠAMBHALA 

Moji rodiče jsou vegetariáni a kuchaři. Máme jídelnu. 

Chodí do ní hodně lidí. Vegetariáni i ti, co jí maso. 

Máme dva osmáky, jednoho zakrslého králíka a 

malou, roztomilou želvičku, která nemá jméno. 

Osmáci se jmenují Turbo a Kulda a králík je holka a 

jmenuje se Myška. 

 

NOVÉ NÁUŠNICE 

Když jsem byla malá. Tak mi 

máma nedávala náušnice, aby mě 

ta bolest netrápila. Taky abych 

třeba teď neříkala : „Já nechci 

náušnice“. Myslela jsem si, že to 

bude hrozně bolet, ale nebrečela 

jsem. Iva říkala, že budu mít 

červený uši. Červený je zatím 

ještě nemám, ale ještě uvidíme. 

Jenom to dvakrát štíplo…    

A pak, že není na hodinách zábava                 

 Jak dělíme úhly? 
… libové, placaté, pravé 

(správná odpověď: ostré, tupé, pravé) 

 Koroptev je manželka od husy. 

 Pivoňky = zvířata 

 Kakaová bábovka – bude tam „V“, protože 
jste řekla, že „F“ tam nesmíme napsat. 

 Dětských se správně píše „děckých“, 
protože to jsou „děcka“. 


