
 

Třeťáčci v Déčku! 

Rozhovor s paní 

ředitelkou 

Byli jsme na Letné! 

            …a mnoho dalšího 
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Slovo úvodem  

Čtvrté číslo školního časopisu 

je tu! A jaké jsou novinky v naší 

redakční radě? 

Přibyl nám nový člen – Matyáš 

Šlehofer z 5. třídy, který nás bude 

zásobovat recepty, ale také novinkami 

ze světa latinsko-amerického tance. 

Přihlásili jsme se s naším 

časopisem do dvou soutěží. Jednu 

soutěž ,,Časík“ pořádá naše škola se 

společností Aperta. Jedná se o soutěž 

školních časopisů. Úkolem je vybrat dvě 

nejpovedenější čísla a ty do konce 

května odeslat ke zhodnocení. 

Vyhodnocení bude další školní rok v září.  

Druhou soutěž pořádá 

televize Déčko. Zde musíme vypracovat 

čtyři soutěžní úkoly. První úkol byl 

vypracovat logo našeho časopisu a 

v druhém úkolu jsme měli 

nafotit/namalovat, jak probíhá náš 

školní den. Na další dvě soutěžní zadání 

čekáme. A jak si vedeme 

s vypracováním jednotlivých úkolů? To 

budete mít možnost zhlédnout v našem 

časopise. 

Tak nám držte v soutěžích 

palce a teď už přejeme příjemné a 

zajímavé počtení! 

Klára Čiháková 

 

Na školním časopise se větší či menší 

mírou podílejí následující redaktoři: 

3. tř. – Adéla Tůmová 

4. tř. - Kačka Tůmová  

5. tř. - Monika Uričová,Kryštof 

Prchlík, Eliška Solnařová, Kristýna 

Knapová, Matyáš Šlehofer   

8. A - Milan Kučera, Petra 

Doležalová, Kristýna Marečková, 

Zuzka Nosková 

9. tř. - Roman Hanuš (grafický návrh 

titulní strany) 

+ učitelé + další …. 

Autor každého článku, fotografie či 

obrázku je uveden vždy pod článkem 

 
Soutěž s televizí Déčko 

Prvním soutěžním úkolem 

bylo sestavit redakční tým (již 

máme), název časopisu (máme) a 

logo časopisu. Logem našeho 

časopisu se stalo písmeno ,,H“ a 

proč zrovna toto písmeno? Čtěte 

dále. 

Logo časopisu „H“ 
Z několika návrhů jsme nakonec 

vybrali tento (vpravo u fotky 

našeho týmu). Autorkou loga je: 

Kristýna Knapová (5. třída). 

A proč zrovna H? 

- písmenem H začíná název 

našeho časopisu Hepčík 

- H připomíná Hrazdu – naši 

redaktoři rádi zdolávají různé 

překážky a máloco je zastaví 

v jejich práci 

- H jako Hezké a Humorné noviny 

- H jako Hloubaví a Hraví 

redaktoři 

- H jako HaHa a naši pobavení 

čtenáři 

-H jako Hmm a naši zahloubaní 

čtenáři 

- H jako město Hrádek nad 

Nisou, v kterém je naše škola 

 

Rozhovor s paní ředitelkou  

Mgr. Editou Poláčkovou 
 

Jak se dnes 

máte? Ale 
ano, dobře. 
Co tak 

normálně 

děláte v práci? Každý den 
trošku učím. Potom vyplňuji různé 
papíry,tabulky a odesílám zprávy. 
To ani snad nechtějte vědět. 

Baví vás vaše práce?  

Baví mě učit, míň mě baví sedět 
nad papíry, ale to k tomu bohužel 
patří. 
Co děláte ve volném čase?  

V zimě lenoším, čtu si knížky a 
dívám se na televizi. A když je 
hezky, chodím na zahrádku.  
Máte nějaké domácí zvíře?  

Ne, nemám, ale dříve jsem měla 
myši, křečky a morčata. 

Proč už se žáci nemohou 

připojovat ke školní wifi síti? 

Protože tam máme veškerou 
databázi, kde jsou data žáků jako 
např. datum narození a různá 
čísla, a to ze zákona nemůžeme 
mít veřejné. 
Bylo by možné mít skřínky 

místo šaten?  

Když na to budou peníze, tak já 
bych byla moc ráda. Ale když 
jsem to počítala, vyšlo by to asi 

na půl milionu.  
 
Děkujeme za rozhovor! 
Autorky: Eliška Solnařová, Kristýna 

Knapová 

 

Prosinec/leden 

2013/2014 

Cena: 



 

Citáty 
(citáty pro vás vybrala Péťa 

Doležalová) 

 

Nikdo není tak chudý, aby nemohl 
darovat úsměv.    (neznámý autor) 
 

Usmívej se na toho, kdo ti nejvíc 
ublížil, aby neviděl, jak moc tě to 
bolí.    (Božena Němcová) 
 

Při žertování nikoho neurážejme. 
Raději nevyprávět vtip, který 
považujeme za zdařilý, než 
ztratit přítele.    
(Tullius Marcus Cicero) 

 

 

COOLTŮRA 
 

 

 

MASOPUST 

Prvního března prošel 

městem masopustní průvod. 

Ale co je to MASOPUST? 

Masopust je třídenní 

svátek i slavnostní období mezi 

Vánocemi a Postní dobou. Zatímco 

jeho počátek, který nastává po 

svátku Tří králů (6. ledna) má 

pevné datum, tak jeho konec je 

závislý na datu Velikonoc a končí 

tak v rozmezí od poloviny února 

do počátku března. Dříve 

Masopust představoval dobu 

radosti a veselí mezi dvěma 

postními dobami. 

Během masopustu se 

konali taneční zábavy, svatby a 

všelijaké slavnosti, na které jindy 

kvůli práci nebyl čas.  
Autorka: Eliška Solnařová 

 

RECENZE KNIH 
 

Název knihy:  

 

Domeček pro šneka Palmáce 

 

Spisovatelka: Zuzana Pospíšilová 

Počet stran: 95 

 

Děj knihy:  Šnek Palmác 

přijde o ulitu, když se jednoho 

dne jde vykoupat. Palmác se 

schová, ale najde ho beruška a 

bude se mu snažit pomoc 

s hledáním nového domečku. A ne 

jen ona se mu bude snažit 

pomoct, ale také myška, žížala, 

pavouk, krtek atd. Hodně 

domečků mu nevydrží, hledání 

domečku není vůbec jednoduché… 

Najde nakonec Palmác svůj nový 

domeček? 

Tato knížka je pro děti 

od 4 do 8 let. Knížka je naučná, 

vhodná pro první čtení a je 

opravdu hezká. 

 

Alchymie věčnosti 

 

Spisovatelka: Avery Williamsová 

Počet stran: 256 

Děj knihy:  Serafína žije 

už několik staletí s Cyrusem, 

který si ji střeží jako oko v hlavě. 

Jenže Serafína si nechce pořád 

jen vyměňovat těla tím, aby 

umírali lidi, jen kvůli tomu, aby 

žili s Cyrusem a jeho partou. 

Serafína jednoho dne uteče tak, 

že vezme Cyrusovi knihu o 

alchymii, aby nemohl už další lidi 

přeměnit za, jak sama říká, 

zabijáky,  a s tím, že spáchá 

sebevraždu. Jenže to se nestane 

– tam, kde chtěla skočit, tak 

načape jinou holku, která chce 

také spáchat sebevraždu a 

rozmluví jí to. Pak bude chtít 

zachránit holku, která měla 

autonehodu, jenže se do ní 

převtělí… 

Zvládne hrát roli 16 

holky? Najde ji Cyrus?  Vrátí se 

do svého starého života? 

Tuto knihu jsem četla 

před nedávnem a teď čtu její 

druhý díl Nejistý zítřek, který by 

měl všechno zakončit. Je to 

opravdu hezká knížka, která by 

sedla, myslím, každému.  Knihu 

doporučuji spíš holkám od 13 do 

16 let. 
(autorka recenzí: Petra Doležalová) 

 

Zpověď  6.B 
 

     V této třídě se nikdo nenudí. 

Je to třída plná zábavy. Naše 

třída je ta nejlepší třída na 

světě. No jak pro koho, ale pro 

mě nejvíc. Jsme tak trošku 

„retardovaná“ třída a pěkně 

ulítlá. 

     Tahle třída má své světlé i 

tmavé stránky. Nějací lidé by se 

mohli polepšit, protože někdo nám 

tu třídu občas pěkně ničí!  

   Kluci a holky z naší třídy jsou ti 

nejlepší. Lepší třídu jsem nikdy v 

životě neviděla, já z této třídy 

nemám slov,  nejlepší třída pod 

sluncem.  

  Na první pohled to je 

příšerná třída, ale když všechno a 

všechny poznáte, zjistíte, že to 

je úžasná třída a já bych ji za 

žádnou jinou ani za nic 

nevyměnila!  

Ty naše třídní průšvihy 

jsou nejvíc! Tato třída je boží a 

lidi v ní jsou zlatíčka. Stačí je 

jenom poznat! Milovat je, je málo.  

Tihle lidé obsadili mé srdce! 

Nejlepší věc, která se mi v životě 

stala byla, že jsem vás mohla 

poznat!  

Miluju vás všechny 

moooooooooooooc! 6.B navždy <3  
(Autorka: Karolína Matoušová, 6.B) 

 

 

RECEPTY  

 

Tentokrát tip na něco sladkého 

od našeho nové redaktora 

Matyáše Šlehofera: 

 

Vykrajovaná 

srdíčka                 

Připravte si: 250 g másla, 165 g 

moučkového cukru, 335 g 

polohrubé mouky, 1 žloutek,  

1 velké balení lentilek. 

 

Postup práce: těsto vyválíme a 

pak vykrajujeme srdíčka, která 

klademe na plech s pečícím 

papírem.  

 

Srdíčka zdobíme lentilkami, 

pečeme v troubě na 180 až 200 

stupňů. 

 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Postní_doba


+ ozkoušené recepty: 

 

Krémová horká čokoláda 

Jak dlouho? 

 Doba přípravy 5 minut 

 Vaření: 5 minut 

Ingredience na dvě porce 

 160 g kvalitní čokolády 

 500 ml mléka 

 250 ml smetany ke 

šlehání 

 1 lžička moučkového 

cukru 

 kakao nebo skořice na 

posypání 

Příprava  

V hrnci se silným dnem 

zahřívejte na středním plameni 

mléko a čokoládu, rozlámanou na 

kousky; stále míchejte. Ohřívejte 

těsně pod bodem varu a 

vymíchejte dohladka. Smetanu 

ušlehejte s moučkovým cukrem, 

ale ne úplně dotuha. 

 

Horkou čokoládu rozlijte do 

hrnků, ozdobte šlehačkou a 

posypte kakaem nebo skořicí.  

 

Zapečené sendviče 

Jak dlouho? 

 Doba přípravy:10 minut 

 Smažení 8 minut 

Počet porcí na 4 kusy 

Ingredience 

 300 g moučny  ch 

brambor, oloupany  ch a 

pokrájeny  ch, uvařeny  ch 

doměkka 

 425 g  tuňáka ve vlastní 

šťávě, scezeného a 

rozdrobeného 

 2 jarní cibulky, tence 

pokrájené 

 mořská sůl a čerstvě 

mlety   pepř 

 1–2 lžíce hladké mouky 

 1 vejce, lehce prošlehané 

 3–4 lžíce strouhanky 

 3 lžíce slunečnicového 

oleje 

 4 lžíce hotového 

hummusu (konzerva v 

exoticky  ch potravinách v 

supermarketu či 

promixovaná 

konzervovaná cizrna s 

olivovy  m olejem, 

citronem a česnekem) 

 4 celozrnné chleby pita 

 4 listy ledového salátu 

 2 rajčata, nakrájená na 

plátky 

Příprava jídla 

1. nálev z plechovky slijte a maso 

promíchejte v misce s cibulkou a 

majonézou. Osolte a opepřete. 

2. gril nebo troubu předehřejte 

na nejvyšší teplotu a chléb 

opečte dohněda z obou stran. Pak 

na něj naneste tuňákovou směs, 

posypte sýrem a znovu krátce 

zapečte, až začne sýr bublat. 

3. chleby překrojte napůl a 

podávejte poprášené červenou 

paprikou. 
(Zdroj: Apetit online) 

Recepty vyhledala: Eliška Solnařová 

 

 

 

BLESKOVKY ZE ŠKOLY 
 
 

 

MLADÝ DÉMOSTHENES 

Soutěž v řečnickém umění  

- okresní kolo Liberec 

 

        V úterý 4.2. 2014 proběhlo 

okresní kolo soutěže Mladý 

Demosthenes. Byl to moc krásný 

pocit, dostat se až do Liberce. 

Seděli jsme v malé místnosti 

liberecké Technické univerzity. 

Všichni soutěžící byli na první 

pohled velkými konkurenty.  Paní 

porotkyně byly moc sympatické a 

Jana Adámková, jak se jedna 

z nich jmenovala, s námi na 

začátku celé soutěže pracovala – 

prováděli jsme mluvní cvičení, 

rozpohybovali si svaly.   

Asi za 45 minut začala 

hlavní část, kvůli které sem 

dorazili soutěžící až z Jilemnice, 

Turnova či Mimoně. Nejdřív jsem 

jen tak koukala, ale pak 

nastoupila první soutěžící …a mně 

spadla brada! Všechno, co jsem 

uměla, se ve chvíli vypařilo z mojí 

hlavy pryč. Vzduchoprázdno! 

Když přišla řada na mě, zmohla 

jsem se na první větu a pak ticho. 

Nepomohl ani druhý, dokonce ani 

třetí pokus! 

Ale ten můj zásek, to 

nebyla práce jen mojí trémy, ale i 

moje vlastní zásluha. Pořád jsem 

přípravu na soutěž odkládala a 

odkládala a pořád si říkala, že to 

udělám zítra…. 

A proto vám všem 

budoucím Demosthénům radím – 

připravujte se včas, čtěte, 

trénujte, cvičte si své 

vystoupení, protože ti ostatní, to 

jsou fakt profíci! 

Pocit tam stát a mlčet 

byl hrozný, ale díky za každou 

novou zkušenost! 
Autorka: Simona Rubášová (6. A) 

 

DRUŽINA 

  

Na naší škole jsou dvě 

družiny. V prvním oddělení je paní 

vychovatelka Milada Chládková a 

ve druhém oddělení je paní 

vychovatelka Jana Špeciánová. 

Platí se 70 Kč na měsíc a za to 

se kupují nové hračky, papíry na 

vyrábění, bonbony atd. Vyrábíme, 

hrajeme si, také hrajeme stolní 

hry, chodíme na procházky do 

parku, hrajeme různé hry atd. 

Autorka: Monika Uričová 

  

ŠIKOVNÉ RUČIČKY 

  

Ve středu 12.2.2014 byly 

Šikovné ručičky. Všichni, co tam 

chtěli, si museli s sebou 

vzít : tričko jakékoli barvy, ale 

nesmělo být bílé, nůžky a tužku.    

Konalo se to na prvním stupni s 

paní učitelkou Tomáškovou. Každé 

dítě dostalo jednu čtvrtku. 

Obkreslilo si šablonu na čtvrtku a 

šablonu vrátily. Obkreslený 

obrázek jsme vystřihli, přiložili 

na tričko a přestříkali Savem. 

Tak vznikl krásný obrázek na 

tričku. 

(autorka: Monika Uričová) 

 



 

ANGLIČTINA V BAZÉNĚ 

Ve středu 29. 1. jela část 

5. tř. s paní učitelkou Machkovou 

do plaveckého bazénu v Liberci. 

Ve vlaku jsme se naučili věty a 

slovíčka týkající se bazénu v 

angličtině a potom jsme si už jen 

užívali v bazénu. Výlet jsme 

zakončili pizzou v restauraci. 
(Autorka: Eliška Solnařová) 

 

 

Okresní kolo finanční 

gramotnosti 

  

V okresním kole finanční 

gramotnosti jsme opět 

zabodovali, ale opět nepostoupili. 

Tým ve složení K. Glatzová, A. 

Gottstein, J. Rojík a náhradník J. 

Veits se popral se 14 otázkami a 

vybojoval krásné druhé místo. 

Gratulujeme! 
(Autorka: paní uč. Jana Czuchová) 

 

Sbírám, sbíráš, sbíráme – 

LEDEN 

 

      Lednové sběrové výsledky 

jsou tu! ;) Nejprve bych chtěla 

moooooc pochválit všechny 

lednové sběrače a sběračky, 

protože jste překonali 

dosavadní měsíční maximum na 

prvním stupni!:) V lednu jste 

nasbírali celkem: 3940 ks PET 

lahví a 1372 ks tetrapaků! 

Doposud tady byla tato maxima: 

říjen 3877 ks PET lahví, listopad 

990 ks tetrapaků. 

     Prvenství ve sběru PET 

lahví si „udržuje“ 1. třída – 

2033 ks PET lahví. Velkou 

zásluhu na tomto čísle má opět 

Benešová Nikolka (1160 ks PET 

lahví) a také Kaluhová Nikolka 

(663 ks PET lahví). V „těsném 

závěsu“ za prvňáčky je tentokrát 

5. třída (860 ks PET lahví) a to 

zásluhou Slukové Eleanor (780 ks 

PET lahví) – tak jen tak dál;) 

       Prvenství ve sběru 

tetrapaků si také stále „hlídá“ 

3. třída – 746 ks tetrapaků. 

Velkou zásluhu na tomto čísle má  

 

 

Kubicová Denisa (474 ks 

tetrapaků) a Jakub Farský (90 ks 

tetrapaků). 

A protože je za námi 1. pololetí, 

přikládám zde také tabulku, jak 

si která třída doposud vede: 

 

Letos konečně úspěch!!! 

  

Roman Tarnai ze 3. třídy 

uspěl ve velké konkurenci a získal 

audioroli Aleše v knize 

Začarovaná třída od Ivony 

Březinové. 

Gratulujeme a těšíme se na CD!  

 

Návštěva olympijského parku na 

Letné 

Ve čtvrtek 20.2. vyrazil 

plný autobus našich žáků na 

Letnou, aby si prohlédli 

sportoviště a hlavně si 

zasportovali v olympijském parku 

na Letné, který byl vybudován k 

zimní olympiádě v Soči. 

Areál byl plný atrakcí pro 

fanoušky (např. snowboard, 

curling, hokej, biatlon, ledový ráj 

či bruslařský ovál). 

My jsme bruslili a jezdili 

na běžkách. Někteří si i zastříleli 

na biatlonové střelnici. 
(Autorka: paní uč. Prchlíková) 

 

TŘEŤÁČCI NAVŠTÍVILI 

TELEVIZI DÉČKO! 

…. A BYLI NADŠENÍ! 
 

Výlet za odměnu 

V minulém čísle 

časopisu Hepčík jsme 

psali o naší výhře a 

oslavě. No a dne 25. 

února ten den v České 

televizi nastal. 

Hned ráno po 

osmé hodině jsme 

odjížděli. Cestou jsme 

měli jednu zastávku na 

svačinu. A pak jsme jeli 

a celkem jsme jeli 

přibližně dvě hodiny. Ale 

stálo to za to. Konečně 

jsme po dlouhé a 

náročné cestě pro pana 

řidiče  byli v cíli. 

Jako první jsme 

navštívili programátory a pak 

jsme byli na natáčení upoutávky 

Sama doma. Viděli jsme také 

natáčení Kouzelné školky. Pak 

jsme šli do největšího studia.  

Také nás čekal dobrý 

oběd – řízek a brambory. Po 

obědě jsme šli do kostymérny, 

kde jsme si vyzkoušeli kostýmy. 

Já jsem si vyzkoušel kostým 

pavouka. Viděli jsme také film 

Kuky se vrací. No, úplně nakonec 

jsme dostali plyšového krtečka, 

časopis a čokoládu.  

Ještě než jsme nasedli 

do autobusu, „dali“ jsme si 

poslední fotku před Českou 

televizí. Autobus už na nás čekal, 

nasedli jsme a jeli jsme zpět do 

Hrádku. Mě si vyzvedla mamka a 

doma jsme si pustili televizi a na 

Déčku začaly v 18:40 Zprávičky. 

A my byli tam! Pokud jste nás 

viděli, máte kliku. 

Adam Hruška, 3. třída 

 

 

Výlet do České televize 

Dne 25. 2. 2014 jsme 

jeli do České televize. Jeli 

jsme objednaným autobusem 

od České televize. Byl moc 

hezký. Cesta do Prahy byla 

1. pololetí – výsledky sběru 

 PET lahve tetrapaky 

1. třída 6 817 ks 722 ks 

2. třída 1 587 ks 986 ks 

3. třída 3 756 ks 1 890 ks 

4. třída 1 832 ks 670 ks 

5. třída 1 034 ks 338 ks 

CELKEM  

(1. stupeň) 

15 026 ks 4 606 ks 



moc dlouhá a trvala nejméně dvě 

hodiny. Když jsme přijeli 

k televizi, přišla pro nás paní 

Kristina, se kterou se po mailu 

domlouvala naše paní učitelka. 

Když jsme přišli do hlavní budovy, 

tak tam byla paní vedoucí webu 

Déčka a ta vymyslela tu soutěž o 

nejkrásnější tablo. 

Potom jsme se rozdělili 

do skupin. Ukazovali nám, jak se 

dělají hry a i seriál Mazalové. 

Také jsme se dozvěděli, jak se 

dělají v počítači kouzla a 

lektvary. Pak jsme byli na 

natáčení pořadu Sama doma a 

dostali jsme od Ester Janečkové 

podpisy. Také jsme byli na 

natáčení Kouzelné školky a tam 

se nám podepsala Jitka 

Molavcová. Taky jsme šli na oběd 

a byl moc dobrý. Měli jsme kuřecí 

řízek a brambory. Pak jsme šli do 

kostymérny a mohli jsme si tam 

vypůjčit nějaký kostým, třeba 

kostým Jů a Hele. Ve druhé 

kostymérně bylo oblečení pro 

dámy a pány. Ukázali nám taky 

největší studio číslo 4, tam se 

natáčel seriál Mazalové atd. 

Nakonec jsme se šli dívat na Kuky 

se vrací. Bylo to moc pěkné. Pak 

jsme jeli domů. 

 

Tento výlet jsme si moc 

užila. Když jsem přišla domů, 

viděla jsem se v televizi Déčko ve 

Zprávičkách v 18:40. A to byl náš 

výlet do České televize. Moc se 

mi to líbilo. Doufám, že se výlet 

líbil ostatním jako mně. 

Natálie Mikschová, 3. třída 

 

Výlet do České televize 

Včera (25. 2.) jsem zažil 

největší zážitek svého života. 

Nejvíc se mi líbily kostýmy, byly 

tam legrační kostýmy. Oběd byl 

výborný a dozvěděl jsem se 

hodně o počítačových hrách. 

Škoda, že jsme se nedostali 

k maskérně, ale to nevadí. Moc se 

mi líbila Kouzelná školka. Také se 

mi líbilo, že jsme byli ve 

Zprávičkách. 

Adam Novotný, 3. třída 

 

Nezapomenutelný výlet 

V úterý ráno jsme se měli 

celá třída setkat ve škole u šaten, 

protože v 8 hodin pro nás přijel 

minibus. A víte, kam jsme to 

vlastně jeli? Za naše výherní 

vánoční tablo jsme jeli do České 

televize, do Déčka!!! Hurá, hurá!!! 

To je překvapující zprávička, co? 

Cesta trvala asi dvě hodiny. Když 

jsme přijeli do České televize 

Déčko, překvapilo mě, že jsme si 

tam mohli cokoliv na počítačích 

zahrát. Byli jsme natěšený hlavně 

z toho dobrého řízku a 

z krásných a chutných brambor. 

Vzali nás také do kostymérny. 

Musím za sebe říct, že 

takový výlet jsem nikdy nezažila. 

Byl to prostě moc krásný výlet. 

Hodně jsem toho prožila a viděla 

jsem taky známé herce. Třeba 

Ester Janečkovou a moc jí to 

slušelo. Viděli jsme taky pohádku 

Kuky se vrací. Prostě výlet na 

vlastní pěst. 

Když jsme se vrátili 

z Prahy, paní učitelka nám 

rozdala diplomy od Déčka a šli 

jsme domů. Cestou se mě tatínek 

a maminka ptali, jestli se mi výlet 

líbil. Musela jsem jim to všechno 

povědět a taky jsem jim 

nezapomněla říci, že budeme 

v 18:40 ve Zprávičkách na Déčku. 

Doma jsme se podívali všichni 

společně na Zprávičky a šli spát. 

Denisa Kubicová, 3. třída 

 

Výlet do Prahy 

Dne 25. 2. jsme jeli do 

Prahy. Jeli jsme tam, protože 

Česká televize vymyslela soutěž o 

nejkrásnější tablo a my tu soutěž 

vyhráli. Myslím, že to byl dobrý 

nápad. 

Byli jsme v kostymérně a 

taky jsme měli jako překvapení 

oběd. Kdybychom spojili všechny 

chodby dohromady, celkem by to 

bylo 35 km. Byli jsme i ve studiu, 

kde se natáčela Kouzelná školka a 

ve studiu, kde se natáčel pořad 

Sama doma. Zrovna v Kouzelné 

školce byla Jitka Molavcová a 

rozdávala podpisy. Také jsme 

dostali mléčnou čokoládu. Ke 

konci našeho programu, jsme se 

koukali na Kuky se vrací. Před 

odjezdem jsme dostali ještě malé 

dárečky. Chcete vědět, jaké? 

Dostali jsme malého krtečka, 

časopis Kouzelné školky a malý 

odznáček olympiády v Soči. Moc 

se nám to líbilo. 

Natálie Badiová, 3. třída 

 

Výlet 

Dne 25. února jsme se 

vydali na výlet do České televize. 

V autobuse Marek, Aleš, Kuba, 

Filip a Patrik mávali autům, 

autobusům i kamiónům. Dorazili 

jsme k České televizi a čekala na 

nás paní Kristina. Pak jsme šli 

společně dovnitř, kde jsme si 

odložili bundy a batohy. Přišli 

jsme k pánům programátorům. 

Také jsme byli ve studiu, kde se 

natáčí Sama doma. Pak jsme šli na 

natáčení Kouzelné školky a tam 

někteří z nás dělali rozhovory. 

Taky jsme šli na oběd a měli jsme 

řízek a brambory. Po obědě jsme 

šli do kostymérny a pak do kina na 

pohádku Kuky se vrací. Dostali 

jsme krtečka a odznáček. Po 

pohádce jsme šli k autobusu a jeli 

ke škole.  

Lukáš Valdhans, 3. třída  

 

 

Výlet se třídou 

Výlety jsou moje nejlepší 

věci. Jednou jsme vyhráli soutěž 

o nejhezčí tablo a jeli jsme do 

Prahy. V Praze byla Česká 

televize a bylo to tam moc hezké. 

Navštívili jsme kostymérnu. 

V hlavní budově jsme si dali 

v restauraci oběd a chodili jsme 

vlastně po celém areálu. Viděli 

jsme také programátory, kteří 

vyráběli hry. Pak jsme se 

rozloučili a šli jsme do autobusu a 

jeli jsme domů. Když jsme 

dorazili ke škole, dala nám paní 

učitelka diplomy od České 

televize. 

Aleš Böhm, 3. třída 

 

Výlet 

Když jsme jeli autobusem 

do České televize, byla to nuda. 



Ale když jsme tam byli, tak to 

taková nuda nebyla, naopak to 

byla sranda. Viděli jsme, jak se 

vyrábí hry, studio Kamarád a 

potom jsme šli na oběd. K obědu 

jsme měli řízek, brambory a 

šťávu. Po obědě jsme šli do 

skladu, kde byly kostýmy. Mohli 

jsme si tam obléknout, co jsme 

chtěli. Já jsem se převlékl za 

housenku. Nakonec jsme šli do 

kina na pohádku Kuky se vrací. Po 

pohádce jsme jeli domů. Byl to 

moc výborný den. 
Marek František Hauer, 3. třída 

 

Hustý výlet 

Byli jsme v televizi 

v Déčku. Bylo to hustý. Seznámili 

jsme se s Františkem a chodili 

jsme po budově České televize. 

Pak jsme šli na oběd a pochutnali 

jsme si na řízku s brambory, hmm 

– to byla lahůdka, mňam. Pak jsme 

šli do kina na Kuky se vrací. Po 

kině jsme si šli do šatny pro věci, 

dali jsem si svačinu a pak jsme se 

rozloučili a vydali se autobusem 

zpátky do Hrádku. 

Matěj Rubáš, 3. třída 

 

STŘÍPKY Z OLYMPIÁDY V 

SOČI 
 

Olympijské vlajky 

Poznáte, jakému státu patří 

vlajky? 

 

1)  

 

 

 
a   Česko 

b   Velká Británie 

c    USA  (Spojené státy americké)                                                    

 

 

2)  

 

 

 

 

a  Německo 

b  Anglie 

c  Slovensko 

 

 

3)  

 

 

a  Maďarsko 

b  Rakousko 

c  Čína 

 

4)  

 

 

 

a  Itálie 

b  Dánko 

c  Rusko 

 

5)  

 

 

 

a  Česko 

b  Anglie                            

 c  Německo       

 
(Připravila: Týna Knapová) 

Odpovědi: 1b, 2c, 3a, 4b, 5c 

 

Zlatá medailistka z OH 

v Soči Martina Sáblíková 

- česká rychlobruslařka 

specializující se na dlouhé tratě 

- trojnásobná olympijská vítězka 

a několikanásobná mistryně ČR, 

Evropy i světa 

- držitelka několika juniorských i 

seniorských světových rekordů 

- rychlobruslení se začala 

věnovat v 11 letech 

- na minulých ZOH ve Vancouveru  

získala 2 zlaté medaile z tratí na 

5 a 3 km 

- z letošních ZOH přivezla zlatou 

medaili z tratě na 5 km a 

stříbrnou z tratě na  3 km 
(připravila Týna Marečková) 

¨ 

 
Autor obrázku: Denis Lanc (8.B) 

 

 

 

Módní 
policie! 
 
 

Do školy už zavítalo jaro! 
Bára přišla do školy 

v černých šatech, zapůjčených od 

Bětky Bryknerové, přes které 

měla bolérko s tříčtvrtečním 

rukávem a vše krásně sladila. Moc 

jí to slušelo. 

 

 

Verča přišla do školy v 

letních fialových šatech s šedým 

páskem a vše měla krásně 

sladěno. Také jí to moc slušelo! 

 
(Autorka: Týnka Marečková) 
P.S. Holky, a co budete nosit v létě, 

když v již v únoru na sobě máte 

šaty?:) (pozn. redakce) 

 



Akce v Chotyni na 

březen/duben: 
15. 3. – výroční schůze myslivců  

15. 3. Maškarní ples  

22. 3. Den žen u myslivců  

19. 4. Country bál     

30. 4.Pálení čarodějnic 

 

PERLIČKY z našich lavic 
,,S sebou“ si odůvodníme tak, že si 
řekneme ,,na výlet“ 
 
V angličtině máme 8 pádů. 
 
Husité také používali upravenou 
bazuku. 
 
Prvním husitským nástrojem byla 
středověká pračka. 
. 
Za 8 chyb chci 1 s hvězdičkou. 
 
Kost vřetení najdeme na hlavě. 
 
Fuj, kdo se to tady navoňavkoval? 
 
Notě půlové se také říká nota 
polovinová.  
 
Když spíme, srdce se vypne. 
 
Weather is the sport. 
 
Nedrob drobty na klávesnici. 
 
Lidé uměli číst, psát a věnovat se 
řemeslnině. 
 
Mandela zemřel při bitvě u 
Trafalgaru. 
 

VTIPY 
 

Jsou dvě blondýny do lesa a 
vybírají si vánoční stromeček a 
jedna říká: když on není žádnej 
ozdobenej. 
 
Sedí dva blázni na lavičce a jeden 
má baterku. Ten s tou baterkou 
říká: že nevyšplháš po tom světlé o 
d tý baterky? Ten druhý říká: to 
víš, že jo, ale ty mi to zhasneš. 
 
„BÁSNĚ“ 

…aneb co určitě  nebudeme 

přednášet na recitační soutěži 

Mraveneček v lese,  

těžké olovo nese.  

Zrovna sháněl potravu,  

v tom mu spadlo na hlavu 
Autor recenzí INFOMOBIL Roman 

Hanuš (9. třída) 

 

 

 

 

Sedl slavík na koleje, 

Romantickou píseň pěje. 

Pak jel kolem osobák, 

Slavík přišel o zobák. 

 

Jede Tatra do kopce, 

Drtí při tom důchodce. 

Černé brýle, bílá hůl, 

proč ten blbec neuhnul? 

 

Znám naftovou studánku,  

Kde benzínový je les,  

tam stačí škrtnout zápalkou  

a letíš do nebes. 
(připravila: Kačka Tůmová) 

 

 

 

ZÁVĚREM  

…trocha čínské poezie  

 
Voda klidně plyne. 
Fouká jemný vánek. 
Voda klidně plyne, 
Na krajinu usedne tma 
Měsíc výrazně svítí 
Na krajinu usedne tma 
Fouká jemný vánek 
Měsíc výrazně svítí 
Pomalu ale jistě usínám 
(Šimková Terka, 6. B) 

 
Sedím na paloučku pod stromem 
Zpívají tu ptáci a létají motýli. 
Sedím na paloučku pod stromem. 
Slyším čínskou hudbu. 
Teče potůček, v potůčku plavají 
rybky, slyším čínskou hudbu. 
Zpívají tu ptáci a létají tu motýli. 
Teče tu potůček,  plavají tu rybky. 
Je mi krásně. 
(Víťa Kolínský, 6. B) 


