


Ivan Rohožka, 8. tř. 

 

 
 

Ahoj! 

 

Milí čtenáři časopisu, doufáme, že se u tohoto vydání 

dozvíte mnoho užitečných zajímavostí nebo vtipných 

povídek, a že se váš mozek rozpálí nad kvízy a hádankami, 

příjemné čtení! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"""JJJeeedddnnniii   šššeeetttřřřííí,,,   jjjaaakkkooobbbyyy   mmměěěllliii   žžžíííttt   vvvěěěčččnnněěě,,,   dddrrruuuzzzííí   uuutttrrráááccceeejjjííí,,,   jjjaaakkkooobbbyyy   

mmměěěllliii   hhhnnneeeddd   zzzeeemmmřřříííttt......"""   ---   AAArrriiissstttooottteeellleeesss   

 

Z naší redakce 
 



 

 
 
 

Bowling Karel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je to tam dobré. Vlastní čtyři dráhy a můžeš si koupit pití 

nebo jídlo. Mají tam i boty, které si můžeš půjčit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Místo, kde žiji 
 

Kuba Hreus, 4. A 



 

 

 

Co se děje v Chaberském dvoře? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalendárium 
 

 

Pololetní prázdniny 

HURÁ!!!  

Skřítek 

Skříňáček 
pohádka pro 

děti 

Chaberský 

masopust 



Ve čtvrtek 5. 2. od 9:30 do 11:30 je tu pro vás dopolední program 

pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním. Vstupné je 30 Kč. A pro 

ty, kteří dvoreček hrací nestihnou, nebojte se, dvoreček hrací tu 

bude i ve čtvrtek 19. 2. od 9:30 do 11:30. Takže se nemusíte bát, 

že byste to prošvihli. 

 
V sobotu 7. 2. v 15 h. je pro vás připravena divadelní 

pohádka Skřítek Skříňáček. Vstupné je 50 Kč. Určitě se 

přijďte podívat. 

 
Ve čtvrtek 12. 2. od 9:30 do 11:30 je tu pro ty nejmenší připraven 

dvoreček tvořící. Ti nejmenší tu určitě zažijí spousty zábavy. Vstupné 

je 50 Kč. A pro ty, co to nestihli, tu bude i ve čtvrtek 26. 2. od 

9:30 do 11:30. Takže určitě přijďte. 
 

V sobotu 14. 2. ve 14:00 se již popatnácté koná CHABERSKÝ 

MASOPUST. Setkání dechovky a masek na hřišti u Základní školy 

Spořická. Průvod masek s hudbou, tancem a občer-stvením. Masky 

vítány a skupinové dvojnásob . Moc se těšíme na vaše výtvory. 

 
 

 Adéla Jiříková, 9. tř. 



 
 
 
 

Výstava Terakotová armáda 

 
Byla jsem se podívat na Terakotové armádě na Výstavišti v Holešovicích, a 

upřímně musím říct, že jsem byla naprosto okouzlená a uchvácená… 

Kdo by nevěděl, k čemu ty sochy v hrobce sloužily, tak měly chránit císaře před 

zlými duchy protivnických armád a nepřátel… 

Bylo to naprosto dokonalé a zajímavé…  každá část byla zaměřená na určité 

období nebo téma… Asi nejvíce mě zaujala místnost se zbraněmi a '1. komora', 

kde byla část kopií soch vystavena… Celou výstavou mě provázel audio průvodce, 

a tím to bylo pestřejší. 

Koho toto téma zajímá, má ještě čas... tak, šup šup!! ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První pražské polarium 

 

Asi každý přemýšlel, jaké to je nechat se zmrazit 

třeba v -120 stupních… My (deváťáci a osmáci) 

jsme do toho šli po hlavě… V kryocentru v 

Modřanech jsme měli možnost přesně takový pocit zkusit. 

My se nenudíme 
 



Natálie Nováková, 9. tř. 

Kuba Hreus, 4. A 

Asi si spousta z vás říká, jak to někdo může vydržet? 

Jde o to, že v komoře není vůbec žádná vlhkost… Kvůli 

tomu mrazu jsme museli zakrýt všechna citlivá místa, 

která by mohla rychle omrznout, a proto jsme všichni 

vypadali dost komicky. V té komoře jsme byli 2 minuty, a 

poté jsme měli cca. 10 

minut cvičit… pro nás 

všechny to byla suprová zkušenost a 

myslím, že spousta z nás se tam ještě 

vrátí, už jenom proto, že to byla 

zábava, ale hlavně proto, že to má 

ozdravné účinky.. :) 
 
 
 
 
 

 

Dopravní hřiště 

 

V lednu šli čtvrťáci na dopravní hřiště. Neměli jsme jízdu na 

hřišti, ale teorii. Teorie se mi líbila. Psali jsme test. Byla tam 

moc příjemná policistka, a ta se nám moc líbila. 

Test dopadl pro většinu dětí dobře. Za rok bych tam zase 

chtěl se svou třídou znovu.  
 

Když si kliknete na následující odkaz, můžete se dovědět hodně nejen 

o tomto hřišti: 

https://www.youtube.com/watch?v=QOmg6KMNV_U 
 
 

 
 

  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QOmg6KMNV_U


Bára Staňková, 3. B 

  

 

 

 

Tonda a Jakub Staňkovi a Kristian Schön 
 

Kluci chodí do 1. B, to ale není jediná věc, která je spojuje. Jsou také 

členy florbalového týmu Black Angels. 

 

 

 

 

 

 

 

 Proč sis vybral tento sport? 

 Tony: Protože je to hezký sport a baví mě střílet na bránu. 

 Kuba: Protože tam hraju s hokejkou a baví mě zpracovávat míč. 

 Kiki: Protože tam chodí moji kamarádi 

 Jak ses cítil, když jsi dal svůj první gól? 

 Tony: Tak jsem hodně jásal a zvedal jsem ruce. 

 Kuba: Vesele a šťastně a spokojeně. 

 Kiki: Moc jsem se radoval. 

 Jak přijímáš prohru? 

 Tony: Tak jsem hodně naštvaný.  

 Kuba: Nerad přijímám prohru. 

 Jsem smutný a tvářím se divně. 

 Jaké je tvoje tajné fotbalové přání? 

 Tony: Hodně pohárů. 

 Kuba: Samá první místa. 

 Kiki: Být alespoň jednou na prvním místě 

a mít medaili. 

 Děkuji za rozhovor. 

 

Lidičky z naší školičky 
 



Bára Staňková, 3. B 

 
 
 

 
 

Nikomu to neříkejte 
 

Já mám slona v pokoji,  

on se se mnou přátelí. 

Nikdo o něm ale neví,  

protože je hodně malý. 

Spapá všechno, na co přijde. 

Bojím se, že mi sežere  

dům i celou rodinu  

i do školy svačinu. 

To se ale nestane,  

do rána se rozplyne. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rýmy - šprýmy 
 



Tereza Huterová, 9. tř. 

 
 
 
 

 

HÁDANKA 
 

Když se černoušek narodí má černé tělo, černé ruce, černé nohy, 

černou hlavu a jaké má zuby? 
 

 

Své odpovědi s heslem „HÁDANKA“ posílejte do 20. února 2015. 

Vhoďte je do redakční schránky v přízemí nebo je pošlete mailem na 

skolni.casak@post.cz.  
 

Nezapomeňte napsat své jméno a třídu! Ze správných odpovědí 

vylosujeme jednoho výherce, který získá sladkou odměnu.  

 

 

SLOVNÍ HŘÍČKA 
 

Máš DVACETJEDNA ryb a když k nim přidáš JEDNADVACET ryb, 

kolik máš ryb? 

 

 

Své odpovědi s heslem „SLOVNÍ HŘÍČKA“ posílejte do 20. února 

2015. Vhoďte je do redakční schránky v přízemí nebo je pošlete 

mailem na skolni.casak@post.cz.  
 

Nezapomeňte napsat své jméno a třídu! Ze správných odpovědí 

vylosujeme jednoho výherce, který získá sladkou odměnu.  

 
 

 

Pro bystré hlavy 
 

mailto:skolni.casak@post.cz
mailto:skolni.casak@post.cz


NAJDI JMÉNA 
 

V následujících větách najděte tři dívčí jména: 
 

VEZMI TEN STOJAN A ODNES HO VEN, PROSÍM. 

 PEPA VLASTNĚ NIC NECHTĚL, BYL JEN ZVĚDAVÝ. 

 ODNESTE REZAVÉ ŽELEZO DO SBĚRU. 
 

Své odpovědi s heslem „NAJDI JMÉNA“ posílejte do 20. února 

2015. Vhoďte je do redakční schránky v přízemí nebo je pošlete 

mailem na skolni.casak@post.cz.  
 

Nezapomeňte napsat své jméno a třídu! Ze správných odpovědí 

vylosujeme jednoho výherce, který získá sladkou odměnu.  
 
 

KŘÍŽOVKA 
 

 

  …--- -------- -----.“ 
 

 

Své odpovědi s heslem 

„KŘÍŽOVKA“ posílejte do 20. 

února 2015. Vhoďte je do 

redakční schránky v přízemí 

nebo je pošlete mailem na 

skolni.casak@post.cz.  

 

Nezapomeňte napsat své jméno 

a třídu! Ze správných odpovědí 

vylosujeme jednoho výherce, 

který získá sladkou odměnu.  

 
 

 

mailto:skolni.casak@post.cz
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Tereza Černá, 5. A 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z LISTOPADOVÉHO ČÍSLA 
 

KRABICE S KULIČKAMI 
Stačí jedna. Vytáhnete kuličku z krabice s nálepkou bílé a červené - 

řekněme že je červená. Pak krabice musí být plná červených (kdyby 

tam byly i bílé, pak není nálepka špatně). 

Krabice označená jako bílé musí být tedy obojetná (červená je 

zabraná a bílá by byla správě). 

A na třetí krabici zbývá nálepka s nápisem bílé. 

Pokud vytáhnete bílou, řešení je prakticky totožné, jen naopak. 

 

Vylosovaní výherci: Viktorie a Gabriela Hladišová, 2. A a 1. A 

 

HÁDANKA 1 

Led 

Výherce: Vája Másílková, 4. B 

 

KŘÍŽOVKA 1 

První advent 

Výherce: Kuba Michálek, 4. A 

 

HÁDANKA 2 
Kapesník 

Výherce: Helena Dvořáková, 4. B 

 

KŘÍŽOVKA 2 

Londýn 

Výherce: Viktorie a Gabriela Hladišová, 2. A a 1. A 

 

Všichni vylosovaní výherci získají sladkou odměnu. Gratulujeme! 



Veronika Nerglová, 6. A 

 
 
 
 

 

 

Ptá se paní učitelka Pepíčka: ,, Pepíčku, kde leží 

Trója?  

Pepíček: ,, Mezi dvójou a čtýrou." 

 

 

 

Po prohraném hokejovém zápase povzbuzuje 

trenér svůj tým: 

,,Hlavu vzhůru chlapi, nebýt nás, tak by 

nevyhráli." 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hádají se dva plešatí a jeden řekne: „Mám plešatější hlavu než ty!“ 

Druhý řekne: „To není pravda, ani jeden z nás nemá na hlavě ani vlas!“ 

A první na to: „Ale já mám větší hlavu.“ 

 
 
 
 
 
 
 

smích je koření života 
 

Valentýna Másílková, 4. B 



 
 
 
 
 

HOROSKOPY NA ROK 2015 

 

Tentokrát vám v prvním letošním čísle přinášíme 

horoskop na celý rok 2015. 
 

 

BERAN ( 21.3. – 20.4.) 

Pro berany bude rok 2015 mírně stresující kvůli určitým životním 

změnám… Možná se jim bude zdát, že něco nebude mít cenu, ale 

budou mít kolem sebe přátele, kteří je budou stabilně podporovat… 

Vzdát se by byla škoda… A právě díky nim budou berani přes to 

všechno velmi optimističtí. Budou navazovat novou komunikaci s 

novými lidmi. 

 

BÝK ( 21.4. – 21.5.) 

Pro býky bude rok 2015 plný lásky… To jim ale může zamotat hlavu, 

takže by jim to trochu mohlo vzdálit cestu k vysněnému cíli… 

Překážky budou zkresleně veliké, ve skutečnosti je hravě překonají… 

Nebudou mít problém se začleněním se do společnosti a s poznáváním 

nových přátel. To ale s sebou nese jejich celoživotní problém - 

sebeobviňování… 

 

BLÍŽENCI ( 22.5. – 21.6.) 

Blíženecká přednost je logika. Používají ji celý život, a v tomto roce 

obzvlášť… Avšak podobně jako u býků jim bude motat hlavu nová 

láska, nebo jen budou tolik zaneprázdněni sami sebou, že nebudou 

schopni tolik vnímat okolí... 

Ovšem jako velcí vizionáři s ohromnou kreativitou budou oplývat 

novými nápady. 

Vyčteno z karet a hvězd 
 



Některé se nebudou líbit ostatním, a proto budou muset vymyslet 

kompromis, což by je trochu mohlo zbrzdit… jsou prostě neutrál, 

když se ten druhý ozve, tak OK… Prostě žádná zpětná vazba, a to je 

špatně. 

 

 

RAK ( 22.6. – 22.7.) 

Raci budou nadšeni z nových objevů… Budou napojeni na ostatní 

přátele a lidi, a budou chtít sdílet svoje nadšení i s okolím, což jim 

někdy nemusí úplně prospět z důvodu, že by se to mohli dozvědět i ti, 

kteří ostatním nepřejí… Avšak, raky nic nerozhodí, a budou klidně 

pokračovat dál… Mají pro to určitou vášeň a i možnosti. 

 

LEV ( 23.7. – 22.8.) 

Lvi mají pozitivní přístup a jen tak se nevzdávají… Uzdravují tím 

ostatní a snaží se tu energii šířit dál… Když se jim něco líbí, tak jsou 

schopni udělat snad všechno pro to, aby to získali… Když se ale 

ohlédnou za sebe, mohli by se obviňovat z toho, že by mohli zastínit 

ostatní. Budou se ale řídit selským rozumem a z problému vyjdou s 

nejmenšími škodami. 

 

PANNA ( 23.8. – 22.9.) 

Jsou trošku plaší, ale s komunikací nemají problém… Tento rok by je 

možná mohla rozčílit lakota u některých lidí, a ze snahy přizpůsobit 

se a zavděčit ostatním by mohli být poněkud vyčerpaní… a tím pádem 

by mohli být zranitelní a lidé ("přátelé") by toho mohli využít… 

 

 

VÁHY ( 23.9. – 23.10.) 

Váhy se mohou v průběhu roku cítit trochu omezeně. Ať už kvůli 



povinnostem či kvůli přátelům. 

Proto budou muset něco změnit - nebude se však jednat o změnu 

malou… Bude to trochu pomíjivé, bude těžší se rozhodnout, co je 

správné… 

Bude se to točit kolem přátelství… - ztratí ho nebo získají nové. 

 

ŠTÍR ( 24.10. – 22.11.) 

Štíři budou stát na rozcestí, kdy si budou muset vybrat tu správnou 

cestu… Budou je obklopovat možnosti, jak to provést, budou moci 

vyjádřit svůj názor, aby danou pozici získali… Navážou tím i nová 

přátelství, ale získají i nějaké nepřátele… 

Tím budou zranitelnější. Budou si muset uvědomit, co na začátku 

chtěli a proč se tou cestou vydali… 

 

 

STŘELEC ( 23.11. – 21.12.) 

Střelci budou zralí komunikovat s lidmi, o které by předtím ani 

'nezavadili' a se kterými by se třeba styděli jen promluvit… Budou v 

tom velmi vytrvalí, aby s přehledem dosáhli svého cíle. 

 

KOZOROH ( 22.12. – 20.1.) 

Pro kozorohy bude hlavní prioritou soustředit se na současnost, 

protože se dají velmi lehko ovlivnit minulostí… Měli by si najít 

'pravdivý' zdroj, u kterého budou mít jistotu, že je nezklame…  

Rok 2015 bude ideální pro uskutečňování a představování kreativních 

plánů a projektů. 

 

 

 



Natálie Nováková, 9. tř. 

 

VODNÁŘ ( 21.1. – 20.2.) 

Rok 2015 pro ně bude velký zisk, vše bude lepší… 

Budou se snažit být lepší, udělat svět krásnějším… Je ale potřeba si 

přiznat, že nic není dokonalé a ani nebude… 

Měli by se snažit uvést svoji situaci do rovnováhy… 

 

 

RYBY ( 21.2. – 20.3.) 

Někdy si nedokážou přiznat, že něco pokazili svojí vinou… O to je pak 

horší to napravit. Občas si vzpomenou, co v minulosti prožili a chtějí, 

aby to mohli vrátit… 

Pro ně to bude rok s možností napravit to, co pokazili a být lepší… 

Nebo zůstat u toho, co dělali předtím, a je šance, že si to pokazí 

znovu... 



Karolína Hrušková, 5. A 

 
 
 
 
 
 

TENIS 
 

Tenis je dobrý sport. Ze 

začátku je těžký, ale pak 

se na něj dá zvyknout. Je 

zábavný. 

 

 

 

 

 

 

Co na tenis potřebujete: 

 raketu 

 tenisky 

 omotávku 

 tlumítko (není nutné) 

 

 
 

 

 

 

 

KRAV MAGA 
 

Krav= boj, Maga= dotyk… 

dohromady tedy kontaktní boj. 

Využívá se zejména u policie, 

bojových složek a také v armádě. 

Krav Maga je izraelské bojové 

umění, které jako všechny 

Hejbejte se, kosti moje 
 



Natálie Nováková, 9. tř. 

ostatní má za úkol odzbrojit protivníka a ubránit se proti jeho 

útokům. 

Kdybych to ale měla srovnat např. s Tai - Chi (o kterém jsem psala v 

předminulém čísle), tak KM je čistě proto, aby se člověk ubránil. 

Dalo by se tedy říci, že to není sport, ale příprava pro boj na život a 

na smrt. K obraně se může použít jakýkoliv předmět, co je po ruce, a 

na rozdíl od karate, kde se čeká, až protivník dokončí svůj chvat nebo 

úder, se provádí obojí najednou, nečeká se na protivníka. Účelem je 

rychle a co nejkratší cestou získat převahu. 

 

Motivační video si můžete prohlédnout zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y8dtOiJ708 

 

Upozornění pro ty, kdo by se rádi inspirovali – nikdy tento sport 

nezkoušejte sami bez předešlého tréninku! A nezapomeňte, má vám 

pomoct se ubránit v případě napadení. Nikdy ho nesmíte sami použít 

k napadení protivníka!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y8dtOiJ708


 
 
 
 

KONCERTY 

 

V únoru 2015 se v O2 Aréně objeví 

Katy Perry se svým koncertem 

Prismatic. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nr1ubRR8UjQ 

 

 

 

NOVINKY ZE SVĚTA HUDBY 
 

Mrkněte na videa: 

 

1. Taylor Swift – Blank Space 

https://www.youtube.com/watch?v=e-ORhEE9VVg 

 

 

2. Clean Bandit – Rather Be 

https://www.youtube.com/watch?v=m-

M1AtrxztU 

 

 

3. Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz - Prayer In 

C (Robin Schulz Remix)  

https://www.youtube.com/watch?v=IcoqJCJlHbQ 

 
 
 
 
 

Hudba a film 
 

Markéta Stránská, 5. A 

https://www.youtube.com/watch?v=Nr1ubRR8UjQ
https://www.youtube.com/watch?v=e-ORhEE9VVg
https://www.youtube.com/watch?v=m-M1AtrxztU
https://www.youtube.com/watch?v=m-M1AtrxztU
https://www.youtube.com/watch?v=IcoqJCJlHbQ


 
 
 
 
 

SOVA PÁLENÁ 

 

Máme rádi zvířata 
 

 

JAK MĚ POZNÁTE 
 

Jsem středně velká (asi 40 cm a rozpětí křídel 85-90 cm), štíhlá 

sova s dlouhýma nohama.  Moje peří je z vrchu šedé a bříško buď 

bílé nebo žlutooranžové. Na obličeji mám výrazný světlý srdcový 

,,závoj“. A oči mám černé.  Létám velice elegantně a zcela neslyšně. 

Jsme velmi rozšířený druh sov a díky tomu obýváme všechny 

kontinenty, tedy až na Antarktidu.  
 

Míša Tichotová, Verča Nerglová a Pavla Jedličková, 6. A Veronika Nerglová, 6. A 

POTRAVA 

 

Mou potravu tvoří hlavně malí 

savci, obojživelníci a hmyz. 

Nejvíce mi chutná hraboš polní. 

Lovím hlavně během soumraku a 

v noci a ve výjimečných případech 

i za dne, ale to se moc nestává. 

Potravu chytám za pomalého letu 

nízko nad zemí.  

. 

 

Já jsem k vidění 

v Zoo Ostrava a pár 

mých přátel 

najdete v Zoo Brno 

a v Zoo Liberec.  

 
 

KAM ZA MNOU? 

 

Zdravím, mé jméno je Cleo. Jsem 

sova pálená a seznámím vás 

s několika informacemi o mém rodu.  
 



KONĚ Z LAC DE NINO 
 
 

Korsika ve Středozemním moři je častým cílem turistů. Ve vnitrozemí 

ostrova se na horských planinách prohání dvě izolovaná stáda koní. 

Větší z nich se nachází v horském údolí u jezera Lac de Nino 

v nadmořské výšce kolem 2 000 metrů a je turistickou atrakcí, o níž 

je zmínka snad ve všech turistických průvodcích ostrovem.  

Koně, ale i ovce, kozy a krávy zde žijí naprosto volně v idylické 

symbióze, nechávají se obdivovat i hladit od turistů a jsou nedílnou 

součástí pohádkově krásného údolí.  

Na zimní měsíce se stádo stahuje 

do nižších poloh, ale i zde žije 

volně, bez zásahu člověka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Markéta Stránská, 5. A 



Tak… to je všechno z tohoto čísla. Doufáme, že se 

vám tento výtisk líbil a že si přečtete i ten příští.  

Doufám, že vysvědčení je OK, užijte si pololetky. 

Tak v příštím čísle… 

 

 

 

 

 

 

Ivan Rohožka, 8. tř. 


