


 

 
 

 

Ahoj všichni ! :) 

 

Tohle by měl být úvod pro náš nový časopis - takové úvodní slovo.. 

První číslo je spíš informační. 

Každý by si tu měl najít něco, co by ho bavilo, a proto bychom byly 

také rády, kdybys přispěl/a i ty ! :)) 

Budou tu různá témata od hudby přes „vědní obor“ až po trendy, 

informace atd.. :) 

Najde se tu něco jak pro malé, tak i pro velké :) 

Budeme pořádat i nějaké soutěže o ceny, takže bude dobré 

kontrolovat, jestli nevyšlo nové číslo ;) 

 

Vaše redakce 

 

Z naší redakce 
 

NNeeeexxiissttuujjee  žžááddnnýý  kkoonneecc,,  nneeeexxiissttuujjee  žžááddnnýý  zzaaččáátteekk..    

KK  ddiissppoozziiccii  jjee  ppoouuzzee  vvááššeeňň  žžiivvoottaa..  

FFeeddeerriiccoo  FFeelllliinnii  
 



 

 

 

Jmenuji se Natálie, a je mi 14. 

Baví mě malovat, vařit a péct :), baví mě učit se něco 

nového.. Zajímám se o Asii jako takovou, líbí se mi 

jejich kultura a způsob života, takže se to odráží i na 

mých koníčcích - dělala jsem Tai-Chi (bojové umění) 

a hodlám s ním zase pokračovat. Také mám ráda 

zvířata, ale moc jich doma nemám.. :D :/ Vlastně 

jenom moje je rybička (Beta bojovnice). Jmenuje se Temika. 

Také mě baví číst, a hlavně smát se s kamarády. :) A jsem od přírody 

poměrně dost zvědavá.. :D 
 
 
 

Jmenuji se Tereza.... doma mi říkají Tery nebo Tea. 

Chodím do deváté třídy. Mám sestru Barboru a do 

Chaber jsme se přestěhovali před šesti lety. Mezi 

moje záliby patří kresba, tanec, jízda na motorce... 

hraji na klavír, na flétnu a cvičím aerobic. Chodila 

jsem na aikido, což je bojové umění, ale v letošním 

roce zkusím nový sport – kickbox. Mám dva psy. 

Kokršpaněly. Bílou holčičku a černého kluka, s kterým jsme dříve 

jezdili na výstavy. 
 
 

 

Jmenuji se Kája. Je mi 15, ráda běhám a jezdím na 

vodě… mám ráda děti.. mám taky ráda zvířata..  

Ráda vařím.. mám ráda bubble tea, jsem vedoucí na 

skautu a ráda maluji..  

A miluji hraní na kytaru.. (člověk se u toho tak 

odreaguje)…  
 
 
 
 

redakce se představuje 



Jmenuji se Adéla Jiříková. Chodím do 9. třídy. Je mi 

14 let. Moje záliby jsou malování, účinkování v divadle, 

focení. Mám dva sourozence, sestru a bratra. A 

pejska Mayu, se kterou moc ráda chodím na 

procházky. Nebaví mě jen tak sedět doma, raději 

chodím ven s kamarády. 

 

 
 

 
 

Ahoj, jmenuju se Kuba Michálek.  

Je mi osm let a chodím do čtvrté třídy. Líbí se mi 

fialová barva a moc mám rád plyšáky. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ahoj, jmenuju se Martin a chodím do 5. třídy. 

Mám rád přírodu, rád fotím a líbí se mi vojáci. 

Nesnáším namyšlené lidi a angličtinu. A to je tak 

všechno, co bych vám o sobě řekl. 
 
 

 
 

 

Jmenuju se Niky Myhovyčová. Jsem ze třídy 4. B, je 

mi 9 let, ale za tři měsíce mi bude 10. 

Mám ráda sport, ale nejvíc street dance. Mám 

bráchu a dva bratrance.  

Asi nejvíc mě ve škole baví ČJ a TV, ale v ČJ nejsem 

moc dobrá, ale to nevadí ;-) 

Jsem Ukrajinka (což není moc super, ale mně to nevadí). 



 
 
 
 
 

Už v úvodu jste se dočetli, že chceme v našem časopise psát hlavně o 

věcech, které vás zajímají. Taky pro vás chystáme hodně 

nejrůznějších soutěží o ceny. Prostě chceme tvořit VÁŠ časopis. Aby 

byl ale opravdu váš, musí mít jméno, které se vám bude líbit, a které 

ideálně navrhnete vy sami. 

Proto jsme vás požádali, abyste nám poslali své vlastní návrhy na 

jméno našeho časáku. Odezva nás potěšila, sešlo se opravdu velké 

množství vašich nápadů. Z nich jsme vybrali pět nejlepších a znovu 

máte šanci vybrat podle vás ten nej… 

Hlasujte a pomozte nám najít nejvhodnější jméno! Tady je pět 

nejlepších návrhů: 

 

1. Twist 

2. Mango 

3. Záškolák 

4. Ch®abrus 

5. Ro©k se školou 

 

Svůj hlas můžete vhodit do redakční schránky v přízemí školy nebo 

poslat mailem na skolni.casak@post.cz. Hlasování bude ukončeno 25. 

října. Autor vítězného návrhu bude oceněn! 

 

 

To ale není všechno. Zároveň vyhlašujeme celoroční 

soutěž, které jsme dali jméno „Psavec roku“.  

 
Oč jde? Pište nám své příspěvky, malujte a foťte. Ten, kdo nám 

v průběhu školního roku (tedy do června 2015) pošle nejvíc příspěvků, 

získá titul „Psavec roku“ a kromě něj i hezkou cenu. 

 

Těšíme se na vaše příspěvky! 

Anketa 
 

mailto:skolni.casak@post.cz


Tereza Černá, 5. A 

 

 

 

Kostel stětí sv. Jana Křtitele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- je docela malým, ale hezkým kostelem. Byl postaven v románském 

slohu v roce 1270. Nejcennější památkou jsou obrázky románských 

maleb, které byly objeveny v roce 1905. Chrámová zvonice je 

postavená kousíček od kostela. Větší zvon váží 200 kg. 

Víte že… 

… pod podlahou kostela se skrývají pozůstatky nejméně dvou ještě 

starších kostelních staveb? 

… zvony ve zvonici jen šťastnou náhodou přežily obě světové války, 

kdy měly být roztaveny pro válečnou výrobu? 

… na hřbitově u kostela se pohřbívalo až do roku 1905? 

 
 

Místo, kde žiji 
 



Dýňování 
tradiční dlabání a 

zdobení dýní 

Krysáci 
pohádka pro děti 

 

 

 

Co se děje v Chaberském dvoře? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalendárium 
 

Aljaška divoká  

a krásná 
cestovatelská beseda Vlaďka Mazurová 

Jen tak 
vernisáž výstavy  

naší milé paní 

družinářky 



30. září od 18:00 vás zve Vlaďka Mazurová  na vernisáž svojí 

výstavy, která nese název „Jen tak“. Autorka 

se s vámi ráda podělí o svojí kreativitu 

v malbě a keramice. Pojďte s Vlaďkou 

vstoupit do jejího světa. Výstavu můžete 

navštívit do konce října. 
 

2. října od 18:00 se koná cestovatelská beseda s 

autorkou knihy „Aljaška krásná a divoká“. Autorka 

Magdaléna Radostná vám přiblíží Aljašku jako rozlehlou, 

dechberoucí krajinu nedotčenou civilizací. Poutavé 

vyprávění ještě doplní o čtení ze stejnojmenné knihy a o 

promítaní fotografii. Vstupné je 30 Kč. Nenechte si ujít 

báječné vyprávění o Aljašce. 
 

4 října od 15:00 se můžete přijít podívat na pohádku Krysáci. 

Divadlo Brno uvádí ve světové premiéře 

divadelní incenaci napsanou na motivy známých 

televizních Večerníčků. Divadelní hra, jejimž 

základním poznáním je zjištění, že i tato 

roztomilá zvířátka, člověkem určená pouze 

k deratizaci, mají také svou duši a svoje problémy. Vstupné je 50 Kč. 

Krysáci se na vás už těší. 
 

23. října od 15:00 do 17:30 vás zveme na 

tradiční podzimní Dýňování. Dýně jsou zajištěny, 

nože a jiné věci potřebné k vyřezávání vezměte 

s sebou. Moc se na vás těšíme. 
 

Od 6. - 12. října se koná 18. ročník celostátní akce „Týden 

knihoven“. Letošním tématem jsou „Muzea a Velká válka aneb 100 let 

od vypuknutí 1. světové války“. Místní veřejná knihovna v Praze -

Dolních Chabrech se do této akce také zapojí. Přijďte, budeme se na 

vás těšit. 

 

Adéla Jiříková, 9. tř. 



Martin Stránský, Vítek Šimáček a Robin Bělík, 3. A 

Verča Blechová a Emma Cihlářová, 3. A 

 
 
 
 
 
 

Lezecká stěna Mammut 

 

Byli jsme na horolezecké stěně Mammut. Nejvíc 

jsme si to užili na boulderu. Bylo to fajn ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezení nás baví 

 

Mammut je bezva. Užiješ si zábavu. Je to tam krásné. Bylo to fajn. 

Leze se tam a sportuje. Kdo může, ať se tam vydá. 

 

 

 

 

 

 

My se nenudíme 
 



Václav Vyšín a Helena Dvořáková, 4. B 

Kuba Michálek, 4. A 

Vědecký jarmark 

 

Dne 10. 9. navštívily třídy 4. B a 

4. A Vědecký jarmark v Dej-

vicích. Cílem jarmarku bylo 

hravou formou přiblížit vědu 

žákům a studentům. V několika 

stáncích předváděli pokusy, 

v jiných se dalo zase něco si 

vyrobit. Mě nejvíc bavily 

chemické pokusy s kapalným 

dusíkem, obří bubliny. Kromě toho tam byly i vozy Škoda Yetti a 

jejich motor, kamion České televize i policejní dodávka, ve které se 

vyráběly dětské řidičáky, a nezapomněli ani na skákací hrad. Žáci si 

mohli vyzkoušet i výrobu barevné křídy nebo si mohli prohlédnout 

různá zařízení. 

Bylo to poučné i zábavné. 

 
 
 
 
 
 
 

Vědecký jarmark ještě jednou… 

 

Se 4. A jsme jeli na Vědecký jarmark 

v Dejvicích. Chodili jsme po dvojicích 

a trojicích na různé stánky, kde se 

dělaly vědecké pokusy. Bylo to 

úžasné. Viděli jsme vědecká zvířata. 

Veletrh se koná každý rok. 

Zajímavý pokus: Kov dáme do odvaru z červené řepy. Kov začne vřít a 

odvar začne měnit barvu na zelenou. 
 
 
 
 
 



Kája Fialová, 9. tř. 

Deváťáci bodovali 

 

Ahoj, povím vám něco málo o našem výletě na 

první soukromou hotelovou školu, kde jsme byli 

18. září.  Tam letos probíhá celý podzim soutěž 

gastronomických dovedností pro deváťáky.  

Na začátku jsme se museli rozdělit na 2 poloviny, 

tak jsme se rozdělili kluci - holky. Jedna skupina 

měla zdobit dort a dělat drinky, a zkoušet roli 

barmana  tak hádejte, kdo tam chtěl zůstat… 

ano kluci. Čili my holky jsme šly soutěžit dolů, tam 

jsme rozpoznávaly bylinky a koření … mohly jsme 

očuchat i ochutnat, pak jsme se vrhly na skleničky, která se k čemu 

používá, a pak nás čekal poslední úkol a to test na etiketu. Pak jsme 

se vyměnily s klukama, teď jsme my šly míchat drinky a kluci soutěžit. 

Všechny jsme si to vyzkoušely a drinky někdy měly jedovatou barvu, 

ale byly moc dobrý . A zatím nám vyhodnotili soutěž - z možných 60 

bodů holky získaly 54 a kluci 58 bodů! I když jsme měli oba týmy dost 

bodů, tak kluci byli lepší než my a tak jim ještě jednou gratulujeme   

Doufáme, že nás nikdo nepředhoní a že to vyhrajeme, tak nám držte 

palce   Výherce totiž čeká super oběd!  

 

 
 
 
 
 



Eva Phamová a Ellen Merxbauerová, 6. B 

Adaptační pobyt šesťáků 

 

Od 23. do 25. září jsme byli na 

našem prvním a doufám, že ne 

posledním adaptačním pobytu. 

Hned jak jsme přijeli, s radostí 

jsme přivítali čekané jídlo. 

Hned po dobrém jídle jsme 

spěchali do našich předem 

rezervovaných pokojů, kde 

jsme našli našeho nového 

nepřítele - schody. To by se 

tam člověk asi zbořil a už by se nepostavil. Holky z 6. B zkoušely, 

jestli by se na těch schodech nešlo zabít, aby si mohly zjednodušit 

sebevraždu, aby to nikdo potom nemusel uklízet. Že se nikomu nic 

nestalo, byl asi buď zázrak, náhoda anebo se nad námi slitoval James 

Bond. Že jsme v pokoji č. 1 začali brousit nože každý večer asi nikoho 

nezajímá, takže přejdeme na sportovní tématiku. Ty 2 dny strávené 

tam byly o trochu lepší než vojna.  

Vojsko vedli Tereza a Adam, naši instruktoři a zároveň generálové. I 

přes všechny snahy o třídní ticho musel Adam přece jen mlátit do 

stolu, div že to ten stůl vydržel. Příště ale takové štěstí mít nebude, 

to mi věřte! Když už jsme všechnu vinu dali tomu stolu, začali jsme 

hrát hru, která nesla vznešený název: Záchodová víla. Hru jsme si 

docela užili i bez záchodu, jelikož se každému po pěti minutách chtělo 

na záchod. Trešničkou na dortu byl ptačí útok na Amy, která už 

odteď nesnáší holuby... 



Horor v metru 

 

Ačkoliv je teprve září, naše třída stihla už 

dva výlety. První výlet byl s panem učitelem 

Sládkem. Byla to přednáška o totálním 

nasazení za války. Vyprávění bylo velmi 

zajímavé. Ovšem cesta tam byla 

dramatická...  

Pan učitel Sládek nám řekl, že budeme 

vystupovat na stanici Nádraží Holešovice. Naši kluci ale, kupodivu, 

nedávali pozor. Divíme se tomu dodnes.  

Už jsme vystoupili, když se najednou Naty rozběhla za vlakem a 

mávala. Chtěli jsme se přidat, vesele běhat a mávat odjíždějícímu 

vlaku, ale včas jsme si uvědomili krutou pravdu: nemávala jen 

zbůhdarma, ve vlaku zůstali Saša, Marek, Vasyl, Vojta a Adam. 

Naprosto nenahraditelná třídní ztráta. Pan učitel měl samozřejmě 

nervy, jak se říká, v kýblu. Ztráta tak prestižních žáků se trestá 

smrtí.  

Hned nám řekl, ať jim někdo zavoláme. Začali jsme volat všichni. Ale 

naše hlasy zanikaly v černém tunelu. Po několika upozorněních 

výpravčího, že v metru se nehuláká, nám pan učitel ujasnil, že měl na 

mysli volání mobilem. Jenže kluci byli nedostupní. Už jsme s hrůzou 

živě viděli, jak se ztratí v nekonečných podzemních katakombách 

našeho velkoměsta a navždy budou bloudit se skupinou ztracených 

bezdomovců... jen občas, za tmavých chladných večerů, zahlédneme v 

otvoru kanálu smutně vyhlížející oči, které ihned plaše zmizí opět v 

temném labyrintu. Naděje ale nezmírala - nezbývalo nám nic, než stát 

na zastávce, čekat, čekat a čekat. Někteří slabší jedinci chvílemi již 

zapomínali, na co vlastně čekáme. Ale nevzdali se. Hrdinové.  

Když konečně přijel vlak z opačného směru a začali vystupovat naši 

chlapci, pan učitel si oddychl... Ale ejhle! Vystoupili jen čtyři... Vasyl 

to nestihl. Všichni jsme si na krátký okamžik pomysleli, že ztráta 

jednoho z pěti není až tak bolavá. Pan učitel ale naše myšlenky 

zastavil hned v zárodku a rozhodl, že budeme čekat dál. Zima je 

ještě daleko.  



Tereza Huterová, 9. tř. 

Úspěch se dostavil, na přednášku jsme nakonec dorazili všichni.  

Myslím, že příště si pan učitel třikrát rozmyslí, zda naší třídu zase 

vyveze na tak nebezpečný výlet pražským metrem...  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Osoby zde zachycené jsou zcela smyšlené a jakákoli podobnost se 

skutečností je čistě náhodná!!!  

A jak to bylo doopravdy??? 
 

 
 

Ačkoliv je teprve září, naše třída už stihla dva výlety. První výlet byl 

s panem učitelem Sládkem. Byla to přednáška o totálním nasazení za 

války. Vyprávění bylo velmi zajímavé. Ovšem cesta tam byla 

dramatická...  

Pan učitel Sládek nám řekl, že budeme vystupovat na stanici Nádraží 

Holešovice. Naši kluci to ale neslyšeli. Už jsme vystoupili, když se 

najednou Naty rozběhla za vlakem a mávala. Všichni jsme koukali, co 

se děje. K překvapení jsme zjistili, že ve vlaku zůstali Saša, Marek, 

Vasyl, Vojta a Adam. Pan učitel měl samozřejmě nervy, jak se říká, v 

kýblu. Hned nám řekl, ať jim někdo zavoláme. Jenže kluci byli 

nedostupní. Nezbývalo nám nic, než stát na zastávce a čekat. 

Když konečně přijel vlak z opačného směru a začali vystupovat naši 

kluci, pan učitel si oddychl... Ovšem ejhle! Vystoupili jen čtyři... Vasyl 

to nestihl. Na přednášku jsme ale nakonec dorazili všichni.  

Myslím, že příště si pan učitel skutečně třikrát rozmyslí, zda naší 

třídu zase někam vyveze... 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Niky Myhovyčová, 4. B 

 

 

 

Adam Štyler – sportovec ze 4. B 
 

Adam Štyler chodí teprve do čtvrté třídy, má už ale za sebou velký 

sportovní úspěch. Nedávno získal 3. místo na mistrovství České 

republiky v tenise. Dnes nám vyprávěl nejen o tomto mistrovství. 

 Kolik let hraješ tenis? 

 Tři roky. 

 Hraješ tam sám nebo ve dvojici? 

 No, různě. Třeba… někdy hraju sám,  

někdy ve dvojici. 

 Kde to je? 

 Na Štvanici. 

 Za koho hraješ? 

 Za 1. ČLTK 

 Jaký je tvůj tenisový vzor? 

 Rafael Nadal. 

 Kdy byl tvůj poslední zápas, a vyhrál jsi? 

 Na mistrovství České republiky, byl jsem třetí. 

 Jaký byl tvůj první zápas na mistrovství republiky? 

 Ten se mi docela povedl. 

 Proč sis vybral tento sport? 

 Protože ho hraje můj brácha. 

 Jak se cítíš, když jsi vyhrál třetí místo na mistrovství České 

republiky? 

 Dobře… No, výborně. 

 Jaký byl tvůj nejlepší zážitek na mistrovství České 

republiky? 

 Hmm,… že jsme… jak jsem se koukal různě na hráče jak hrajou a 

učil jsem se. 

 Děkuji za rozhovor. 

 

Lidičky z naší školičky 
 



Bára Staňková, 3. B 

 
 
 
 
 
 
 

Škola volá 
 

Haló, haló! Áňo, Stáňo! 

Škola už vám začíná! 

Sešity, boty, svačina! 

Jak to všechno stihnout máme? 

Než se nasnídáme, oblékneme? 

Musíte zas vstávat dřív! 

Že nestíháte? Žádný div! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co si myslí učebnice? 
 
Co si myslí učebnice? 

Ty to nevíš, popleto? 

Žárlí na všechny sešity! 

Ty můj malý trumpeto! 

Pořád říká: „Ach můj bože? 

Co já se chudák natrpím! 

Co sešity, ty se mají. 

Děti si jich víc všímají!“ 

Takhle ta učebnice přemýšlí! 

Žádné z dětí ji však neslyší 
 

Rýmy - šprýmy 
 



Bára Staňková, 3. B 

 
 
 
 
 

Čtyři myši, had a krokodýl 

 

Byl jednou jeden had a byl moc 

ošklivý. Byl to ještěrko-had. Slepýš se 

jmenoval. Jediný, kdo se mu nesmál, 

byl krokodýl. A kdo se mu smál 

nejvíc? Myši! Čtyři protivné myši.  

Ale slepýše jednou něco napadlo! Šel 

za krokodýlem a pověděl mu svůj 

nápad. Krokodýl souhlasil. Slepýš se 

vystavil před myší díru a čekal. Zanedlouho myši vykoukly a začaly se 

smát. Ale tu se přihnal krokodýl! Myši se strašně lekly. A jak byly 

strnulé, slepýš udělal ‚chramst!‘ a bylo po nich.  

A od té doby se myši bojí krokodýlů a slepýš jí myši! 

 

 

O zlém houpacím křesle 

 

Byla jednou jedna hodná stará paní. Už ani nevím, 

jak se jmenovala, ale vím, že měla jedno moc, moc 

zlé houpací křeslo. To je, co? Hodná paní se zlým 

křeslem. 

Ale dost povídání, začneme: A ta 

paní se v křesle ráda houpala. Ale to 

zlé křeslo se vždy nějak spláclo 

nebo vymrštilo, anebo se ani 

nehoupalo! A tak si ta stará paní koupila jiné hezké 

houpací křeslo a to staré vyhodila na skládku. To mělo 

z toho, že neposlouchalo! 
 
 

galerie 
 



Tereza Huterová, 9. tř. 

 
 
 
 

V této rubrice si můžete procvičit své logické myšlení... Najdete 

tu zajímavé hádanky, hlavolamy a další zapeklité úlohy, které vás 

pobaví. 

ŽÁROVKA 
 

Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v 

místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa 

vůbec nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny tři 

vypínače jsou nyní v poloze vypnuto. 

 

S vypínači můžete manipulovat, jak chcete, pak jednou projít chodbou 

a podívat se do místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je od které 

žárovky. 

 

Jak na to?  
 

Své odpovědi s heslem „ŽÁROVKA“ posílejte do 25. října 2014. 

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


 

Martin Děvěr, 5. B 

 

KŘÍŽOVKA 

 

 

1. saje krev z krku 

2. je to chlupaté 

a mňouká to 

3. peče se to v peci 

4. dechový žesťový nástroj 

5. mládě od prasete 

6. jinak „prší“ 

7. je to červené  

a roste to na stromech 

8. žije v iglú na severu 

9. máš to v puse 

10. jeden z rodičů 

11. máš to na nohou 

12. má to kola 

13. je to v paneláku 

14. dechový nástroj 

z bambusu 

 

 

TAJENKA:  _ _ _ _   _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ . 
 

 

Své odpovědi s heslem „KŘÍŽOVKA“ posílejte do 25. října 2014. 

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.  
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Kája Fialová, 9. tř. 

Vája Másílková, 4. B 

RÉBUS SE SIRKAMI 
 
 

Na obrázku vidíte ze sirek číslici 5. Dokážete 

přemístit sirky tak, aby vznikla číslice 16? 

Přemístit můžete libovolný počet sirek, ale 

žádnou nesmíte rozlomit. 

 

 

Své odpovědi s heslem „RÉBUS“ posílejte do 25. října 2014. 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.  

 
 

 

 

 

HÁDANKA 
 

Znáte tlustou holčičku? 

Nosí žlutou sukničku. 

Když jsme jí svlékali, 

Všichni jsme plakali. 

Co je to? 

 

Své odpovědi s heslem „HÁDANKA“ posílejte do 25. října 2014. 

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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Pepíček a maminka jdou do obchodu. 

Pepíček vidí na zemi stovku a říká 

mamince: „Mami, tam je na zemi stovka.“ 

A maminka říká, „Pepíčku, ty víš, že se ze 

země věci neberou.“ Maminka a Pepíček 

jdou z obchodu, maminka uklouzne a říká 

Pepíčkovi: „Pepíčku, pomoz mi vstát!“, a 

Pepíček říká, „Mami, ale tys mi říkala, že 

se ze země věci neberou.“  

 

 

 

 

 

„Tati, kde jsou Krkonoše?“ 

„Já nevím, máma pořád něco uklízí!"  

 

 

 

 

 

Pán s novým, velmi drahým jízdním kolem si 

vyjede na výlet na rozhlednu. 

Pod rozhlednou si kolo přiváže ke stromu a 

přiloží cedulku s nápisem: "Nekrást, každého 

chytím - Sherlock Holmes." 

Vrátí se zpátky, kolo nikde a na cedulce 

připsáno: "Mne nechytíš - Lance Armstrong." 

smích je koření života 
 



 
 
 
 
 
 

HOROSKOPY NA ŘÍJEN 

 

VLÁDNOUCÍ ZNAMENÍ PRO 

TENTO MĚSÍC – VÁHY 

 

Váhy jsou intelektuálně založení lidé. 

Jsou často velmi tvořiví a vynalézaví. 

Často hledají kompromisy. Většinu 

věcí dělají pečlivě a mají rádi 

pořádek. 

Váhy jsou týmoví hráči a humor jim 

rozhodně nechybí… 

 
 

BERAN ( 21.3. – 20.4.) 

Tenhle měsíc je jako stvořený k tomu udělat něco nového, například 

zkusit nový koníček, nebo zkusit nový účes… a řídit se přitom svým 

rozumem a moc se nenechat ovlivnit okolím. 

Možná by stálo za to zkusit něco nového, a zapřemýšlet nad tím, v 

čem vynikáš - třeba tak objevíš něco nového, co tě bude opravdu 

bavit :) 

 

 

BÝK ( 21.4. – 21.5.) 

Býci mají zlozvyk pořád se ohlížet na minulost… ovšem tenhle měsíc 

se to změní a člověk se začne otvírat, růst… Má to určitou spojitost i 

s životní vášní a energií, takže tento měsíc dělej to, co tě baví, najdi 

si čas na věci, které by sis chtěl/a splnit… Tvoje tělo se začne 

otvírat a bude ti líp :) 

Vyčteno z karet a hvězd 
 



 

BLÍŽENCI ( 22.5. – 21.6.) 

Zdá se to nespravedlivé, ale tenhle měsíc by stálo za to zabrat ve 

škole a v povinnostech… 

Budeš mít nadhled nad věcmi a bude ti lépe ve spolupráci s ostatními, 

i když se některé názory budou lišit… :) Když uznáš, že někdo má 

pravdu, získáš nové přátele a ostatní tě budou více respektovat... :) 

 

 

RAK ( 22.6. – 22.7.) 

Tento měsíc bude trochu neuspořádaný, ale s trochou odvahy budeš 

mít úspěchy. Jak se říká, „úspěch je potomkem odvahy“, takže se 

neboj a uvědom si, co je pro tebe podstatné a věnuj tomu čas. 

Také tu bude šance uspořádat si pravé přátele, kteří tě nenechají v 

žádném problému. 

 

 

LEV ( 23.7. – 22.8.) 

Tento měsíc bude z poloviny dobrý, ale taky bude mít své zápory… 

Nebude tu příliš dobrá nálada, možná to budou ovlivňovat dřívější 

události. Ovšem tvůj stav vyléčí komunikace s ostatními. Nějaká 

zábava s přáteli, návštěva kamarádky, cokoliv… :) 

Díky tomu pak budeš mít originální nápady. 

 

 

PANNA ( 23.8. – 22.9.) 

Je čas na trochu sportu, či umělecké tvorby! :) Tento měsíc jsou 

panny kreativní a mají dobrý fyzický výkon. Bude to vyčerpávající, ale 

bude to mít úžasný úspěch, který pomůže i do budoucna… 



Najdeš tím možná i nové přátele a spadnou z tebe i nějaké ty 

problémy. Uvolní se ti mysl. 

A tím bude i lepší prostor pro logické myšlení, je možnost zlepšení 

výsledků ve škole :) 

 

 

VÁHY ( 23.9. – 23.10.) 

Váhy jsou od přírody váhavé, proto není divu, že sem tam chybí 

odvaha v úplně obyčejných situacích…  ale tento měsíc se to změní a 

buď najdeš někoho, kdo ti dodá odvahu, anebo nastolíš kompromis -

neutrální odpověď, která není ani urážlivá, ani souhlasná… 

Také budeš mít možnost objevovat nové věci, které ti udělají radost… 

 

 

ŠTÍR ( 24.10. – 22.11.) 

Budeš chtít začít něco nového, ale budeš mít strach, že to nebude 

správná volba. Stojíš v bludném kruhu a nevíš, jestli ano nebo ne. Za 

zkoušku nic nedáš! Změň svůj styl pohledu a vykroč směrem kupředu. 

Uvědom si, že ty jsi silná osobnost, ať už se to zdá nebo ne. :) 

Uvědom si svoji vnitřní sílu. 

 

 

STŘELEC ( 23.11. – 21.12.) 

Tady převládá optimismus. Sálá z tebe pozitivní energie, rád/a se 

směješ, rozesmíváš ostatní… pleteš se do věcí, kterým vlastně ani 

nerozumíš, ale baví tě to.. :D  

Neděláš si starosti z toho, že někdo nemá nejlepší náladu a že se 

nechová zrovna příjemně… a to je dobře! :) 

Svojí povahou vlastně řešíš svoje vlastní problémy, ale jen na oko… 



Natálie Nováková, 9. tř. 

Máš přátele, opravdové přátele? Trav s nimi víc času a tvoje starosti 

začnou mizet taky… :) 

 

 

KOZOROH ( 22.12. – 20.1.) 

Ideální měsíc někam cestovat, ať už po okolí nebo někam dál. 

Utečeš tak problémům, které si budou muset ostatní vyřešit sami.. 

Potkáš staré přátele, kteří tě ať už zklamali nebo něco jiného, ale 

přijdou s nabídkou, že by se to mohlo obnovit, a tentokrát přijdou s 

něčím opravdu originálním ;) 

 

 

VODNÁŘ ( 21.1. – 20.2.) 

Ne nadarmo se říká, že přátelství léčí duši. 

Tento měsíc je zralý pro trávení času s přáteli, rodinnou pohodu, a 

staráním se sám/sama o sebe… 

Tohle je měsíc klidu, vzájemného porozumění a radosti… :) 

Budeš se snažit udělat svoje okolí šťastnějším…  a to pouhými 

maličkostmi, které se ti v budoucnu vrátí několikanásobně. :) 

 

 

RYBY ( 21.2. – 20.3.) 

Věci, které se ti zdánlivě vymykají z rukou, budou nakonec v pořádku. 

Nepropadej panice!! Vytrvalost přináší dobré ovoce a postupně ze 

sebe vybuduješ vyrovnaného člověka, který se transformuje jen a jen 

k lepšímu… Risk je zisk, a v tom případě i dobrodružství… Tenhle 

měsíc je ideální k objevování nových věcí :) 

 

 



Niky Myhovyčová, 4. B 

 
 
 
 
 
 

STREET DANCE 
 

- je pojem, který se 

používá pro popis 

tanečních stylů, které se 

vyvinuly mimo taneční 

studia, přímo v ulicích, 

školních dvorech a 

tanečních klubech. Začal 

se objevovat ve 

Spojených státech v roce 

1970. Pod tento pojem 

patří taneční styly jako: Breakdance, Popping, locking, Hip Hop new 

style, House dance a C-walk. Je to úžasný způsob odreagování a 

přijdete alespoň na jiné myšlenky. 

 

 

 

 

 

 

 

Objevila jsem novou úžasnou možnost pohybu v Chabrech – kroužek 

Street Dance. Je to vlastně tanec, který se podobá skákání – vypadá 

to tak, ale není to úplně pravda. 

Do kroužku Street Dance se může přihlásit kdokoliv, komu je mezi 6 – 

13 lety. Probíhá v areálu „U Karla“, kde není jen tento kroužek, je tam 

i fitness (což je spíš pro dospělé), také venkovní hřiště pro děti a je 

tam i restaurace, kde si můžete koupit něco k jídlu a pití. Taky je tam 

spousta jiných kroužků.  Street Dance mě hrozně baví a určitě u něj 

vydržím dlouho. 
 

Hejbejte se, kosti moje 
 



 
 
 
 

Novinky ze světa hudby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hudba a film 
 

Katy Perry její nová 

písnička „This is how we do“ 

sklidila velmi dobrý ohlas. 

 

Skupina One Republic se 

stala velmi oblíbenou a 

myslím si, že ani jejich 

písnička „Love Runs Out“ 

jejich příznivce nezklamala. 
 

  Pharrell Williems „Happy“ 

písnička, která obletěla 

svět. 

 
 

Carin Harris „Summer“ 

pěkná písnička, kterou 

zná každý. 
.

 

Adéla Jiříková, 9. tř. 



 
 
 

 

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA KONÍ 
 

PLEMENA KONÍ 

 

Ó, je nás opravdu, ale opravdu moc... 

Já jsem třeba fríský kůň.. A jsem na 

své plemeno opravdu pyšný.. Můj 

kámoš Eda, je třeba Hafling = 

teplokrevník.. Kamarádka je Ponny, a 

moje učitelka na matematiku je 

Fjordský kůň.. Plemen je moc a moc, 

tohle byl jen zlomek... 

 

Máme rádi zvířata 
 

Ahoj, já jsem Toník, 

A budu vás dnes provázet 

Úvodem našich dní... :) 

 

JAKÉ MÁME NÁLADY ? 
 

Věděli jste, že když máme uši 

vzadu, znamená to, že se 

chystáme provést nějakou 

lumpárnu, nebo že máme 

špatnou náladu ? 

A já se vsadím, že jste 

nevěděli, že když hrabeme 

předním kopytem, že vás 

prosíme o mrkvičku ??? 

To je, co ?! 
 

 

CO NAŠE MAMKA  A 

TAŤKA JEDÍ ? 
 

Tak, co myslíte ?! 

Já to vím a jestli chcete, tak i 

prozradím. Tak, většinou to jsou 

kdejaké všelijaké granule 

smíchané s doporučenou 

stravou, také vitamíny a další 

zdraví prospěšné látky... :) 

Pak také seno, samozřejmě... 

Také mají rádi mrkev a jablíčko. 

Ti si ale žijou... 

Tak 

nashle 

příště !!! 

Natálie Nováková, 9. tř. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tak to by bylo asi všechno k tomuto číslu. Doufáme, že tě aspoň něco 

zaujalo, pobavilo, nebo ses aspoň dozvěděl/a něco nového.. :) 

Každopádně se zúčastni našich soutěží a ankety o název časopisu.. 

Můžeš vyhrát nějakou hezkou cenu :)) 

Také by nás všechny potěšilo, kdybys i ty přispěl/a nějakým svým 

nápadem, nebo nám napiš, jak bychom mohli časopis vylepšit.. 

Děkujeme a nashledanou v příštím čísle :)  

 

 

Za celou redakci se loučí 

  

Komiks 
 

Natálie Nováková, 9. tř. 

Láďa Král, 5. B 


