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 „Vzdělávání je soustavné objevování naší vlastní nevědomosti.“  

  Will Durant 

 

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-skole/ 

 



 

 

 

 

Ahoj žáci! 

Dostává se vám do rukou už druhé číslo našeho-vašeho školního 

časopisu. Doufáme, že se při jeho čtení dozvíte opět něco 

zajímavého, vzpomenete si na to, co se v naší škole dělo a že se 

možná i trochu zasmějete… 

Vaše redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CO SE U NÁS DĚLO: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční představení 

Barevný týden 

Planetárium Brno 
Lužická laťka 

Nový přírůstek 



 

ŽIŽKOVSKÝ BEDEKR 

Každá země a velké město má 

průvodce, abychom věděli, co na 

daném místě navštívit a 

nezmeškat. Jak by ale vypadal 

průvodce Moravským Žižkovem? 

Vítejte v Moravském Žižkově, který se 

nachází zhruba 8 km od města Břeclav na 

jižní Moravě.  

 

Dnes po obědě si můžete prohlédnout 

kostel Panny Marie Vítězné, který se 

nachází na ulici Břeclavská, zhruba ve 

středu obce.   

Poté se přemístíme ke kapli sv. Floriána, 

která byla několikrát restaurována. Její 

vchod je zdoben krásným slováckým 

ornamentem. 

 

Večer můžete ochutnat české jídlo v 

pivovaru Moravský Žižkov u rybníka, ve 

kterém vaří své vlastní pivo. Poté může 

následovat procházka po okolí vesnice, 

kde se nachází mnoho vinohradů a 

vinných sklepů. Okolí Moravského Žižkova 

je proslulé svými vinicemi stejně jako celá 

Jižní Morava. V naší obci se také nachází 

několik rodinných vinařství s výrobou vína. 

Také je zde penzion s restaurací a 

vinotékou. Děti si mezi tím mohou zahrát 

na hřišti kopanou, menší ratolesti 

naleznou radost na průlezkách umístěných 

na okraji areálu. Je zde k dispozici i 

tenisový kurt. 

 

 V období léta zde probíhají hody. Podle 

tradice můžete vidět nádherné a bohaté 

kroje, veselou zábavu a tanec, o které se 

stará místní chasa a přespolní.  

Moravský Žižkov určitě stojí za návštěvu! 

 (Katka Konečná, 6. třída) 

 



 

HOROSKOP OD 

REDAKCE PRO 

ŽÁKY:  

 

Kozoroh (22.12.-19.1.): 

Tento měsíc bude špatné postavení hvězd pro 

opisování. Budeš se muset naučit úplně 

všechno sám. 

 

Vodnář (20.1.-17.2.): 

Dnes budeš hodně zapomínat. Nezapomeň 

zavřít oči, když půjdeš večer spát. 

 

Ryby (18.2.-19.3.):  

Dnes budeš mít štěstí. Potkáš šmouly a 

zavedou tě do šmoulí vesnice. Ale pozor na 

Gargamela! 

 

Beran (20.3.-20.4. ): 

Potká tě víla Kmotřička a splní ti tři přání. 

Nejdříve si ale zkontroluje tvou žákovskou 

knížku. 

 

Býk (21.4.-20.5.): 

Dej si pozor, abys v sobotu nezůstal po škole. 

Sobotní škola je obzvlášť náročná. 

 

Blíženci (21.5.-20.6. ): 

Když dnes vydržíš celý den nejíst, tak budeš 

mít večer akorát tak hlad. 

 

Rak (21.6.-22.7.): 
Kdybys chtěl(a), tak dnes je ideální příležitost 
přihlásit se v matematice.  Jenomže ty asi 
nebudeš chtít. 
 

Lev (23.7.-22.8.): 

Tvoje dnešní svačina byla nominována na cenu 

Gastronomický zážitek roku! 

 

Panna (23.8.-22.9.): 

Dnes večer nepůjde internet, domácí úkol si 

musíš napsat proto sám. 

 

 

Váhy (23.9.-22.10.): 

Dnešní den si nedávej žádný bublinkový nápoj. 

Mohli by ti z hlavy vybublat všechny 

vědomosti. 

 

 
 

Štír (23.10.-21.11.): 

Kolikrát dnes budeš opisovat z taháku, tolik 

pětek dostaneš 

 

Střelec (22.11.-21.12.): 

Tady by měl být horoskop pro střelce… Ale 

není tady! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SMĚJTE SE S NÁMI 

 

֍  „Mami, je pravda, že když někdo umře, 

zbyde z něj jen prach?“ „Ano, to je pravda 

Pepíčku.“ „Mami, tak to mi někdo umřel 

pod postelí!“  

 

֍ Wikipedie: "Já vím všechno!" Google: 

"Najdu všechno!" Facebook: "Já znám 

všechny." Internet: "Beze mě jste nic  

nevěděli." Elektřina: "Tak se uklidníme,         

beze mě byste nefungovali?!"                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                             

֍ Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm 

známo, že je to tvrďák. Poprvé prochází 

kancelářemi a vidí muže, který nic nedělá, 

opírá se o zeď a jen kouká. Říká si, že 

ukáže názorně všem ostatním, jak naloží s 

takovými, kteří se flákají. Jde k onomu 

muži a nahlas se důrazně ptá: "Jaký máš 

plat?" Muž na to, trochu překvapeně: 

"30.000 Kč měsíčně, proč?" Šéf vytáhne 

peněženku, podá mu 15.000 Kč a zařve: 

"Tady máš dvoutýdenní plat a už se tady 

neukazuj!" Muž vezme peníze a odejde. 

Šéf má dobrý pocit, že všem ukázal, jak v 

žádném případě nestrpí lenochy a přitom 

se ptá: "Může mi někdo říct, co tu vlastně 

dělal tenhle líný člověk?" A jeden 

zaměstnanec mu s klidem odpoví: "Dovezl 

nám pizzu..."    

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

֍ Muž, který dostal výpověď z práce, si 

dlouho hledal novou, ale žádnou nenašel. 

Jednou ho napadlo, že si založí svoji 

ordinaci. Před dveře této ordinace dal 

ceduli, na které stálo: Vyléčím každou 

nemoc za 500€, v opačném případě vám 

dám 1000€. Jde kolem doktor a říká si, že 

to je dobrá příležitost, jak si vydělat 1000€, 

a tak tam jde a říká, že úplně ztratil chuť. 

Nový doktor se zamyslí a říká: "Sestři, 

přineste vzorek č.14 a kápněte pánovi 

kapku na jazyk." Sestra udělá, jak jí doktor 

řekl a kápne pánovi kapku na jazyk. Ten 

začne všude kolem sebe plivat a říká: "Fuj, 

vždyť to je benzín." Doktor říká: "Gratuluji, 

právě se vám vrátila chuť, bude to stát 

500€." Rozzlobený pán dá doktorovi 500€ 

a odejde. Za 3 dny se vrátí a říká, že se 

mu vymazala paměť. Doktor se zamyslí a 

potom říká sestře: "Sestro, přineste vzorek 

č.14." Pán řekne: "Ale vždyť to je benzín." 

Doktor mu odpoví: "Gratuluji, právě se 

vám vrátila paměť, bude to stát 500€." 

Hodně rozzlobený pán zaplatí a odejde. 

Za další 3 dny se vrátí říká: "Pane doktore, 

já jsem oslepl." Doktor říká: „No tak na tuto 

nemoc nemám žádný lék, vezměte si 

1000€,” ale podává mu jen 500€. 

Najednou pán řekne: „Ale vždyť to je jen 

500€”. „Gratuluji, právě se vám vrátil zrak, 

bude to stát 500€.”  

 

 

 

 



 

POD 

DROBNOHLEDEM 

V minulém čísle jsme vám přinesli 

první rozhovor a v této tradici 

pokračujeme i dnes. A koho jsme 

vyzpovídali tentokrát? Přečtěte si 

rozhovor s panem učitelem 

Zdeňkem Vaškem, který nám 

prozradil něco ze svého soukromí. 

 

֍  Jste muzikant i učitel… Co vás 

baví víc – učení nebo hudba? 

Učení hudby! 

 

֍ Výborná odpověď, ale kdybyste 

si musel vybrat jenom jednu věc, 

která vás baví víc, co by to bylo? 

Dnes už učení, dřív to ale byla hudba. 

Už mám svá léta, unavovalo mne 

jezděni a vystupování na akcích... 

 

֍ Proč jste si jako svůj nástroj 

vybral pravě kytaru? 

V době, kdy jsem si vybíral, všichni 

kluci hrávali u táboráku na kytaru. Od 

nich jsem se učil. Hrál jsem taky na 

klavír, flétnu, foukací harmoniku a 

grumble -  to je můj nejoblíbenější 

nástroj. 

 

֍ Co jste poslouchal v mládí? 

Poslouchal jsem jakoukoliv muziku, ke 

které jsem se dostal. V té době jsme 

neměli možnosti jako dnes, nebyl 

internet, youtube a rádio taky nehrálo 

všechno. Proto jsme s kluky chodili na 

burzy, kde se prodávaly desky. Ty 

jsme kupovali a pak poslouchali na 

gramofonu. 

 

֍ Které místo, co jste navštívil, vás 

zaujalo asi nejvíce? 

Já jsem hodně cestoval, líbí se mi celá 

Česká republika a taky spousta míst 

v zahraničí. Každé místo má své 

kouzlo. Z měst mám rád Český 

Krumlov a Prahu, ale mám rád i 

Krkonoše, Šumavu. Taky jsem hodně 

jezdil na řeky, mou oblíbenou je řeka 

Vltava… 

 

֍ Jaký jste byl v mládí žák? 

No tak napůl - zlobivý i slušný… 

 

֍ Co se vám líbí na naší škole? 

To, že je tu rodinná pohoda, hodné děti 

i učitelé. Dobře se mi tu učí, jsem tady 

spokojen. A mám bezvadnou třídu! 

(autorka rozhovoru Eliška Frisová) 
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VĚDĚLI JSTE?  
Komiks patří k jednomu z nejpopulárnějších literárních žánrů současnosti. Komiks, to jsou za 

sebou chronologicky uspořádány kresby nebo jiná zobrazení s případným doprovodným textem. 

Dohromady tedy vytvářejí celek, nejčastěji příběh. Dnešní zrychlené vnímání světa, kdy trvá jen 

vteřinu, než se na něco podíváme a procítíme emoci, komiks úspěšně naplňuje.  

 



 

Michalova HERNÍ 
RUBRIKA 
Fortnite 
Datum vydání 26.září 2017 

Fortnite Battle Royale je 

multiplatformní free-to-

play videohra vyvíjená studiem  

Epic Games 

Byla vydána pro Microsoft 

Windows, macOS, PlayStation 

4, Xbox One, Nintendo 

Switch, iOS a Android.  

Je založená na hře Fortnite, je to 

kooperativní survival (přežívání), hra 

s prvky stavění a budování.  

Proslavil ji i tanec, který se stal velmi 

populárním mezi mladými. 

SEZONY 

Každých 70 dní ve Fortnitu vyjde 

nová sezóna. Každá sezóna je něčím 

tématická 

(např. Halloween, Vánoce, Vesmír) a 

zpravidla přináší změnu mapy 

(nejčastěji se změní nějaká 

nepopulární a nudná lokace nebo 

část mapy) a nový Battle Pass. 

Momentálně je ve Fortnitu 8. 

sezóna, ale blíží se sezóna 9.  

 

 

Z této hry vzniká i závislost, tak opatrně! 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Free_to_play
https://cs.wikipedia.org/wiki/Free_to_play
https://cs.wikipedia.org/wiki/Epic_Games
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://cs.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://cs.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
https://cs.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
https://cs.wikipedia.org/wiki/Xbox_One
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch
https://cs.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Android_(opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fortnite&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kooperativn%C3%AD_hra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr


 

Kristýnina HUDEBNÍ 
RUBRIKA 
V této rubrice se budeme seznamovat se 

vším, co se děje na naší hudební scéně. 

No a nemůžeme začít jinak, než 

představením naší největší pěvecké 

hvězdy. 

KAREL GOTT 

Narodil se 14.července v roce 1939 v Plzni 

Je to český šlágrový zpěvák, herec a malíř. 

Je mnohonásobný držitel ocenění Zlatý slavík a po roce 1996 Český slavík. 

Dohromady jich má, i s posledním získaným v roce 2017, přesně 42.  

Od roku 1965 se prodalo 50 milionů nosičů desek Karla Gotta což z něj dělá 

nejúspěšnějšího českého interpreta (dosud aktuální k roku 2019). Dosud vydal 

293 sólových alb v zahraničí i na domácí scéně. Kromě Slavíků dostal více než 

120 televizních ocenění,  8 zlatých desek, 1 diamantovou desku a opakovaně se 

umísťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Nazpíval celkem 978 

písní. Spolupracoval s mnoha významnými umělci a proslavil se zpěvem a 

malováním.  

 

  
  



 

RECEPTY PRO DĚTI 

 

֍ DOMÁCÍ NUDLE ֍ 

Máte hlad, nebo chcete doma překvapit 

svým kuchařským uměním? Připravili jsme 

pro vás recept, který vám dokáže, že 

některé věci nemusíte kupovat, ale 

zvládnete je vyrobit i sami. My šesťáci, 

jsme ho vyzkoušeli za vás a výsledný 

produkt se nám opravdu podařil! 

 

INGREDIENCE:  

• sůl 

• voda 

• 1 ks vejce 

• hrubá mouka 

 

 

POSTUP PŘÍPRAVY: 

 

• Do mističky dáme asi 16 dkg hrubé 

mouky, uprostřed uděláme důlek, 

do kterého vyklepneme vejce, 

přidáme polévkovou lžíci vody, 

špetku soli a rozmícháme vidličkou.  

 

• Pak si těsto na nudle dáme na vál, 

podsypáváním mouky a hnětením 

utvoříme tuhé těsto, které 

rozválíme na co nejslabší placku. 

Necháme malinko oschnout (5 

minut). Placku nařežeme na pruhy 

asi 3 - 4 cm široké, které dáme na 

sebe a krájíme slabé nudličky.  

(Tip: Pokud máme speciální 

mašinku na nudle, usnadníme si 

spoustu práce) 

 

• Použít je můžeme okamžitě do 

polévkových vývarů nebo je 

necháme rozložené na utěrce 

(vále) uschnout (aby se neslepily), 

pak je můžeme uložit do krabičky a 

použít třeba za 14 dní. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frantova SPORTOVNÍ 
RUBRIKA 
Tato rubrika je spíš pro kluky, ale možná se 

mezi vámi najde i pár holek, které si rády 

přečtou pár informací ze sportu. Dnes jsem si 

pro vás připravil informace o teamu 

Liverpoolu, ze kterého vám představím dva 

nejdůležitější hráče. 

Mohamed Salah: Je to egyptský fotbalista, 

který má kudrnaté vlasy, takže ho lehce 

poznáte. A to je on → 

Má manželku a dvě děti. Jeho spoluhráč a 

pomocník na hřišti je Sadio Mané. ↓ 

 

 

Na rozdíl od Salaha je skoro plešatý, 

ale oba dva vedou tabulku střelců 

v anglické lize Premiership. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

Jak se dostaneš domů ze školy? Najdi správnou cestu! 
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