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ÚVODNÍK                     

 

 

Milí čtenáři, 

 

po dvou letech rozhoupávání jsme se konečně odhodlali vydat školní časopis. Možná 

si ti starší z Vás ještě vzpomínají na Kozloviny, ale náš Popopis bude něco nového. 

 

Na zrodu časopisu si naše redakce dala opravdu záležet a celí nadšení jsme čekali, až 

uvidíme jeho tištěnou podobu. Za sebe můžu říct, že ten pocit při vytváření něčeho takového 

je úžasný. Samozřejmě, kdybyste se chtěli také zapojit, šanci máte vždy. Jak při stálém, tak 

i  při jednorázovém přispívání. Stačí jen zajít za paní učitelkou Botorovou Skalickou nebo 

Perglerovou. 

 

A teď něco o tom, co nás v našem Popopisu čeká. V tomto čísle se budeme věnovat 

podzimu. Dočtete se o tom, jaká sprostá slova používají prvňáčci, jak naše nová paní 

ředitelka vzpomíná na svá školní léta, o různých podzimních světových svátcích 

a  slavnostech, a také o jiných zajímavých věcech. 

 

 Pro mě osobně je začátek podzimu zároveň začátkem půlročního trápení zimou 

a  obdobím podzimních depresí. Ale nesmíme opomenout krásu spadaného barevného 

podzimního listí a to, že už nám naše oblíbené Vánoce pomaloučku klepou na dveře. Jak 

vnímáte podzim Vy? 

 

Doufám, že se Vám náš nový časopis bude líbit a přeji příjemné čtení! 

 

-Andrea Kitlerová, 9. B 

 

 

 

Vydává ZŠ Velké Popovice na podporu vzdělávací  oblasti Jazyk a jazyková komunikace (komunikační dovednosti, čtenářská gramotnost) a 

průřezové téma mediální výchova. 
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1. ROZHOVORY                    

 

Rozhovor s paní ředitelkou Lucií Fuskovou 

 

S novým školním rokem se událo mnoho změn. Jednou z nich je to, že se nám 

povedlo založit školní časopis. Další, možná významnější změnou je nové vedení školy. 

Proto jsme se rozhodli pro první číslo našeho časopisu sepsat rozhovor s novou paní 

ředitelkou Lucií Fuskovou, kterou všichni jistě znáte z minulých let, kdy tu působila jako 

zástupkyně.  

 

Jak dlouho učíte na této škole?   

 

Nastoupila jsem v září v roce 2000 a potom jsem v roce 2007 měla mateřskou dovolenou. 

A od mateřské dovolené učím nepřetržitě.  

 

Jak vzpomínáte na svá školní léta? 

 

Já jsem vždycky byla takový ten typický šprt, ale né že bych se učila, prostě mi to šlo samo. 

Ale nebyla jsem ten typ šprta, co se s nikým nebaví. Naopak jsme byli skvělá parta 

a  kdykoliv se potkáme na srazech, je tam spousta legrace. 

 

Byla jste někdy za školou? 

 

Bohužel jsem si tím v pubertě prošla. Stalo se to, když jsem dva týdny byla nemocná. Bála 

jsem se, protože když chybíte na gymnáziu, je velmi těžké dohnat učivo. Tak kvůli tomu. Ale 

po týdnu jsem se přiznala jak doma, tak ve škole. 

 

Na jakou školu jste šla po gymnáziu? 

 

Nejdříve Vysoká škola přírodovědecká Olomouc a pak Pedagogická fakulta v Praze.  
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Jaké předměty učíte? 

 

Přírodopis, chemii, rodinnou výchovu a občanskou výchovu. 

 

Kam byste chtěla naši školu dotáhnout? 

 

Aktuálně se snažím s pomocí obce o dotaci na multifunkční sportovní hřiště. V budoucnu 

bych chtěla obnovit učebnu počítačů, pracovní stoly na odborné předměty, také bych ráda 

vytvořila samostatné učebny fyziky a chemie a samostatnou učebnu přírodopisu.  

 

 

Co vás napadne, když se řekne pojem Základní škola Velké Popovice? 

Možná to bude znít jako fráze, ale je to můj život. Prošla jsem si tady mnoha životními 

etapami a jsem přesvědčená, že toho pro tuhle školu mohu spoustu udělat. 

 

My, jako žáci Vaší školy si myslíme, že tuto školu vedete velmi dobře. 

 

Děkuji, nejdůležitější je pro mě čestnost a pravdomluvnost.  

 

Tak bychom vám chtěli popřát hodně štěstí v profesním i pracovním životě i jménem 

školního časopisu.  

 

-  Lucie Pospíšilová, 7. A a Daniel Petřík, 7. B 

  



6 

2. AKCE A VÝLETY                    

 

Školní zájezd do Anglie 2018 

 

Jako každý rok i letos naše škola vyjela na zájezd do Anglie. Tentokrát s paní 

učitelkou Adou Verlander a Petrou Petrů do Brightonu. Zároveň také se stránčickou školou, 

se kterou jela Dana Sauerová a jejich paní ředitelka Schejbalová. Naším průvodcem byl 

Roman Sauer. 

Autobusem jsme jeli celkem dva dny. Cestou tam jsme jeli z Francie do Anglie 

trajektem a cestou zpět eurotunelem. Bydleli jsme u adoptivních rodin a většina z nás byla  

spokojená. 

Byli jsme na různých výletech, jako například na hradě Dover, v přírodovědném 

muzeu nebo v Blue Reef, akváriu v Hastings. Navštívili jsme také útesy Seven Sisters, odkud 

byla vidět krásná příroda Velké Británie. Dále i360, věž vysokou 182 metrů. Nemohlo 

samozřejmě chybět nakupování v Primarku a Poundlandu. 

Večer jsme chodili po Brightonu a ptali se lidí, jestli vědí, jaké je hlavní město 

České republiky. V mé skupině to věděli 4 lidé z 6. Ptali jsme se také na otázky typu kolik let 

je britské královně. Po tři dny jsme dopoledne navštěvovali místní školu. 

Poslední den jsme se rozloučili s rodinami a vyrazili do Londýna, kde jsme viděli 

London Eye, pevnost Tower, Tower Bridge, Big Ben a Buckinghamský palác.  

Zájezd jsme si moc užili a mně osobně moc pomohl v angličtině.  

 

- Barbora Bytnarová, 7. A 
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Výlet do Lán 

 

Dne 12. 10. jela 7. A a B na výlet do Lán do Muzea Tomáše Garrigua Masaryka. 

Výstava se dělila na dvě části, promítání dokumentů (dobových záběrů z doby první 

republiky) a samotnou prohlídku muzea. Paní, která nás prováděla, měla velmi dobrý výklad. 

Mluvila s námi o celém životě pana prezidenta, o jeho rodině i o jeho prezidentské funkci. 

Ukázala nám prezidentovu posmrtnou masku a také nám pověděla o případu vraždy Anežky 

Hrůzové. Po prohlídce muzea jsme se rozhodli jít na nedaleký hřbitov, kde leží Tomáš 

Garrigue Masaryk se svou rodinou. Byl to moc hezký výlet a doufám, že se ostatním líbil tak 

jako mně a že si některé zajímavosti zapamatují. 

 

-  Lucie Pospíšilová, 7. A 

 

 

 

 

Vystoupení žáků a učitelů ZŠ a ZUŠ k výročí 100 let od založení 

republiky 

 

K stoletému výročí České republiky se konal v sokolovně  koncert žáků i učitelů ZŠ a ZUŠ. 

Byla tam krásná atmosféra, výborná vystoupení… Pro mě jako účinkujícího to byl jeden z nejlepších 

koncertů v mém životě. 

Děkujeme všem aktivně zúčastněným i divákům a hlavně pořadatelům akce i jménem 

školního časopisu.  

 

- Daniel Petřík, 7. B 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 
 

-ilustrace Jan Sůsa, 8. B 
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3. SVÁTKY A SLAVNOSTI RŮZNÝCH KULTUR:  

Díl první: ZÁŘÍ - LISTOPAD     

 

Ve světě je spousta velikých a zajímavých svátku a slavností, které stojí za to si 

o  nich něco povědět. Slyšeli jste někdy o Oktoberfestu či Díkůvzdání? Chtěli byste se 

dozvědět více o těchto a dalších slavnostech? Čtěte dál! Součástí tohoto článku je také 

slíbený Halloween x Dušičky. 

 

 Svátek měsíce / Svátek středu podzimu 

Tento velmi významný čínský svátek se koná každoročně 15. den osmého lunárního 

cyklu, přesně v den úplňku. Připadá tedy na září či začátek října. Tento den je oslavou 

celistvosti, jednoty rodiny a hojnosti při časech sklizně. Během slavností se pojídají měsíční 

dortíky, které jsou plněny pastou z lotosových semen a celým vaječným žloutkem uprostřed. 

Když se dortík rozdělí napůl, aby se rozdělil mezi členy rodiny a přátele, žloutek vypadá jako 

kulatý měsíc. Tento svátek už se slaví v Číně přes 3 000 let. Podle legendy před dávnými 

a  dávnými věky vyšlo na obloze deset sluncí, která sežehla všechnu úrodu a zanechala lidi 

v nesmírné chudobě. Hrdina jménem Chou I sestřelil devět z těchto sluncí, a zachránil tak 

Zemi před ničivým žárem. Nebeská císařovna Wang-mu ho odměnila lahvičkou elixíru, který 

může učinit člověka nesmrtelným a umožnit mu žít na nebesích. Ze své hluboké lásky ke své 

ženě, paní Čchang Er, jí elixír svěřil, aby jej opatrovala, dokud se o něj nebudou moci 

podělit, až se vrátí z lovu. Zlý muž jménem Pcheng Meng skrze okno jejich úmluvu tajně 

sledoval. O  tři dny později, když Chou I odešel na lov, se Pcheng vloupal do jejich příbytku 

s mečem v ruce, s úmyslem donutit Čchang Er, aby mu elixír vydala. Chang Er si tehdy dala 

rychle lahvičku do úst a spolkla všechen její obsah. Jakmile elixír spolknula, vznesla se od 

Země a  proletěla oknem směrem k Měsíci. Když se Chou I vrátil v noci domů, dozvěděl se 

od služebných, co se stalo. Se slzami v očích se podíval nahoru na noční oblohu a pronesl 

jméno své milované ženy. V tom momentě začal Měsíc obzvláště jasně svítit. Chou I uviděl 

stín své ženy, která na něj plna žalu shlížela dolů. Chou I vztyčil na zahradě oltář, u nějž 

zapálil kadidlo a umístil sladké dortíky a čerstvé ovoce, které měla Čchang Er nejraději. Poté 

provedl obřad jako vzpomínku na svoji ženu žijící na Měsíci. Bylo patnáctého dne osmého 

měsíce lunárního roku. 
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Oktoberfest 

Oktoberfest je největší pivní festival na světě konající se každoročně v Mnichově. 

Začíná vždy v sobotu a končí první říjnovou neděli. Většinou trvá 16 dní. Letos se konal 

od  22. září do 7. října. Každoročně přijíždí okolo 6 milionů lidí z celé Evropy. V posledních 

letech se na festivalu objevují i mimoevropští návštěvníci. Tradiční návštěvníci nosí bavorské 

klobouky s chomáčkem kozí srsti a tradiční bavorský kroj. 30 % roční produkce bavorských 

pivovarů je spotřebováno během prvních dvou týdnů festivalu. 

 

Den Kryštofa Kolumba 

Den Kolumba je federálním svátkem teprve od roku 1934, ale tradici má dlouhou. 

Objevení Ameriky slavila některá americká města a spolky už za koloniálních časů. Den 

Kryštofa Kolumba se do národního kalendáře dostal hlavně proto, že po nezávislosti Ameriky 

chtěla její vláda nahradit církevní svátky svátky občanskými. Časy se ale mění a pro mnoho 

Američanů jsou dnes oslavy Kolumbova dne trnem v oku. Podle nich byla Amerika před 

Kolumbem lepší než ta po Kolumbovi. Stát Jižní Dakota místo Dne Kolumba slaví Den 

domorodých Američanů, tedy Indiánů, kteří přišli do Ameriky z Dálného východu. Stát 

Hawaii zase slaví na druhé říjnové pondělí Svátek polynéských objevitelů. Řadě Američanů 

nejspíše uchází, že Den Kolumba neoslavuje osobu středověkého mořeplavce, ale moment, 

kdy se svět pohnul do nové éry. 
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Díkůvzdání 

Den díkůvzdání se ve Spojených státech amerických slaví každý 4. čtvrtek 

v listopadu. V Kanadě každé 2. pondělí v říjnu. Jedná se o jeden z nejoblíbenějších svátků 

v  Severní Americe. Původně se jednalo o oslavy úrody, dnes už jde spíše o komerční svátek 

spojený s nákupy, americkým fotbalem či slavnostními průvody. Tradičním pokrmem pro 

tento den je krocan s domácí nádivkou a brusinkovou omáčkou. Jako dezert se nejčastěji volí 

dýňový koláč. U stolu se sejde celá rodina s blízkými přáteli a společně hodují. Po sváteční 

večeři se jde brzy spát. Celá rodina se chystá na zítřejší nákupy, které ve většině obchodů 

začínají již v brzkých ranních hodinách. Obchodní centra mají přes noc zavřeno, aby se 

připravila na páteční nápor zákazníků. Tomuto dni se říká Black Friday (Černý pátek). Jedná 

se o zahájení severoamerické vánoční nákupní sezóny. Slevy dosahují 70–80 % a obchodní 

řetězce v tento den navštíví miliony lidí. Teď si povíme trochu historie o díkůvzdání. V září 

roku 1620 vyplula z anglického přístavu Plymouth loď s názvem Mayflower, která vezla 

budoucí osadníky Severní Ameriky. Cestující na lodi vešli do dějin jako Otcové poutníci. 

Zakotvili v Cape Cod Bay nedaleko budoucího Plymouthu ve státě Massachusetts v USA. 

Angličtí osadníci zde hledali nový domov. Nebyli však zvyklí na místní podnebí, a tak měli 

problém s pěstováním úrody. Pomohli jim však místní domorodí obyvatelé a v roce 1621 

spolu společně oslavili první Den díkůvzdání, aby poděkovali bohu za úrodu a sklizeň 

v uplynulém roce. Roku 1863 Abraham Lincoln prohlásil tento den státním svátkem 

a  stanovil ho na poslední čtvrtek v měsíci listopadu.  

 

Halloween x Dušičky 

Tak jako my máme Dušičky, tak i jiné kultury slaví podobně či úplně rozdílně 

svátky s ovšem podobným až stejným kořenem. Jako příklad vám můžeme ukázat Dušičky, 

Día de Muertos a Halloween. My vám teď přiblížíme právě tyto svátky a povíme vám něco 

o  jejich tradicích a historii. 

 
 

Co jsou to Dušičky? 

 

Dušičky jsou křesťanský svátek zesnulých, který má předchůdce ve svátku Všech 

svatých. Ten se slaví ve dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku (svátek Samhain) – v noci 

z 31. října na 1. listopadu. Samhain byl Kelty vnímán jako svátek, kdy se protíná svět živých 
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a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch a živí mohou 

navštívit podsvětí. Tradice v tento den zapalovat ohně a svíčky pochází od Keltů a  Slovanů, 

kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými duchy. Památku věrných 

zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po 

celé západní církvi. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne navštívit 

rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku nebo položit květiny, což má 

symbolizovat víru ve věčný život. V dnešní době, bohužel, zloději využívají Dušičky jako 

příležitost ke kradení věnců, květin a svíček, které potom prodávají. 

 

 

 

Co je to Día de Muertos? 

 

Día de Muertos (Den mrtvých) je mexická oslava na počest mrtvých. 

Podle aztécké mytologie odcházejí dospělí mrtví do jiného světa, který se jmenuje Mictlán 

a  kde vládnou Pán a Paní smrti. Svět zesnulých dětí se jmenuje Chichihuacuauhco. Lidé 

věřili, že jednou do roka se mrtví vracejí na zem, jen tak, trochu si popovídat se svými 

příbuznými a přáteli, a proto pro ně tolik netruchlili. V dobách kolonialismu přišli 

se španělskými dobyvateli také misionáři a kněží, kteří spojili aztécký svátek s katolickými 

svátky zvanými Dušičky. Mexičané věří, že 1. listopadu se vrací na náš svět duše dětí 

a  2.  listopadu duše dospělých a připravují předem pro své mrtvé i živé přátele bohaté 

pohoštění. Připravují se zejména nápoje a pokrmy, které měli zemřelí nejraději a buď doma, 

nebo u hrobu mrtvého se postaví oltář vyzdobený květinami, svícemi a fotografií zemřelého. 

Celé rodiny na hřbitovy přicházejí strávit skoro celou noc. Jedí, pijí a zpívají na počest svých 

nebožtíků a věří, že se s nimi uvidí a popovídají si s nimi. Tento piknik živých s mrtvými je 

jednou z nejzajímavějších událostí na světě.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/998
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cluny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opat
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Odilo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._století
https://cs.wikipedia.org/wiki/Západní_církev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svíčka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Květina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Víra
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Věčný_život&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aztécká_říše
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Španělsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Misionář
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dušičky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Piknik


14 

 

 

 

 

 

Co je to Halloween? 

 

Halloween vznikl v Irsku ze svátku Všech svatých a slaví se právě den před tímto 

svátkem. Tím se opírají o původně židovskou tradici slavení svátků již od předchozího 

večera, protože Židé počítali začátek dne již předchozím západem slunce. Vystěhovalci zvyk 

přenesli v 19. století do USA, kde se všeobecně rozšířil. Odtud se rozšířil do skoro všech 

anglicky mluvících zemí, takže do Kanady, Velké Británie, na Nový Zéland a spol. Děti se 

oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or 

treat (Koledu, nebo vám něco provedu). Název svátku vznikl zkrácením anglického „All 

Hallows' Eve“, tedy „předvečer všech svatých“.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Židé
https://cs.wikipedia.org/wiki/Západ_slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._století
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_státy_americké
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dítě
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JAK DOPADL HALLOWEEN U NÁS VE ŠKOLE? 

Na úvod chceme poděkovat všem zúčastněným. Vaše kostýmy byly opravdu krásné 

a bylo vážně těžké vybrat ten nejlepší. Bohužel, vyhrát mohl jen ten jeden nejoriginálnější 

a  tím se stal Michal Černoch ze 4. C s opravdu propracovanou maskou klauna. Ovšem 

musíme zmínit i ostatní kandidáty na toto místo. Těmi byli: Martin K. (1. A), Daniel P. 

(1.  B), Štěpán P. (2. A), Adéla K. (3. B), Kuba Š. (4. A), Dominik K. a Bára M. (4. B), 

Štěpán N. (5. A), Kamila Č. (5. B), Vojta T. (6. B), Kája R. (7. B), Jiří P. a Dušan K. (9.B).  

Obzvlášť bychom také chtěli pochválit Josefínu P. z 5. B s krásnou maskou mumie.  

Zvláštní odměnu od nás získaly Veronika a Viktorie ze 4. A, protože se nám líbilo, jak se 

jejich kostýmy vzájemně doplňovaly. 

Co se týče tříd s nejvyšším procentem kostýmů, na tuto pozici se se 100% dostaly hned 

4  třídy. A to 3. B, 4. A, 4. C a 6. B. Museli jsme se ale rozhodnout, která třída se nám líbila 

nejvíce. Tak jsme se rozhodovali podle rozmanitosti převleků. Tou třídou se stala 3. B. Dále 

jsme odměnili také skvělý kostým paní učitelky Verlander. 

Moc vám všem děkujeme za vaši účast a doufáme, že se nadále budete zapojovat do 

našich akcí! 

 

-Andrea Kitlerová a Anna Sedláková, 9. B 
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4. ZAJÍMALO NÁS...                    

Průzkum sprostých slov 

 

Milé žákyně, milí žáci. 

Naše redakce si pro vás připravila průzkum o tom, jaká sprostá slova znají žáci 1. tříd a třídy 

0.P. Aby se vám náš článek nezdál příliš vulgární, ta nejhorší slova jsme nenapsali celá, ale 

přidali jsme k nim vysvětlení. Nakonec bych chtěla dodat, že ne všechna slova jsou sprostá, 

ale děti si to o nich myslí. 

 

0.P 

1) zadek = sedací a vylučovací část těla 

2) do prčic = postěžování si 

3) ty vole = přirovnání člověka k vykastrovanému býkovi 

4) huba, klapačka = ústa 

 

Děti dále sdělily, že nová sprostá slova se většinou dozvídají od rodičů v autě. 

1.A 

1) prase = druh zvířete 

2) úchyl = člověk, kterého vzrušují věci, které normálně lidi nevzrušují 

3) prsa = část lidského těla na hrudním koši 

4) ty vole  

5) ty krávo = přirovnání osoby k samici býka 

6) hovno = exkrement (výkal) 

7) do prkenné ohrady = postěžování si  

8) prdel = sedací část těla  

9) kur** = prostitutka 

10) pí** = hrubě řečen pohlavní orgán žen 

 

Děti dále sdělily, že nová sprostá slova se většinou dozvídají, když se rodiče hádají. 
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1.B 

1) ty vole 

2) ty krávo 

3) hovno 

4) prdel 

5) idiot a debil = člověk s nízkým IQ 

6) hovado = lidové pojmenování pro ováda (dále také člověk, který se neumí slušně chovat) 

7) čů*** a pindík = mužský pohlavní orgán 

8) pí** 

9) do prčic  

10) zas***ý = být zamazaný exkrementy (výkaly) 

 

Děti dále sdělily, že nová sprostá slova se většinou dozvídají od starších sourozenců, rodičů 

a  prarodičů.  

 

-  Anna Sedláková a Andrea Kitlerová, 9. B 
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Ochrana životního prostředí: recyklace 

Pokud si uvědomujeme důležitost ochrany přírody, nabízí se mnoho činností, kde 

můžeme své chování pozměnit tak, abychom pomáhali přírodu zachovat nebo ji alespoň co 

nejméně poškozovali. 

Jednou možností jak chránit přírodu je recyklace. Recyklovat může úplně každý, 

není to zas tak těžké a přitom to pomáhá přírodě víc, než si umíme představit. Našel jsem 

i  jeden případ, který mnohé z vás dovede k tomu recyklovat. Do oceánu se ročně dostane na 

osm milionů tun plastů Shromažďují se na několika místech - ve skvrnách, které pokrývají 

obrovskou plochu. Celá plocha plastu v Tichém oceánu váží cca 80 tisíc tun (vědci odhadují, 

že obsahuje 1,8 bilionu umělé hmoty). Tato plastová skvrna je velká 1,6 milionu km (je větší 

než Německo, Francie a Španělsko dohromady). To představuje rovnou dvě rizika pro 

mořský život. Mikroplasty, tedy částečky menší než pět milimetrů, tvoří většinu částic, 

z  nichž je plastový ostrov vytvořený. Mohou se snadno dostat do zažívacího traktu mořských 

ryb, ptáků, plazů a savců (byl i případ kdy v sobě měla želva tolik plastu, že se nemohla 

potopit). Přes tyto živočichy zase proniknou do vnitřností predátorů, jako jsou medvědi nebo 

žraloci. Jiný dopad mají větší kousky plastů, především zbytky rybářských sítí. V nich mohou 

zvířata uvíznout-savcům a ptákům brání v pohybu a dýchání, ryby si o pevná plastová vlákna 

sítí zase mohou pořezat citlivé části těl. Pro mnoho druhů méně obratných zvířat, jako jsou 

třeba mořské želvy, představují sítě prakticky jistotu smrti. Protože se ostrov pohybuje 

v  mezinárodních vodách, nehlásí se k němu žádný stát. Podle posledních čísel se na Zemi 

ročně vyrobí 322 milionů tun plastů a z toho se 8 tun plastu dostane do oceánů. 

- Jan Sůsa, 8. B 

Plasty nás přežijí. 

 

rybářský vlasec 600 let 

PET lahev 450 let 

hliníková plechovka 200 let 

polystyrenový pohárek 50 let 

 

 

igelitová taška 10 až 20 let 

 

cigaretové filtry 1 rok až 5 let 
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5. TVOŘÍME                    

Povídka: Novákovic každoroční Vánoce 
 

Božena je správná moderní česká žena. Vánočních nákupů se každoročně chopí 

koncem srpna, aby se náhodou nestalo, že na něco nebo na někoho zapomene. Zatímco Pepa 

je správný český (zde slovo moderní pro jistotu vynecháme) muž. Místo chození po krámech 

si radši sedne s pivem k fotbalu, či později k hokeji, a nadměrné absence své ženy Boženky si 

nevšimne. Co to celé ty dlouhé hodiny hledá na internetu, ho také vůbec nezajímá. Důležité 

pro něj je to celo-odpolední až večerní sezení s vyvaleným břichem, u televize v křesle, kde 

už má vysezený vlastní ďůlek, s pivem v ruce. A samozřejmě s kalhotami válejícími se vedle 

křesla. To, že si Božka kvůli vánočnímu stresu odpustí pokřikování kvůli povalujícímu se 

nepořádku, nikdo nepostřehne. Ba naopak, jejich děti Anička a Jiřík toho rády využijí. V den 

Vánoc, kdy už se Boženčiny dárky blyští ve vánočním papíru, se karta obrátí a Pepa si 

navlíkne kalhoty ležící vedle křesla a běží do nejbližšího obchodu, který má ještě otevřeno, 

aby Božka zase neměla kecy, že pod stromečkem leží jen dárky, které koupila ona sama. 

V hypermarketu v oddělení drogérie popadne tu nejlevnější kazetu s kosmetikou, v oddělení  

pro děti dvě plyšová zvířátka (přesně ta, co koupil i minulý rok) a doufajíc, že mu peníze 

vystačí, stojí ve frontě u pokladny. Přesně takhle vypadají typické vánoční přípravy 

u  Nováků. 

 

- Andrea Kitlerová 

Ilustroval Jan Sůsa, 8. B 
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Ilustrovala Barbora Kapalová, 6. C 
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                              Poezie 
 

 

Podzim I 

 

Skončí léto a začíná zima, prší a prší a každý si zpívá. 
Všichni usínají, hrají si v kalužích, pouštějí si draky a hrabou se v barevném listí. 
 

Příprava na zimu je velmi důkladná, každý si musí připravit, co má. Oblečení, jídlo a jmelí, 

všechno, co se dá. 
 

Dřevo se kácí a upravuje, každý si u nás recituje. 
Básničky, co my vymyslíme, do Popopisu zařadíme. 

 

A toto je konec naší básně. Srdečně vás zdravíme a mějte se krásně… 

 

- Amálka Žlůva, Barča Kapalová, Barča a Adéla Bytnarovy (6. – 7. ročník) 

 

 

Podzim II 
 

Vítr se po stráních prohání, 

děti své draky po nebi nahání. 

 

Dny se pomalu krátí, 

letošní léto nám již nikdo nenavrátí. 

 

Podzimní úroda se sklízí, 

všude nějaké ovoce se nabízí. 

 

Lidé zavařují posbírané ovoce, 

nikdo již nemáchá se v potoce. 

 

Přichází první mrazíky, 

nenosíme již tenké svetříky. 

 

Je podzim, listí padá, 

žádný rým mne již nenapadá  :) 

- Jan Sůsa, 8. B   
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6. ZÁBAVA                  

                              Recenze 
 

Milé žákyně, milí žáci, připravili jsme si pro vás recenze na filmy a seriály spolu 

s  doporučením a krátkým vysvětlením děje. 

 

Filmy 

 

Hvězdný prach- Hvězdný prach je britsko-americký fantasy-akční film z roku 2007 

a má předlohu ve stejnojmenné knize. Tento svět je rozdělen zdí, na jedné straně žijí obyčejní 

lidé jako my a na druhé se nachází kouzla, čarodějnice, lovci blesků, a bůh ví co ještě. Děj se 

opírá o hlavního hrdinu, mladého Tristana Thorna, který žije se svým otcem na obyčejné 

straně zdi a je zamilovaný do krásné dívky Viktorie. Ta si však jeho lásky neváží, a když 

jednoho večera vidí společně padat hvězdu, Tristan se rozhodne, že se jí vydá hledat a přivede 

ji Viktorii jako důkaz jeho lásky. Avšak hvězda spadla na druhou stranu zdi a navíc to není 

jen kus kamene, ale dívka jménem Yvaine, kterou hledají čarodějnice, které ji chtějí zabít… 

(Víc už vám k ději neřeknu, nechte se překvapit.) Film mě zaujal hlavně svou originalitou 

a tím, že moc klasických “filmových klišé” tady nenajdete a navíc je ve filmu i hodně 

humoru. Doporučila bych jej věkové kategorii 10 –14 let, ale hlavně všem, co mají rádi tento 

typ filmů.          

Hodnocení: 8 b./10 b. 

 

Dařbuján a Pandrhola- Dařbuján a Pandrhola je česko-slovenská komediální pohádka z 

roku 1959. Děj pojednává o chudém havíři Kubu Dařbujánovi, který se stará o svou ženu a 

jejich jedenáct dětí. Když se jim narodí dítě dvanácté, musí mu najít dobrého kmotra. Odmítá 

však pána boha i čerta, protože nejsou ke všem lidem stejně spravedliví. Nakonec za kmotra 

přijme Smrťáka, protože on spravedlivý je. Kuba potom se Smrťákem uzavře dohodu, že 

může “léčit” lidi, pokud mu to však u daného nemocného dovolí… Pohádka je sice starší, ale 

i tak velice pěkná i vtipná. Tento typ filmu rozhodně není pro všechny, ale domnívám se, že 

se hodí pro každou věkovou kategorii.      

Hodnocení: 6 b./10 b. 
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Seriály 

 

SpongeBob v kalhotách- SpongeBob je americký animovaný komediální seriál, vysílaný 

od  roku 1999. Seriál se odehrává pod mořem a děj je o dobrodružstvích a každodenním 

životě hlavního hrdiny SpongeBob (mycí houba) a jeho přátel. Seriál je opravdu velmi vtipný 

a umí rozesmát. Pokud se chcete pobavit, tak rozhodně doporučuji všem; a vysílají ho u nás 

rovnou na dvou stanicích, Prima Comedy Central a Nova 2.     

Hodnocení: 7 b./10 b. 

 

-  Anna Sedláková, 9. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

Vlčkova logická hádanka 
 
Dokážete vyřešit následující hádanku? Hrajeme o jedničky, diáře, 

zápisníky a plyšáky. Řešení a postup odevzdávejte panu učiteli, 

který má rád čaj. 
 

1. Na chodbě je pět kabinetů, každý je vymalován jinou barvu. 

2. V každém kabinetu „bydlí“ jeden učitel. 

3. Každý obyvatel má rád jeden nápoj, vlastní určitou značku auta a pěstuje 

určitou rostlinu. 

4. ŽÁDNÝ z učitelů nemá nic stejného se svými sousedy. 
 

Otázka: Komu patří růže? 

 

Nápovědy: 

 Paní učitelka Kalátová „bydlí“ v červeném kabinetu. 

 P. uč. Fusková pěstuje tulipány.  

 Vlček pije rád čaj.  

 Zelený kabinet je vedle bílého. 

 Majitel(ka) zeleného domu pije minerálku. 

 Osoba, která jezdí do práce ve Ferrari, pěstuje kopretinu. 

 Ten, kdo bydlí v prostředním domě, pije džus. 

 Vlastník žlutého kabinetu jezdí v Bentley. 

 Paní učitelka Růžičková bydlí v prvním kabinetu. 

 Majitel(ka) Porsche má kabinet vedle pěstitele slunečnice. 

 Osoba, která pěstuje bazalku, má kabinet vedle majitele vozu Bentley. 

 Ten, kdo jezdí v autě značky Jaguar, pije kávu. 

 P. uč. Růžičková má kabinet vedle modrého kabinetu. 

 P. uč. Perglerová jezdí trabantem. 

 Majitel(ka) Porsche má souseda, který pije kakao. 
 

 

- p. uč., který má rád čaj 
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Sudoku 
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- Zuzana Lichtenbergová, 6. C  
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7. PRO NEJMENŠÍ                     

 

 
-Barbora Stuckbauerová, 6.C 
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Průzkum u prvňáčků a druháčků 

 

V tomto průzkumu jsme se zaměřili na naše nejmenší žáky a zjišťovali jsme, jak se 

jim tu líbí a jestli škola splnila jejich očekávání. 

 

1.A - Většině dětí se tu líbí, probíhá to tak, jak si myslely a do školky už by se nikdo vrátit 

nechtěl. Hodně se jim tu líbí, hlavně tělocvik a jídelna. 

 

1.B - Líbí se tu všem, zas jak u minulé třídy to probíhá tak, jak si myslely a do školky už by se 

taky nikdo vrátit nechtěl. Hodně se dětem líbí matematika. 

 

2.A - Líbí se tu všem dětem, ale představovaly si to trochu jinak, pár dětí by se dokonce 

vrátilo i  do  školky. Hodně se jim zde líbí oběd, svačina, kamarádi, družina a mají i velice 

rádi paní učitelku. Hodně dětí se shodlo na tom, že se jim nelíbí, když se pohádají a když 

používají sprostá slova. 

 

2.B - Přibližně polovině dětí se ve škole líbí a polovině ne, představovaly si to tak, jak to je a 

do školky už by se vrátit nechtěly. Líbí se jim zde zase družina a potom automat a hodně je 

baví psát v písankách a učit se matematiku. 

 

- Barbora Kitlerová a Eliška Maršálková, 7. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 

8. ENGLISCH CORNER                     

 

English Corner 

Because I know many people from many countries thanks to the internet, I decided 

to make three interviews with the people from the United Kingdom, the United States and 

Canada. If you want to know where these people think our country is or what languages they 

learn at school, read the following lines of this article. 

- Andrea Kitlerová, 9. B 

 

Kerrie – Kent county, England 

 

1. What time does your school start? 

If you mean the time we start, our first lesson is at 8:35. 

 

2. How does your school system work? (when do you go to elementary school, high 

school etc.)  

We start nursery at about 5 and primary school is 7-ish if I remember correctly. 

Secondary school is about 12 and at I think 18 you can do 6th form or go elsewhere 

like college. I might be wrong on that. I apologise if I am. 

 

3. How many lessons do you have per day? 

We have five lessons per day. 

 

4. What languages do you study at school? 

We do French, Spanish, German and some do things like Mandarian. 

 

5. When do you have to choose what job you will do in the future?  

We choose around GCSEs and A-levels so about when we’re 15-ish. 

 

6. Where is the Czech Republic? 

7. What’s the capital of the Czech Republic? 

8. Name 8 European countries. 

I could not tell you 6,7 or 8 unless I looked it up. God, I am useless at Geography. I 

don’t take it anymore, sorry. 

 

9. What do you usually do in your free time? 
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I write stories on Wattpad or play video games like the Sims. 

 

10. What’s your favourite holiday? 

Probably Halloween. It’s really fun to dress up and see everyone else with their 

costumes and the decorations. 

 

 

Jasmine – Miami, Florida 

1. What time does your school start? 

It depends on the grade you are in. 

 

2. How does your school system work? (when do you go to elementary school, high 

school etc.) 

Elementary school is Kindergarten – fifth grade and starts at 8:30 AM. Middle school 

is sixth – eighth grade and starts at 9:45 AM. High school is ninth – twelfth grade and 

starts at 7:05 AM. 

 

3. How many lessons do you have per day? 

Elementary schools have two lessons, middle schools ten and high schools have eight. 

 

4. What languages do you study at school? 

I personally study French (since I already know Spanish), but you have a choice 

between French, Spanish and American Sign Language. 

 

5. When do you have to choose what job you will do in the future?  

On high school. 

 

6. Where is the Czech Republic? 

In Europe I believe. 

 

7. What’s the capital of the Czech Republic? 

I have no clue. 

 

8. Name 8 European countries. 

Germany, France, Italy, Spain, United Kingdom, Switzerland, Belgium, Greece. 

 

9. What do you usually do in your free time? 

I draw and write in my free time. 

 

10. What’s your favourite holiday? 

Either Christmas or Halloween. 
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Russell - St Thomas Ontario, Canada 

1. What time does your school start? 

The time we start is 9:30. 

 

2. How does your school system work? (when do you go to elementary school, high 

school etc.) 

We start elementary school at 3 year old and high school  14. 

 

3. How many lessons do you have per day? 

We have 7 lessons a day. 

 

4. What languages do you study at school? 

We study French. 

 

5. When do you have to choose what job you will do in the future?  

We choose our jobs when we turn at 18 years old. 

 

6. Where is the Czech Republic? 

I think the Czech Republic is in central Europe. 

 

7. What’s the capital of the Czech Republic? 

The capital is Prague. 

 

8. Name 8 European countries. 

Italy, Spain, France, Czech Republic, Germany, Finland, Switzerland and Romania. 

 

9. What do you usually do in your free time? 

Watch South Park or play video games. 

 

10. What’s your favourite holiday? 

Christmas or New years. 
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Autumn vocabulary 
 

Déšť = Rain 

Deštník = Umbrella 

Dýně = Pumpkin 

Hnědá = Brown 

Hruška = Pear 

Chladno = Cold 

Jablko = Apple 

Listí = Leaves 

Listopad = November 

Oranžová = Orange 

Podzim = Autumn 

Vítr = Wind 

Výpadek proudu = Power outage 

Roční období = Season 

Říjen = October 

Září = September 

Žlutá = Yellow 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Advice to life: 

Don’t fart in an Apple store, because they don’t have Windows.  
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Děkujeme všem přispěvatelům za nápady, články a obrázky a především za jejich invenci a 

čas. 

 

 

 

 

P. uč. Botorová Skalická a Perglerová 

koordinátorky školního časopisu 


