
               

 

 

          ČASOPIS DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Z PŘEDKLÁŠTEŘÍ 

 

PODZIMNÍ VYDÁNÍ 

 

 

 

             ŠKOLÍ ROK 2022/2023              ROČNÍK 1              ČÍSLO 1              CENA 10 KČ                          

             



REDAKCE 

 

            Vedoucí vydání: Vašek Marvan a žáci 4. třídy 

 

            Poděkování za spolupráci všem žákům a paní asistence Hance Novotné, kteří                 

            odpovídali na naše dotazy a anketní otázky. 

 

            E-mail časopisu: svetlana.kuldova@zspredklasteri.cz 

 

 

 

SLOVO ÚVODEM 

 

            Milí čtenáři FOR YOU, 

            právě držíte v rukou úplně první vydání časopisu. Časopis společnými silami pro vás                   

            připravili žáci čtvrté třídy společně s paní učitelkou Světlanou Kuldovou. Každý   

            jednotlivý žák se nějakým způsobem zapojil, napsal článek, udělal rozhovor, vymyslel   

            křížovku, zpracoval anketu. 

            Věřím, že se vám tento náš prvotní počin bude líbit a budete se těšit na vydání druhé,   

            tentokráte zimní. 

            Přeji vám příjemné počtení!  

                                                                                    

                                                                                                           Vašek Marvan 

 

mailto:svetlana.kuldova@zspredklasteri.cz


          Ohlédnutí za letními prázdninami – LT Brumov (1 turnus)  

 

     Letní tábor v Brumově má čtyři turnusy, já jezdím vždy na první. 

                Jezdí sem děti od šesti do patnácti let. 

                Každý rok je jiné téma hry, tento rok bylo téma Superhrdinové z Marvel. 

                Tábor má 7 oddílu, každý oddíl má vlastní oddílovou hru a jiného vedoucího. 

                Já byl v pátém oddíle, můj vedoucí se jmenoval Michal a naše oddílová hra byla   

                Mafiáni. 

     V táborovém městečku bylo 54 stanů po dvou, já byl ve stanu číslo 11 s mým    

     kamarádem Tomem. 

     Jídlo jsme měli 5krát denně - snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. 

                Moje nejoblíbenější jídlo bylo Kinder knedle. 

                Když jsme měli uklizený stan, dostali jsme táborové peníze, za které jsme si mohli   

                na konci tábora nakoupit různé sladkosti nebo školní potřeby. 

     Na tábor jezdím rád, protože zde poznám nové kamarády a zažiji spoustu legrace    

     a dobrodružství. 

                                                                                                                  Napsal Filip Procházka 

 

 

 



28. září 

Státní svátek –  Den české státnosti 

                                          zavraždění Václava 

 

       Svatý  Václav  

          Narozen asi 907. Pocházel z rodu Přemyslovců, matka byla Drahomíra, otec Vratislav I. 

          Byl to český kníže a světec, který je  patronem českého národa  a je také     

          jeho symbolem. 

         Podle pověsti byl vychováván svou babičkou sv. Ludmilou . 

         Podle legendy byl zavražděn ve Staré Boleslavi služebníky svého bratra Boleslava . 

         Pohřben je v Katedrále sv. Víta v Praze. 

                                                                                          Napsal a namaloval Vašek Marvan 



       Křížovka 

          Vyluštěnou křížovku přines do 4. třídy paní učitelce Kuldové a získej omalovánku. 

          Co se jí v kině?             

         Co se jí v kině?   

         Jak se jmenoval bratr sv. Václava? 

         Kdo léčí lidi? 

         Antonymum (opak) ke slovu „teplo“. 

        Co staví Eskymáci? 

        Jak se jmenuje naše planeta? 

 

       Tajenka: „23. září začíná astronomický __  __  __  __  __  __ .“ 

                                                                                                    Vytvořil Albert Babák 

 

      Vymaluj si ježka. 

         Víš, že se ježek živí hmyzem, žížalami, měkkýši, žábami, plazy, vejci ptáků, mrkví,   

         houbami, kořínky, bobulemi, melouny a vodními melouny. 

 



Podzimní linecký koláč s jablky 

          SUROVINY NA NÁPLŇ: 

          1 vanilkový lusk, 700 gramů oloupaných jablek zbavených jádřinců a nakrájených na         

          kostky o hraně 1 centimetr, 60 gramů kukuřičného škrobu, 125 gramů cukru krupice           

          SUROVINY NA TĚSTO: 

           250 gramů polohrubé mouky, 125 gramů změklého másla, 1 vejce, 4 gramy cukru     

           krupice, 6 gramů prášku do pečiva, máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání    

           formy, hladká mouka na podsypání těsta 

 

          Budeme také potřebovat dortovou formu o průměru 25 centimetrů a kuchyňský robot    

          s hákem. 

        

          POSTUP: 

1. Troubu rozehřejeme na 180 stupňů Celsia.  

2. Vanilku podélně rozřízni a špičkou nože vyškrábni semínka. 

3. Suroviny na náplň včetně semínek vanilky vlož do mísy a důkladně je promíchej. 

4. Poté robotem tři minuty míchej na střední rychlost. 

5. Těsto rozděl na dva díly a na pomoučené desce každý rozválej na průměr dortové 

formy. 

6. Formu vymaž máslem a vysyp hrubou moukou. Vlož do ní první díl vyváleného 

těsta. 

7. Na těsto rovnoměrně poklaď celou jablečnou náplň a přikryj ji druhou částí těsta. 

8. Peč v troubě 25 minut dozlatova . 

9. Hotový koláč nech vychladnout ve formě. 

        10. Před podáváním ho popraš moučkovým cukrem. 

                                                                                      Napsal a upekl Albert Babák, Dobrou chuť!                                                                                                            

 



Podzimní pranostiky 

           Co je pranostika? 

                                             Pranostika je lidová předpověď počasí.           

                                                                                                                        

           Září 

            Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

         Říjen 

             V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 

           Listopad 

            Když se v listopadu hvězdy třpytí, tuhé mrazy se brzy uchytí. 

 

                                

Tip na tradiční podzimní akci na příští rok 

        Dýňové slavnosti v Zahradnictví u Kopřivů pro celou rodinu 

  vyřezávání dýní 
  dýňový fotokoutek 
  dýňová stezka 
  slámohřiště 

                                navíc o víkendech: - dílnička a tvoření nejenom pro děti 

                                                             - malování na obličej 
                                                             - dýňové speciality 

 

 

Šebrov 105, otevřeno každý den od 8:00 do 18:00 



Kroužky pro žáky školy 

kroužek den čas vede Určeno pro 

JAZYKOVÁ 
PŘÍPRAVKA  

úterý 12:15 – 
14:10 

Jana Skybíková 1., 2. třídu 

VAŘENÍ úterý 14:00 – 
15:00 

J. Pohanková, 
M. Holíková 

4., 5. třídu 

SOKOL středa 14:00 – 
16:00 

D. Topinková, 
L. Novotná 

pro všechny 

ZPĚV středa 13:00 – 
14:00 

H. Blahová pro všechny 
(chodí 3., 5.) 

RYBÁŘSKÝ 
KROUŽEK 

čtvrtek 13:00 – 
14:30 

p. Večeřa pro všechny 
(chodí 3., 4.) 

KUTÍLEK čtvrtek 13:00 – 
14:00 

V. Dvořáková, 
S. Kuldová 

1., 2. třídu 

NÁBOŽENSTVÍ pátek 12:00 – 
13:10 

Ivana 
Šmardová 

pro všechny 

   

                                                                            Zpracovaly Michaela Prokopová, Adéla Koukalová 

 

    ANKETA 

  

               NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO Z UVEDENÉ NABÍDKY MEZI ŽÁKY 

 

                 1. místo     Buchtičky s krémem 

                   2. místo         Pizza 

                   3. místo         Rajská omáčka 

                   4. místo         Rybí filé s bramborem 

                   5. místo         Dýňová polévka 

     Zpracovali Tobiáš Diviš, Barbora Illková, Anděla Oščatková 



          ROZHOVOR S ….. 

                                               paní asistentkou Hankou Novotnou 

                    

 

           nejoblíbenější barva: modrá, zelená 

           nejoblíbenější jídlo: Hovězí na šťávě s rýží 

           nejoblíbenější zvíře: pes, želva 

           nejoblíbenější květina: tulipán, levandule 

           nejoblíbenější film: filmy romantické podle skutečnosti 

           oblíbené hudební skupin/zpěváci: Mirai, Sting, Depeche Mode, Petr Muk 

           oblíbené roční období: jaro, léto, podzim 

 

                                                                                     Zpracovali Bára Sedláčková, Matěj Jurnečka 

 

 

        VTIPY pro dobrou náladu  

            Pán se psem nastoupí do tramvaje a přisednou si k elegantní paní. 

           „Jděte s tím psem okamžitě pryč“, ohradí se „už cítím, jak po mně skáčou blechy.“ 

          „Pojď Azore, jdeme pryč. Ta paní má blechy.“ 

 

          Leží moucha na zádech a třepe nožičkama. Letí kolem druhá a ptá se: „Aerobik?“ 

          A ta druhá na to: „Ne, Biolit.“ 



TIP NA FILM 

                        DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 

                 Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční přátelé. Mají stejné superschopnosti a   
                 bojují spolu proti zločinu v Metropolis. 
                 Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit     
                 divokou smečku z útulku- ohaře Ace, břichaté prase PB, želvu Merton a veverku   
                 Chip- aby ovládli své nově nabyté schopnosti a pomohli Kryptovi superhrdiny   
                 zachránit. 
                                                                                                    Napsal a doporučuje Ondřej Stejskal 

 

 

 

TIP NA KNIHU 

              ZTŘEŠTĚNÝ DŮM NA STROMĚ  

                                                                                        – 13 pater 

           Autoři: Andy Griffiths, Terry Denton 

                Popis: Vítejte u Andyho a Terryho v domě na stromě, nejzábavnějším a   

                nejskvělejším domě na světě! V domě s 13 patry, kde najdete vše, co si snad ani   

                nedokážete představit: podzemní tajnou laboratoř, bowlingovou dráhu, průhledný   

                bazén, nádrž s lidožravými žraloky, plně automatický metač maršmelounů, který 

                vás všude sleduje a automaticky střílí bonbony rovnou do pusy, když máte hlad! 



28. října 

Státní svátek 

Den vzniku samostatného Československa 

 vzniklo po rozpadu RAKOUSKA – UHERSKA 

 vzniklo sloučením území ČESKA, SLOVENSKA, PODKARPATSKÉ RUSI 

 prezidentem byl TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK 

 hymna „KDE DOMOV MŮJ“ 

 platidlem byla ČESKOSLOVENSKÁ KORUNA 

 

                 Halloween 

                        Slaví se večer 31. října v anglicky mluvících zemí (USA, Kanada, Velké Británii,   

                        Irsku, Austrálii). Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu   

                        k domu koledovat. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezávané dýně se   

                        svíčkou uvnitř, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery,   

                        kostlivci, sovy, výři. Typickými barvami jsou černá a oranžová. 

                Svátek všech svatých 

                Český svátek, který připadá na 1. listopadu. Na ochranu před zlými duchy se    

                       lidé převlékali do hadrů a malovali si obličej. 

                Dušičky 

                Český svátek, slavíme 2. listopadu. Vzpomínáme na zesnulé, zdobíme rodinné   

                       hroby, zapalujeme svíčky. Živé květiny znázorňují věčný život, hořící svíce   

                       symbolizují přítomnost zmrtvýchvstalého Krista. Pečou se „kosti svatých“,   

                       rohlíky ve tvaru kostí. Tímto pečivem se obdarovávali chudí, pocestní, žebráci. 



Najdi pět rozdílů. 

 

 

 



SPORTOVNÍ STRANA  

Želešická růže 2022 

 
                   V pátek 23. září se zúčastnila naše škola soutěže v přespolním běhu v Želešicích.         

                   Naši školu reprezentovalo osm žáků (4., 5. třída) v doprovodu paní učitelky   

                   Topinkové. Čtyři dívky a čtyři chlapci závodili ve druhé kategorii, ve které bylo 11   

                   škol. Celkem se jednalo o 43 dívek a 49 chlapců. Holky běžely 800 m, kluci běželi   

                  1000 metrů. 

                  Výsledky: 

                  Dívky 

                    1. místo Anna Pudelková (Želešice) 

                  16. místo Adéla Koukalová (Předklášteří) 

                  22. místo Barbora Sedláčková (Předklášteří) 

                  24. místo Inna Bendová (Předklášteří) 

                  27. místo Ivana Sovová (Předklášteří) 

                Chlapci 

                  1. místo Denis Trenz ( Ořechov ) 

                  4. místo Tomáš Zálesák (Předklášteří) 

                23. místo Filip Procházka (Předklášteří) 

                25. místo Tobiáš Diviš (Předklášteří) 

                26. místo Šimon Bukal (Předklášteří)                         

                                                                                         GRATULUJEME! 

                                                                                                                         Napsal Matěj Jurnečka 



  

NHL zahájila novou sezónu v České republice 

 

 

 

              V pátek 7. 10. 2022 a v sobotu 8. 10. 2022 se v Praze hrála úvodní utkání nové    

             sezóny NHL.  

             Utkaly se týmy San Jose Sharks a Nashville Predators. Za tým San Jose nastoupili i    

             dva čeští hráči, Tomáš Hertl a Radim Šimek.  

            Tým Nashville Predators vyhrál obě utkání, v pátek 4:1 a v sobotu 3:2. Jeden gól týmu 

            Sharks dal Tomáš Hertl. 

                    Napsal Matěj Jurnečka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


