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Další díl, další utrpení pro můj mozek, který se snaží vymyslet nějaký kloudný 
a „seriózní“ článek a hlavně úvodník.  

A chtěla bych se vás zeptat na váš názor na 
zimu. Kdybych měla mluvit za sebe, tak to bude 
znít nějak takhle. Je zima, (moji spolužáci jsou 
velice hodní a ještě všude otevírají 
okna), ráno je tma, večer je tma, 
jsem unavená a ještě se musím 
dokopat k tomu, abych se něco 
naučila. Jediné pozitivum na tom 
všem je, že můžu bruslit na zamrzlém 
rybníce (pokud vůbec zamrzne). Tak 
a zpátky k veselejšímu tématu. 

Co tady v tomto čísle najdete? Jako obvykle 
Rubriku pro knihomoly, Anime, zvířata, drby, sport 
a tak dál. 

Navíc, jestli jste si všimli (ne asi, jste hloupí), tak 
budou Vánoce (wáu!), a tak se někteří naši 
redaktoři rozhodli, že o tom něco napíšou. Přibyli 
nám nějací noví, takže je v tomto čísle poznáte 
a možná se vám jejich tvorba zalíbí.  

Je tady ale ještě jedna věc, kterou 
musím zdůraznit! A to je křížovka, za 
kterou, když ji správně vyplníte, 
dostanete nějakou sladkou 
odměnu.  

Dadi 

To to letí, za chvíli vánoce... 
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… paní učitelkou 

Velímovou 

 
Ahoj, pro náš rozhovor jsme 

polapily paní učitelku 
Velímovou. A šla do toho 
s námi velmi ochotně. Snad se 
vám bude líbit, protože jsme to 
chtěly trochu ozvláštnit. Jak? To 
určitě poznáte. Tak jdeme na 
to. 

 
Jak jste na této škole spokojená? A co 
byste chtěla změnit?  
Staroveská škola je velmi příjemné 
pracoviště. Co změnit? Napadají mě 
jedině okna.  
 
Máte ráda svoji třídu? 
Mám ji moc ráda, jsou šikovní 
a kamarádští. 
 
Co se vám zde nejvíce líbí? 
Líbí se mi, že jsme malá škola. A to, že 
tady panuje příjemná rodinná 
atmosféra. 
 
A teď se pro změnu zeptá paní učitelka 
nás… 
 
Jste v redakci nové, takže se Vás 
zeptám, jak se Vám práce redaktorů 
líbí? 
Práce redaktorů se nám moc líbí a snad 
budeme pokračovat dále.  

A teď se na pár věcí zeptáme čtvrťáků, 
kteří mají paní učitelku Velímovou jako 
třídní. 
 
Jaká je paní učitelka Velímová? 
Markét: Je hodná, není přísná a učí 
dobře. 
Filip: Je hodná a milá. 
Adélka: Je hodná, milá, všímavá. 
Lukáš: Je hodná. 
Péťa: Je hodná. 
 
Líbí se vám tady na škole? 
Markét: Líbí se mi tady na škole. 
Lukáš: Paní učitelka. 
Adélka: Líbí se mi tady moc. 
Péťa: Líbí se mi tady moc. 
 
Jaký máte nejoblíbenější předmět? 
Markét: Matematiku 
Adélka: Matematiku, Angličtinu, PČ, TV 
Péťa: Angličtinu, VV 
Lukáš: TV  

#Iva a Pomy01 

Náš rozhovor s ... 
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Během listopadu a prosince jsme v naší redakci přivítali dva nové redaktory, 
Kdože to posílil naše řady?  

 
Ahoj, moje jméno je Dominik Novobilský, rád hraju fotbal 
a nejvíc si hraju se zvířaty. Mám doma 2 morčata a 2 psy, 
nejradši mám chameleony, protože mohou  měnit barvu. Rád 
stavím z lega velké stavby podle svojí fantazie. A nemám rád 
lidi, kteří ubližují zvířatům. Je mi 12 let. 
Moje přezdívka je Domis.  
 

Ahoj. Jmenuji se Ester Tylečková. A budu psát pod 
přezdívkou  estertyl. Moje koníčky jsou házená, tančení a jízda 
na kolečkových bruslích. Má oblíbená zvířata jsou pes, morče a 
surikaty.  

Představujeme naše redaktory 

Události a komentáře 

Zachraňovali jsme pachníka 

 

Znáte páchníka hnědého? O tomto broukovi se dozvíte  v tomto článku - je to 
vzácný brouk, který se vyskytuje v obcích Blatná, Smečno atd. 

Informace o broukovi a výsadbě stromů mi povyprávěla moje sestra Terka, která 
chodí do 9. třídy, a díky ní mohu napsat tento článek. 

Ve středu 13. 11. 2019 se žáci deváté třídy zúčastnili v hodině pracovních 
činností výsaby 40 stromků hrušní 
mezi Starou Vsí a Košatkou. Počasí 
moc nevyšlo, slabě pršelo a bylo 
blátivo, ale nakonec se všechny 
stromky podařilo vysadit. Pro 
zajímavost jsme se dozvěděli, že se 
zde časem zabydlí brouk páchník 
hnědý, který je vzácný. Deváťáci se 
dobře bavili, sice byli mokří a obalení 
bahnem, ale udělali užitečnou věc pro 
naši přírodu. 

Aďa 
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Události a komentáře 

Stavba hřiště – 2. část 

 

Jak jsem Vám slíbil, tak i splním. 
V minulém čísle Dušanových zápisků 
jsem napsal kratičký článek o začátku 
stavby hřiště a slíbil jsem Vám, že napíšu 
další část (trochu obsáhlejší) jako vánoční 
dáreček. 

Začneme třeba rozběhovou dráhou 
a doskočištěm, které bude otočené na 
druhou stranu, tudíž nebudeme skákat 
směrem ke kostelu, ale k zámku. Dále 
bude úplně nová běžecká dráha. Ta bude 
společně s rozběhovou dráhou 
z polyuretanového povrchu. Posuneme 
se směrem na bývalé asfaltové hřiště, na 
tom bude povrch z umělé trávy. Dále 
bude v horní části hřiště nová venkovní 
učebna pro výuku např. výtvarné výcho-
vy či přírodopisu apod. U hřiště bude 
nově postavená tribuna z gabionů. Na 
několika místech se objeví i „stanoviště“ 
pro hodiny tělesné výchovy, kde se obje-
ví různé posilovací stroje. 

V dalším čísle můžete objevit další 
informace, či další nové věci ohledně 
hřiště, aby článek nebyl přes celý časopis. 

 

HoBo 

Beseda o včelách 

Není tomu tak dávno, co nás 
navštívil pan včelař Pavel Možíš. Bylo 
to 6. listopadu. Pro nechápavé nás 
navštívil, protože nás chtěl seznámit 
se včelařením v podobě prezentace na 
PowerPointu .  

Jednou z nejzajímavějších věcí 
bylo, že včela je na světě déle než lidé. 
Tak dlouho, že by mohla teoreticky 
píchnout žihadlo do dinosaura. Dále 
nás seznámil s jeho profesionálním 
pohledem na včelaření, řekl nám něco 
o včelích produktech a jejich využití, 
mluvil o včelím životě, o tom, jak jsou 
včely důležité pro lidstvo, a že by bez 
nich nebyl život. Dále také odpovídal 
na otázky, které mu připravily třídy, 
které byly na přednášce. Sice jich moc 
nebylo, ale těch pár odpovědí, hlavně 
vtipných, stačilo.  

Doufáme, že jste si z návštěvy něco 
odnesli, a když uvidíte včelu, tak ji 
hned nebudete zabíjet a zašlapávat. 

 

Jako a HoBo 
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Vánoční trhy v Ostravě  

a staroveský jarmark 

Vánoce jsou za dveřmi, poslední 
číslo tohoto kalendářního roku je tu. 
Tradičně začínají vánoční trhy po celém 
světě. Dnes Vám popovídám o trzích 
v Ostravě a okolí. Tak začneme tou 
Ostravou. Už v srpnu se na internetu 
objevila anketa o výzdobě nové 
radnice. Na výběr bylo 12 variant a druhů výzdoby. Kdo jste hlasovali, tak víte, že to 
není nic jednoduchého, vybrat si z tolika krásných variant. No, aby to nebylo jenom 
o Ostravě, tak si dáme i něco ze Staré Vsi. Třeba o školním vánočním jarmarku. Ten 
se konal 29. listopadu. Já Vám jarmark popíšu z pohledu prodavače. Před začátkem 
to bylo klidné, ale netrvalo dlouho a bylo půl čtvrté. Vestibul školy se začal pomalu, 
ale jistě plnit. Lidí přišlo hodně, návaly se hrnuly ke všem možným „stanovištím“, 
včetně těch s jídlem a pitím . Plný vestibul byl zhruba do 16:45, když se všichni 
pomalu začali přesouvat na nádvoří zámku a do prostor v něm. Okolo šesté hodiny 
se rozezněl hlas sboru s paní učitelkou Klimešovou a o půl začala chvíle, kdy všichni, 
co měli zvoneček, zazvonili a „rozsvítil se“ tradiční stromek u památníku T. G. 

Masaryka. Pak ještě chvíli byla možnost si něco 
zakoupit a okolo 19. hodiny jarmark skončil. 
Těšíme se u dalšího tradičního „rozsvěcování 
stromku“ příští rok! 
 

Jarmareční momentky a postřehy: 
Je zvláštní, když se učitelů ptáme, jestli nemají 
drobné. 
Taky je zvláštní, když se nás paní učitelka 
zeptala, jestli máme papírovku. Potom jsme jí 
odpověděli, že ano, a ona nám ji vzala z kasičky. 
Když si chtěl Roland rozměnit za 100 Kč, tak 
špatně chytnul krabičku s penězi a ta se 
rozsypala tak, že jí upadlo dno. Tudíž se 
všechna tržba rozsypala po našem stole, také 
do svícnů a čaje. 

HoBo a JaKo 

Události a komentáře 



6                                                                                       Dušanovy zápisky 

Mikuláš ve škole 
 

V pátek 6. 12. k nám přiletěli nejen z nebe Mikuláš, čerti a andělé. Když 
nebudeme brát v potaz, že na škole udělali trochu velký „bineček“, tak to celkem 
ušlo.  

Začalo to tak, že zvonili po celé škole krásným malým zvonkem, a pak všechny ve 
škole začali plašit. Bouchali na dveře tříd a nejméně půlka lidí křičela strachy. 
Rozrazili dveře a začali nám plácat černou temperu na obličej.  A pak přišel Mikuláš 
a začal se dívat do té své Knihy hříchů. Dopadlo to moc dobře, protože z naší školy 
zlobilo jen pár lidí a to je fajn. No a toho, kdo zlobil, odvedli na chodbu a naplácali 
mu na obličej ještě více barvy nebo ho poplácali koštětem. Pak jsme Mikulášovi 
zazpívali „Skákal pes“ a dostali jsme fajnovou dobrůtku.  

   Pomy01    

Události a komentáře 

Vánoce už klepou na dveře 
 

Tak co, těšíte se? V Česku má většina rodin několik tradic, 
o Štědrém dni například rozkrajování jablek, pouštění ořechových 
skořápek po vodě, držení půstu, poslouchání vánočních koled, 
půlnoční mši, házení botou nebo pečení vánočního cukroví. 

  Proč se Vánoce vlastně slaví, víte to někdo? Vánoce 
se slaví, protože se v ten den narodil Ježíš Kristus 
(Ježíšek), v tyto dny si připomínáme jeho narozeniny. 
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Jednou takhle ráno… 

 

Jednoho dne jsem se probudila 
a podívala se na hodiny. 6:40! To je 
dvacet minut před tím, než musím vyjít 

do školy. „A, sakra, 
mamka mě zabije,“ 
řekla jsem si. Tak jsem 
doslova letěla po 
schodech dolů, abych 

se nasnídala. Nikde nikdo. Asi zaspali, 
což bylo asi dobře, protože mi nikdo 
nevynadal. Rychle jsem otevřela 
ledničku, vzala si jogurt a sedla si ke 
stolu. Nějak mi to ticho přišlo divné. 
Jedla jsem svůj jogurt a po páté lžičce si 
vzpomněla, že je sobota. 

Black Wolf 

Já doma také dodržuju nějaké 
vánoční tradice, např. rozkrajování 
jablek. Mi se tam vždy objeví hvězdička, 
což znamená, že budu do příštích Vánoc 
zdravá a šťastná. Také si myslím, že 
nenajdu toho, kdo si o Vánocích 
nepouští koledy. 

Ale každý přece slaví Vánoce jinak, 
a tak jsme se rozhodli žáků na něco 
zeptat ve vánočním dotazníku, který 
jsme pro vás připravili společně s Black 
Wolf.  Rozdali jsme celkem 30 dotazníků 
do sedmých a osmých tříd. 

NaMe 
 

Snídáš ráno mazanec 
nebo vánočku (s 
kakaem)? 
Vyhrála odpověď 
ANO. 
Máš živý nebo 
umělý stromeček? 
Většina z vás má 
živý stromeček. 
Víš, že se kdysi 
věšel stromeček na 
strop? 
O jedno vyhrála 
odpověď ANO. 

Díváš se na filmy / pohádky? 
Opět zvítězila odpověď ANO. 
Sníš obvykle tunu cukroví nebo čekáš 
na prasátko? 
Výsledky jsou kladné pro cukroví.  
Jenom sedm z vás čeká na prasátko. 
Máte kapra nebo kuřecí řízek? 
Devatenáct vašich maminek smaží kuřecí 
řízky. 
Kolik dostáváš dárků? 
Hodně jste nám kroužkovali odpověď 
„jak kdy“, a tak si myslíme, že doma 
trošku zlobíte! 
Chodíš na půlnoční mši? 

Většina z vás nechodí, ale 
překvapilo nás, že devět z vás 

neví, co to je. 
Co tě nejvíce těší na 

Vánocích? 
Potěšilo nás, že se těšíte 

hlavně na rodinu 
a zároveň jste nás 
rozesmáli svými 
odpověďmi jako například, 
že se těšíte na jídlo.  

 
NaMe a Black Wolf 

Ilustrace:  
Black Wolf a Domis 
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Jak probíhá divadelní představení? 
 

Ahoj, dnes vám povím něco o divadelním kroužku 
v Ostravě, do kterého chodím. Chodím tam každé pondělí. 
Když jsem přišla do dramaťáku poprvé, tak jsem tam nikoho 
neznala. Pak jsem se potkala s novým textem a pochopila 
jsem, že hraju hlavní roli! A ještě k tomu jsme byly 3 třídy 
spojeny dohromady. Hráli jsme hru Stařec a dítě. Možná to 
zní blbě, ale hodně mě to bavilo. 

 

Jak probíhá vystoupení v divadle?  
Před vystoupením:  Musíme se obléct do kostýmů, a pak dát na čelo PORT (je to 

malý mikrofon). Pak se čeká, až přijdou lidi. 
Za oponou: V textech je napsáno, co má každý dělat, než vyjde na scénu. Musí dávat 

pozor, kdy má jít. Na scénu se jde, když se zhasnou světla.  
Na scéně: Musím si zachovat chladnou hlavu, abych nezapomněla text. Nikdy se 

nesmím dívat do publika, jinak znervózním a vypadne mi text a to je blbý, musí se 
zastavit celé vystoupení, aby  mohla pomoct paní učitelka. Až pak se pokračuje, kde jsme 
skončili. Naštěstí se mi to zatím nestalo.  

 

V prosinci jsem nadabovala vánoční příběh a příště vám napíšu, jak to probíhalo. 
Jemnuje se Veselé Vánoce a můžete se na něj podívat na TV NOE 24. 12. v 18:05 a 26. 
12. v 11:15 hodin. 

Summer 

Události a komentáře 

Informace z parlamentu 

Opět Vás zdravíme z rubriky Informace 
z parlamentu. Dnes to bude kratší článek, 
protože na první schůzi jsme si to všechno 
vyříkali. 

Tato druhá schůze se konala 13. 
listopadu a probírali jsme společně s paní 
ředitelkou bezezbytkové dny. Jistě víte, 
že první takový den byl hned 14. listopadu 
a na oběd byly lososové nugetky 
s bramborovou kaší. Další návrhy na jídla 
byly bramborová kaše s řízkem a guláš 

s knedlíky. Následující bezezbytkové dny 
budou v příštích měsících. Výherci jako 
vždy dostali 3 obrázky. 

 Nic víc z nás nedostanete, protože 
jsme nic víc neprobírali. Tak u příštích 

Informací 
z parlamentu - 

ahoj! 
 

HoBo 
a JaKo 
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Hodiny literatury umí být velmi 
zajímavé. Nedávno jsme se věnovali 
Xenofontovi a jeho radám, jak by se 
měli chlapci a dívky chovat. A toto jim 
poradila 8.A a 8.B. 

 

Devatero rad pro dívky 

 

1. Ať prameny tvých vlasů zůstanou 
neposkvrněny. 

2. Ať tvé nohy nemají výzor jak prales 
amazonský. 

3. Ať nehyzdíš ovzduší kolem sebe 
nepříjemnou vůní deodorantu. 

4. Ať tvé obočí nepřesahuje šířku 
jednoho centimetru. 

5. Ať z tvých úst nevychází vše, nač 
v hlavě myslíš. 

6. Ať můj pokrm nezmizí v tvém 
chřtánu. 

7. Ať tvá ústa nevysloví nic o mém 
výzoru. 

8. Ať tvá tvář není zohyzděna 
přehnaným make-upem. 

9. Ať nevyužíváš chlapcovy dobroty 
a lásky. 

Chlapci z 8.A 
 

Rady mladým hošanům 
 

1. Neměli by mít každý týden jinou 
holku. 

2. Nekouřit, nepít a nemyslet si 
o sobě, že je frajer, když kouří páru. 

3. Musí být hodný a nesmí fyzicky ani 
psychicky holkám ubližovat. 

4. Nesmí holky jenom využívat 
a podvádět s jinými. 

5. Musí být čistotní, ale aby zase 
o sebe nepečovali moc jako krasoň 
ze Shreka. Ani vypadat jako Shrek, 
pouze kdyby měl Fionu. 

6. Oblíkat se jak opravdoví hošani, ne 
jako holky. 

7. Být upravený, ale ne moc. 
8. Nedávat si make-up, ani když máte 

akné. 
9. Být inteligentní. 
10. Aby měli smysl pro humor, ale ne 

aby ze sebe dělali šaška. 
Dívky z 8.A 

 

Rady mužům a ženám 

Dívky  
 nemají být zlé 
 nemají být rozmazlené 
 nechtějte po nás 6 pack 
 nedělejte nám culíky, když to 

nechceme  
 nemají být zlatokopky 
 mají být: důvěřivé hodné a 
 mají se oblékat slušně 

 

A muži 
 nesmí mít spojené obočí 
 nesmí nosit legíny a podvádět 
 mají být hodní 
 měli by mít hezké zuby 
 musí mít upravené vlasy 

 

Holky a kluci z 8.B 
 

A já mám pro vás chlapci taky jednu 
radu, dávejte větší pozor v hodinách 
pana učitele Chvostka a naučte se 
pravopis, ať po vás nemusíme opravovat 
tolik chyb.  

Dadi 

Všeználek 
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Všeználek 

Vypravování ze života  

6. třídy 

 
V tomto vypravování měl každý 

šesťák napsat o nejzajímavějších 
zážitcích  ze života, které sám prožil. 
Pohodlně se usaďte a připravte se na ty 
nejlepší slohy z  6. třídy.  

 

Energy landia 

 
Jednoho dne po mých narozeninách 

brácha dostal nápad. Jestli bychom jeli 
do Energy landie. Energy landia je 
zábavné centrum plné kolotočů. Takže 
jak mi to vysvětlil, tak jsem s tím 
souhlasil a druhý den jsme vyjeli. 

Druhý den jsem byl celý natěšený. 
Jakmile jsme vyjeli, tak mě už cesta 
nebavila. Potkali jsme spoustu 
zajímavých budov, dokonce 
i koncentrační tábor Osvětim. 

Jak  jsme dojeli, byl jsem celý šťastný. 
Bylo tam spoustu horských drah 
a kolotočů. Dokonce tam byla nejvyšší 
a nejrychlejší horská dráha v Evropě. Ta 
dráha byla strašně vysoká a většina lidí 
pištěla. 

Brácha říkal, že můžu vybrat první 
dráhu, na kterou půjdeme. Já jsem 
vybral tu nerychlejší a nejvyšší. Brácha 
mi říkal: „Ty jsi šílenec,“ a šli jsme tam. 
Oba jsme se báli, jak nás to vezlo úplně 
nahoru, pak nás to pustilo a my jeli až 

100 km/h dolů, do dalších otoček, sjeli 
jsme dolů, tam jsme vystoupili a šli dál. 

Takhle jsme prošli celý park, měli jsme  
na to 6 hodin. Všechny atrakce jsme 
prošli včetně vodních. Netrvalo dlouho 
a jeli jsme pozdě večer domů a šel jsem 
spát. Bylo to tam super. 

Ondřej, 6. třída 

 

Noc na Adapťáku 

Na začátku školního roku jsme celá 
6. třída měli jet na Adaptační kurz. 
Všichni jsme se těšili. Když už nastal ten 
čas a my jsme přijeli na místo, tak nám 
kluci vyhrožovali: „V noci se těšte! 
Budete mít růžové vlasy!“ Moc jsme jim 
nevěřily. Když nastal večer, tak nás paní, 
které nás měly tři dny na starost, poslaly 
spát. Večer, když jsme si čistily zuby, 
Anetka, Barča, Kája a já (tedy Klárka) 
jsme domlouvaly hlídky na noc. 
Najednou v noci zazvonil Anetin budík. 
„Crrrrrrrrrrrr!“ Nikdo z holek se 
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nevzbudil, jenom Anetka. Po dlouhé 
době mě začala Anetka žduchat a budit. 
„Co se děje?“ zeptala jsem se. 
„Poslouchej,“ řekla Anet a najednou 
zpoza dveří: „Pšššt! Ony spí!“. Bylo asi 
2:00 ráno a my jsme byly úplně 
vyděšené. Ráno jsme se zeptaly kluků, 
jestli to byli oni. Jasně, že to byli oni. 
Hráli hru, kdo nerozsvítí světlo, protože 
se tam pohybem sama rozsvítila světla. 
Po dalších nocích, ve kterých jsme se 
moc nevyspaly (kromě Anetky) jsme jeli 
domů s milióny vzpomínek, na které 
vždycky budeme rádi vzpomínat. 
 

Klára, 6. třída 
 
 

Podzimní vypravování 

 

O podzimních prázdninách jsme 
s rodiči, sestrou a babičkou vyrazili na 4 
dny do Královéhradeckého kraje. Tady 
jsme se ubytovali kousek od Hradce 
Králové v pěkném apartmánu. První 

výlet nás zavedl do města Náchoda, kde 
jsme byli na prohlídce krásného zámku, 
u kterého je výběh se dvěma medvědy, 
Ludvíkem a Dášou. Náš další výlet byl do 
zoo Dvůr Králové. Zoo je moc pěkná, 
plná zajímavých zvířat. Největší zážitek 
jsem měl z pevnosti Josefov. Je to 
vojenský komplex, který tvoří stavby, 
ale hlavně podzemní systém chodeb, 
které jsme navštívili. Náš průvodce byl 
skvělý vypravěč, který nám říkal moc 
zajímavé věci. Pak jsme dostali do ruky 
lucerny se zapálenou svíčkou a všichni 
jsme společně procházeli podzemními 
chodbami. Bylo to zajímavé, vojáci prý 
tady chodili poslepu a každý musel znát 
svůj úsek. Na konci prohlídky na nás 
průvodce zavolal: „Sfouknout lucerny, 
jdeme poslepu jako vojáci.“ A to bylo 
super. A tak jsme šli po hmatu a já 
občas volal: „Mami, kde jsi?“ Nakonec 
jsme to všichni zvládli a dorazili do cíle. 
Byl to skvělý výlet plný dobrodružství. 
A doufám, že tam zase někdy zavítáme. 

 
Adam , 6. třída 

Reklama 

 
Nová zubní pasta Flash,  
rozzáří tvůj úsměv hned.  
Dobrá cena, svěží dech,  
přesvědčí tě prostě hned.  
V Lídlu zrovna v akci jsou,  
musím spěchat, ať jim nedojdou. 

Jan, 5.A 
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Zkusil jsem experimentální archeologii 
 

Byla hodina dějepisu a bavili jsme se o tom, jak si naši 
předci vyráběli nástroje z kamene. Mě to inspirovalo 
k tomu, že se pokusím si svůj vlastní nástroj udělat. Bavili 
jsme se o ručním mlýnku, a ten se mi hodně zamlouval. 
Nuže dal jsem se do práce. Sehnal jsem lehce 
opracovatelný kámen a tvrdý kámen na vyřezávání. 
Bouchal jsem a bouchal do kamene. Po čtyřech hodinách 
už mě bolely ruce a vzdal jsem to. Kámen byl vyrytý 
dobře, ale ruce bolely. Přinesl jsem to dva dny nato do 
školy, a ruce stále bolely jak čert. Byl jsem ale rád, 
že třídě se to líbilo. No poté jsme se bavili o věstonické 

venuši (figurce, která představovala pravěkou ženu). A já si řekl, že se pokusím 
napodobit tuhle figurku. Šel jsem k břehu Ondřejnice a začal jsem sbírat jíl. Jíl jsem 
polil vodou a začal jsem to tvarovat. Udělala se z toho hlínovitá hmota a mohl jsem 
se dát do práce. Poté jsem ji nechal uschnout a dal jsem ji do ohně, kde jsem ji 
nechal 2 hodiny. Poté jsem ji přinesl do školy, dostal pochvalu a byl jsem rád, že se 
mi to povedlo.  

Oliverios 

Všeználek 

Morče Sheltie 

Morče sheltie  je druh, 
který má dlouhou srst, je 
větší než morče domácí. 
Samice je větší než sa-
mec, délka je 20 cm až 
36 cm. Může mít 
hmotnost 800 g 
a nejvíc 1800 g, do-
žít se může 4 až 10 
let. Hlavní potravou je 
seno kvůli vláknině (která 

je pro morče velmi důležitá) a zároveň si 
morče neustálým přežvykováním sté-

bel brousí stoličky. Morče po-
třebuje neustálý pitný režim. 
Morče taky potřebuje peletky, 
což jsou malá válcovitá dřívka, 

a na peletky seno k spaní. 
Morče patří mezi skupi-

nu hlodavců, druhy 
morčat jsou rex 

a sheltie. 
Domis 

Tlapka 
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Gang Beasts 

 
Gang 

Beats je 
multiplayer 
hra, která 
je 
založená 
na bojích. 
Tuto hru 
můžeme 
hrát ve dvou až osmi hráčích. 
Když se připojíme, tak začne hra, dá se 
zvolit i mapa (aréna), ve které se musí 
shodit hráči, např. v boxerském ringu se 
musí shodit pryč z něj tak, že ten hráč 
vypadává.  

Je to super, hrajete za postavičky, 
kterým můžete měnit barvu a přidat 
nějaké doplňky. Když nějaký hráč 
vyhraje, tak se mu přičítá jedna 
hvězdička, ale když prohraje další hru 
tak se mu odečte, protože ten hráč 
musí mít výhry hned po sobě.  

Tuto hru bych ohodnotil 8 body 
z 10.  

Žánr této hry je akční a zábavný. 
Hru vytvořila herní studia Boneloaf 
a Double fine. 

Aďa 
Ilustrace: Summer 

Recenze na videohry 

Tento rok jsme se rozhodli, že budeme v recenzích na videohry pokračovat. 
Každé číslo vám napíšeme přibližně 2 recenze. Každou videohru budeme hodnotit 
od nuly až po deset bodů. Na recenzích se bude podílet Domis, Matthew a já (Aďa). 
Už se těšíme na další číslo. Čus! 

CALL OF DUTY MOBILE 

 
CALL OF DUTY MOBILE je jedna 

z nejnovějších stříleček, která má tři 
módní multiplayer, pak Battle Royle 
a zatím ještě nezveřejněný mód, 
o kterém se nic neví. Tak začneme.  

Nejprve Battle Royle modem, který 
určitě všichni znáte. A pro ty, kdo ho 
neznají: na ostrově vás padákem vyhodí 
letadlo a když dopadnete na zem, tak 
jsou tam opuštěné budovy, ve kterých 
jsou zbraně a různé zaměřovače pažby.  

V této hře jsou tyto classy (což jsou 
vlastně herní postavy): Scout, Mechanic, 
Clown, Medic, Defender, Ninja a přidají 
Airbona.  

Multiplayer na malé mapě má 12 
hráčů, kteří se zabíjejí do určitého počtu 
zabití.   

Této hře osobně 
dávám 7 z 10 bodů, 
protože se mi hra 
líbí, ale po pár 
hrách je to už 
prostě klišé. Hru  
vytvořilo herní 
studio Activision 
& Tencent Games. 

 
MATTHEW 
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Anime 

Sbal se... 

Death Parade 

 
Jsem zpět (jste 

všichni určitě nadšení) 
a mám tu další anime 
(očividně). Toto anime 
je dost depresivní 
a smutné, takže čtěte 
na vlastní nebezpečí.  

Hlavní hrdinka se 
probouzí na velmi 
zvláštním místě za 
doprovodu hlasu mladé 
dívky, která se jmenuje 
Nona, která jí následně 
vysvětluje, jak to tam 
funguje. **** zjišťuje, 
že se ocitla na místě, 
kde se soudí duše 
mrtvých lidí neboli jestli 
se reinkarnují nebo 

půjdou do prázdnoty. 
A o tom rozhodují 
soudci. 
 **** se stává 
asistentkou Decima, 
který post soudce 
zastupuje ve svém 
baru. Během času 
stráveného s Decimem 
zjišťuje, že je to 
složitější, než si 
myslela, a také že ona 
sama má velké 
tajemství, o kterém 
neví ani ona sama.  
 
Vysvětlení:  
**** nechci tam psát 
její jméno, to se 
dozvíte v anime. 

 
Dadi 

V tomto čísle si Vás dovoluji pozvat 
na cestování po Děčínsku a Českém 
Švýcarsku. Je to od nás sice daleko, ale 
stojí za to se tam podívat. 

Nejznámějším místem, které tam 
můžete navštívit, je Pravčická brána. 
Pravčická brána je největší přirozená 
skalní brána na našem kontinentu. Je 
považována za nejkrásnější přírodní 

útvar Českého Švýcarska a tvoří symbol 
celé oblasti. Dojít k ní můžete pěšky 
nebo si cestu můžete zpříjemnit 
plavbou po říčce Kamenici. V tom 
případě se ještě pokocháte přírodou 
Tiché a Divoké soutěsky. 

Až budete mít dost přírody, můžete 
se pro změnu vypravit do města Děčína. 
Můžete si zde prohlédnou krásně 
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Stříbrné perutě 

 

AHOJTE! 
(Má vůbec 
cenu zdravit, 
když tu mám 
tři články?) 
Přeskočme 
pozdravy 
a pojďme 
rovnou 
k tématu.  

Připravila 
jsem si pro vás 
povídání o knížce Stříbrné perutě: 
Dědička světla od Emily Boldové. 

Tato knížka je o Thorn, která vede 
naprosto obyčejný život v adoptivní 
rodině. Když se ale blíží její narozeniny, 
začne na sobě pociťovat změny, pálí ji 
záda, je hodně horká a točí se jí hlava. 
Když už je to k nevydržení, dozví se, co 

se s ní vlastně děje.  
Je napůl člověk, napůl 

příslušnice národa 
Stříbrných perutí. Zakázaná 

bytost, která musí být podle zákona 
Stříbrných perutí odstraněna. Největší 
dobrodružství ale teprve začne, když se 
dostane do rukou Lucienovi - synovi 
náčelníka klanu Stříbrných perutí 
v Londýně. Co se s ní stane dál se 
dozvíte v knížce. 

Dadi 

Rubrika pro knihomoly 

opravený zámek s růžovou zahradou 
(tzn. zahradou plnou růži, ne 
namalovanou na růžovo ). Naproti 
zámku na protějším břehu Labe se tyčí 
Pastýřská stěna, na ní je postavena 
vyhlídková restaurace. Kdo bude mít 
dost odvahy, nemusí po silnici, ale může 
si zkusit „ferratu“ (cesta přímo skalní 
stěnou jištěnou lany). 

Asi 20 km od Děčína je město 
Kamenický Šenov a kousek od něho stojí 
přírodní zajímavost, kterou určitě 

všichni znáte z filmové pohádky Pyšná 
princezna – je to Panská skála nebo také 
Kamenné varhany. 

Dále si můžete zajet za hranice ČR do 
městečka Bad Schandau [Bad Šandau], 
kde si můžete dát VÝBORNOU zmrzlinu 
. 

Zajímavých míst je kolem Děčína 
spousta, takže si myslím, že jedna 
dovolená Vám na projetí všeho nebude 
stačit. 

HoBo 

https://www.databazeknih.cz/autori/emily-bold-123748
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Sportovní novinky 

Karjala cup 
 

Víte, proč jsem si vybral zrovna Karjala cup? Důvod je prostý, je to jeden z mých 
nejoblíbenějších turnajů. Karjala cup se letos konal v městě Helsinky, což je 
ve Finsku. Turnaj se konal od 7. do 10. listopadu. Důvod, proč jsem si vybral psát 
o turnaji s názvem Karijala cup je jasný, hokej je totiž jeden z mých nejoblíbenějších 
sportů. Týmy, které se zúčastnily, byly Finsko, Rusko, Česko a Švédsko. 

 

Co je to hokej? Snad to vědí všichni, ale pro jistotu: 
Hokej se hraje hokejkami, pukem (což je plochý míč), s mantinely 
(ohraničením hřiště) a na ledové ploše. 
 

Co píská rozhodčí? 
Píská podražení (hráč vás zezadu hokejkou podkopne) nebo sekání 
(hráč vás sekne do hokejky nebo holeně). Hraje se 3x20 minut 
čistého času. 

 

 
 

Naštěstí jsme po sedmi letech vyhráli, snad vyhrajeme i příště. 
FMJ 

Týmy výhry prohry Výhry v pro-
dloužení 

Prohry v pro-
dloužení 

body 

Česko 2 0 1 0 8 

Finsko 2 0 0 1 7 

Rusko 0 0 1 0 2 

Švédsko 0 0 0 1 1 

Lukášovi, našemu žákovi 5.B, je 
teprve 10 let a už se stal trojnásobným 
mistrem světa ve formách hardstyle (boj 
se zbraní) a karate. To už přeci stojí za 
článek v Dušanovi!  

Ve svých čtyřech letech přišel za  
rodiči s větou „Chci dělat karate.“ Jeho 
rodiče to nebrali příliš vážně. Po 
půlročním přemlouvání s tématem 
karate se syna zeptali, proč to chce 

dělat. Na tuto otázku jim bylo 
dopovězeno „Mami, tati, chci se umět 
ubránit a chci umět vždy ubránit Vás.“ 
Na tuhle dospěláckou větu rodiče nikdy 
nezapomenou. 

A tak to vše začalo. Za skvělé výkony 
Lukáše stojí jeho trenér Jan Vasilenko. Je 
to prezident Českého svazu Wa-te jitsu, 
mistr světa a Evropy. 

Lukáš trénuje 5x týdně a to 2x 

Malý karatista aneb cesta „malého bojovníka“ 
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FLORBAL - školní turnaj 
 

Florbal jsem si vybral, protože ho závodně hraju za FCB Tigers Poruba Černí. Baví 
mě ho hrát a na tomhle školním turnaji, který se konal 12. listopadu v Brušperku, 
jsem byl kapitánem. Týmy, které nastoupily, byly Hukvaldy, Brušperk, Stará Ves nad 
Ondřejnicí, Fryčovice a Paskov. 

 

Víte, co je to florbal? 
Florbal je hra s florbalkou (skládá se z omotávky, tyče a čepele, která je 

dírkovaná), hraje se s míčkem, který je také dírkovaný. Hřiště má mantinely (což je 
ohraničení hřiště), branky (podobné hokejovým) a 6 hráčů. 

 

Co píská rozhodčí? 
Sekání (když vám někdo sekne do hokejky), podražení (hráč vás zezadu podrazí), 

v týdnu s chlapci v kroužku, 3x v týdnu má soukromé hodiny se svým mistrem 
p. Vasilenkem. 1x za týden má hodinu na protahování svalů 
a šlach pod dozorem odborného gymnasty p. Gabryše. 

Když přišel den odjezdu do Itálie na jeho první 
mistrovství světa v roce 2018, s Lukášem to ani „nehnulo“ 
a vůbec si to neuvědomoval, kam až to dotáhl a že je jeden 
jediný reprezentant ČR ve své kategorii. Byl rovnocenným 
soupeřem o rok starším závodníkům a postoupil do finále 
v obou kategoriích (karate a zbraň). Obě dvě disciplíny 
vyhrál.  

Ke dni 10. 11. 2019 se zúčastnil 17 typů závodů 
pořádaných různými organizacemi, jak v ČR, tak v zahraničí.  

 

Za svou prozatímní kariéru dokázal a domů si dovezl: 
 5x zlato – pro něj nejcennější úspěch, jako trojnásobný 

mistr světa v karate, 2x zbraň a dvojnásobný mistr 
Evropy (1x karate a 1x zbraň) 

 5x stříbro 
 4x bronz 
 

Z těchto 17 závodů, pro něj byly 3 bez medailí. Lukáš 
však ví, že to není jen o medailích a i prohra k tomuto patří a je ponaučením pro 
další závody.  

Zúčastňuje se dobročinných akcí a nyní se připravuje na třetí mistrovství světa, 
které bude v dubnu 2020 v Rumunsku. 

Za informace děkujeme Lukášovým rodičům a budeme mu držet palce na dalším 
mistrovství světa. 

Zpracovali HoBo a JaKo 
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 Tadeáš z 5. B si chtěl vytrhnout 
papírek z notýsku, ale škubl tak 
moc, že urval celý notýsek. 
Dušan komentuje: „Měl by sis dávat 
pozor na svou sílu, ať příště neurveš 
třeba dveře z pantů.“ 

 Karolína z 5. B měla narozeniny 
a dostala od Viky velkého 
plyšového ledního medvěda a celé 
hodiny se s ním tulila,  až jí ho 
musela paní učitelka zabavit. 
Dušan komentuje: „Snad ti ho paní 
učitelka vrátila?“ 

 Jeden kluk z 5. B pořád prdí 
v hodině, kluci to cítí a holky ne. 
Dušan komentuje: „Doporučuju 
klukům nosit si do školy plynové 
masky.“ 

 Sedmé třídě se nedařilo odemknout 
šatnu hochů. Takže to zkusil Honza, 

Drby a brebty 

kterému se klíč v zámku přepůlil 
a stejně šatna nešla odemknout. 
Kluci se tedy snažili dostat k holkám, 
ale protože je holky nepřijaly, kluci 
se převlékali na sportovní hry 
na různých místech školy. 
Dušan komentuje: „Dostali jste 
„ocenění“ od pana školníka?“ 

 Pan učitel Chvostek ťukal na tabuli 
a nic se nedělo. Po chvíli zjistil, 
že tabule není dotyková. 
Dušan komentuje: „To bude asi tím, 
že v každé třídě je to jinak .“ 

 Jedna nejmenovaná holka ze 7. třídy 
dostala na oběd od svých 
kamarádek 10 okurek. 
Dušan komentuje: „Ale no tááák, lidi, 
to už tady několikrát bylo ne?“ 

 Skupinka žáků, kterým nechutnají 
houby, se na obědě domluvila, že je 

nedovolené bránění (protihráč vás přehodí přes mantinel nebo do vás žduchne). 
Normálně se hraje 3x20 minut, ale my jsme hráli 2x9 minut. Hraje 5 hráčů a jeden 
brankář. Hraje se na góly. 

 

Kdo nás na turnaji reprezentoval? 
 Ze 7. třídy Filip Janošec, Vojta Koval, Adam Pšurný, Tomáš Stareček, Maty 

Zahrádka a ze 6. třídy Dominik Novobilský a Franta Pelíšek. Třetí místo nám nevyšlo 
o jednu branku.  

 

 
 

Bohužel jsme skončili na čtvrtém místě, ale to nevadí, alespoň jsme si zahráli.  
Příště určitě vyhrajeme! 

FMJ  

týmy výhry prohry remízy body 

Paskov 6 1 1 19 

Fryčovice 4 0 4 18 

Hukvaldy 1 4 3 6 

Stará Ves n. O. 0 3 5 5 

Brušperk 0 5 3 3 
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dá jednomu z nich, který 
mimochodem souhlasil,  do čaje 
a pak je pak odevzdá u okýnka 
a rychle uteče. 
Dušan komentuje: „A to proč!? Nerad 
slyším, že si jídla nevážíte “ 

 Patrick z 5. B miluje ryby tak moc, 
že by je ulíbal k smrti. 
Dušan komentuje: „Taky miluju ryby, 
hlavně na talíři.“ 

 Holka ze sedmé třídy snědla čtyři 
porce bramborové kaše. 
Dušan komentuje: „Zatleskali jste jí? 
Určitě si to zasloužila a paní kuchařky 
byly stopro rády!“  

 Jeden nejmenovaný žák z 6. třídy si 
upšoukl a všichni se začali smát! 
Dušan komentuje: „Otevřeli jste 
aspoň okno?“ 

 Jedna holka ze sedmé třídy řekla, 
že Třeboň je stát. 
Dušan komentuje: „Tak to by bylo 
zajímavé! A kde ten stát leží? Je 
aspoň v Evropě? 

 Paní učitelka Dlouhá má tři hlášky: 
„Saky na raky, chytím tě za hovník, 
chytím tě za uši a pověsím 
do průvanu.“ 
Dušan komentuje: „Haha, to je moc 
vtipné, s ní se nenudíte.“ 

 Holka ze 7. třídy řekla „hmatové 
housky“. 
Dušan komentuje: „Ano, já vím, 
Oskar je sice za zpěv, ale tady by se 
výjimka mohla snad udělat… no ne?“ 

 Na turnaji v házené: Při stavu utkání 
0:6 se pan učitel zeptal brankáře, 
proč nechytá. A jeho odpověď byla: 
„Pane učiteli, nechci se zpotit. 
O přestávce jsem totiž přišel na to, 
že už nemám pití.“ 
Dušan komentuje: To si říkáš 

sportovec, když nechytáš kvůli pití? 

 Nejmenovaný žák si na soutěži 
mladých zoologů koupil popcorn a 
nechtěl se rozdělit. 
Dušan komentuje: „No, to nebylo moc 
kamarádské a ještě se maskuje za 
bezdomovce “ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perličky z občanky 

 Standarta je naše vlajka, a vlaje 
např. při pohřbu. 
Dušan komentuje: „Si ze mě děláte 
srandu,  ne!?“ 

 Autorem hudby české hymny je 
slepý slovenský houslista. 
Dušan komentuje: „To psal jaký 
umělec?“ 

 Autor hudby české hymny je Josef 
Skrop. 
Dušan komentuje: „CLAP CLAP! 
(tleskám)“ 

 V 6. třídě při občance se paní 
učitelka ptá: „Kdo založil Starou Ves 
nad Ondřejnicí?“ A jedna žákyně 
odpovídá: „Garrigue Masaryk!“ 
a nato ještě druhá: „Václav Havel!“ 
Aby toho nebylo málo, tak čekalo 
vyvrcholení všeho: „Praotec Čech!“ 
Dušan komentuje: „To bychom byli 
hodně slavní, kdyby naši ves založili 
tito slavní lidé a  ještě všichni 
najednou!“                                                                                                                                 

Celá redakce 
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Vydává ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí pro vlastní potřebu školy.  
Všechny fotografie a grafika jsou původní tvorbou redakční rady a žáků ZŠ. 

Své příspěvky vhazujte do schránky ve vestibulu školy.  

Najzarová Dominika - Dadi 
Slaná Veronika - Black Wolf 
Mertová Natálie - NaMe 
Bohoněk Jan - HoBo 
Veselá Nela - Pomy01 

Koval Vojtěch - JaKo 
Janošec Filip - FMJ 
Tylečková Ester - estertyl 
Štegnerová Natálie - Summer 
Otáhal Oliver - Oliverios 

Jančák Adam - Aďa 
Bartoš Matěj - MATTHEW 
Skurňová Ivana - #Iva 
Novobilský Dominik - Domis 
Zahrádková Johana - Pigy 

 

Výherní křížovka 

Redakční rada 


