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Úvodník 

 
Milí čtenáři, 

právě čtete první číslo našeho školního časopisu. A jelikož je to měsíčník, tak nebudete 

muset dlouho čekat na další číslo. Jenom měsíc (: Pod vedením pana učitele ho pro vás bude 

připravovat naše redakce, jejíž složení si můžete přečíst na závěrečné stránce časopisu. 

Nejdříve jsme si mysleli, že časopis budeme tisknout, ale nakonec jsme se rozhodli pro 

internetovou verzi, aby byl časopis dostupný pro všechny. Věříme, že se vám časopis bude 

líbit a pokud budete mít nějaký nápad na článek, příspěvek nebo zajímavou informaci, 

neváhejte a přijďte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Říjnové akce školního klubu 

 
 Školní klub zahájil svou činnost 6. října jízdou na kole do Lokte. Akce se velmi 

povedla. Bylo krásné počasí a všichni účastníci, jak žáci, tak rodiče si společné 

odpoledne užili. Ale co vám budeme říkat, podívejte se sami. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 V České republice se vždy 2. listopadu slaví Svátek zesnulých neboli Dušičky. 

V anglosaských zemích naproti tomu slaví Halloween, při kterém se děti převlíkají do 

kostýmů a chodí od domu k domu koledovat. Jakmile vyjde majitel ven, uslyší od 

malých hastrošů: „Trickt or treat?“ - což prý znamená: „Koledu, nebo vám něco 

provedu“. Děti by poté měly dostat sladkost nebo ovoce. Pokud však koledu 



nedostanou, může se stát, že využijí druhé možnosti a majitel domu skončí třeba se 

zubní pastou na oknech nebo toaletním papírem omotaným kolem plotu. 

Zkusíme si tedy letos v rámci školního klubu oslavit Halloween. Doporučuji tedy všem 

rodičům, kteří do našeho klubu patří, aby měli 31. října připraveno dost cukroví nebo 

ovoce, aby se nestali obětí žertíku (: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Svátky a narozeniny  
(Eva Urbaníková a Vanesa Jirásková) 

 

Přišlo nám jako přirozené, abyste se v našem časopise dozvěděli, kdo má v daný měsíc svátek 

či narozeniny. Pokud jste to tedy nevěděli, ihned si zaznamenejte datum v kalendáři, ať svým 

spolužákům můžete popřát vše nejlepší. 

 

Svátky 
 František – 4. 10. 

 Agáta – 14. 10. 

 Michaela – 19. 10.  

 

Narozeniny 
 David Markovič – 13. 10. 

 Martin Březina – 12. 10. 

 Vanesa Škriváňková – 14. 10. 

 Leontýna Krupová – 19. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buď a nebo (Agáta Kirchnerová) 

 
Zeptala jsem se Karolíny Milerové a Kláry Žáčkové na několik záludných 
otázek. A jak nám odpověděly? 

 

 

Radši bys: jedla jen sladké X jedla jen slané 

Radši bys: jedla a hodně přibírala X nejedla a měla anorexii 

Máš stroj času: radši by ses vrátila do minulosti X by ses dostala do budoucnosti 
Co bys radši snědla: slimáka X žížalu 
Radši bys: dělala práci, která tě baví za málo peněz X dělala práci, která tě nebaví za hodně 
peněz 
Radši bys: už si nikdy nečistila zuby X už se nikdy neosprchovala 

Radši bys: měla supersílu X uměla létat 
Radši bys byla celý život: 6tileté dítě X 70tiletý důchodce 

Radši bys měla všechny: peníze světa X vědomosti 

Radši bys, aby na světě nebyli: psi X kočky 

Radši bys za život: šla jednou ven a jinak byla uvnitř X byla pořád venku a jednou šla dovnitř 

 

 

Karolína Milerová  

1. Sladké.                                                                                   

2. Hodně přibírala.                                                                      

3. Do budoucnosti.                                                                    

4. Žížalu.  

5. Hodně peněz.  

6. Nikdy neosprchovala.                                                                     

7. Umět létat.  

8. Být 6tiletým dítětem.             

9. Vědomosti.  

10. Kočky.  

11. Byla pořád venku.  

 

 

 

 

 

 

Klára Žáčková 

1. Slané. 

2. Anorexii. 

3. Budoucnost. 

4. Žížalu. 

5. Hodně peněz. 

6. Nikdy neosprchovala. 

7. Umět létat. 

8. 6tiletým dítětem. 

9. Všechny peníze světa. 

10. Kočky. 

11. Byla pořád venku. 



Co bych byl/a kdyby? (Michaela Kováčová) 

 
I já jsem se ptala na pár zajímavých otázek? 
 
 

1. Kdybych byl barvou, tak bych byl?  

2. Kdybych byl ovocem, tak bych byl?  

3. Kdybych byl jídlem, tak bych byl?  

4. Kdybych byl zvířetem, tak bych byl?  

5. Kdybych byl filmem, tak bych byl?  

6. Kdybych byl knihou, tak bych byl?  

7. Kdybych byl živlem, tak bych byl?  

8. Kdybych byl sportem, tak bych byl?  

9. Kdybych byl slavnou osobností, tak bych byl?  

10. Kdybych byl státem, tak bych byl?  

11. Kdybych byl ročním obdobím, tak bych byl?  

12. Kdybych byl květinou, tak bych byl?  

13. Kdybych byl stromem, tak bych byl? 

14. Kdybych byl superhrdinou, tak bych byl? 

15. Kdybych byl pohádkovou postavou, tak bych byl? 

 

 

Karolína Beránková                           

1. Modrá. 

2. Pomeranč. 

3. Svíčková. 

4. Gepard. 

5. Star Wars. 

6. Osamělý králíček. 

7. Voda. 

8. Gaučing. 

9. Miley Cirus. 

10. Slovensko. 

11. Podzim. 

12. Růže. 

13. Buk. 

14. Iron Man. 

15. Princezna. 

Váša Pech 

1. Zelená. 

2. Hruška. 

3. Pizza. 

4. Medvěd. 

5. Scoby-Doo. 

6. Harry Potter. 

7. Oheň. 

8. Hokej. 

9. Miloš Zeman. 

10. Německo. 

11. Jaro. 

12. Masožravka. 

13. Smrk. 

14. Batman. 

15. Rumcajs



BEST FRIENDS FOREVER (Jakub Friml, Jakub Šoupal) 

 
Ptali jsme se dvou nejlepších kamarádů na informace ohledně toho druhého. Koukněte se, 
jak dobře se Stáňa Filipovics a Pepa Netřeba znají. 

 
 

1. Jak jste se poznali a jak dlouho se teda znáte? 

2. Kdy má ten druhý narozeniny? 

3. Má sourozence? 

4. Kdy má svátek? 

5. Má domácího mazlíčka? 

6. Jakou barvu má nejraději? 

7. Jaká je jeho nejoblíbenější celebrita? 

8. Jaký je podle tebe nejlepší zážitek, který s ním máš? 

9. A jaký je naopak nejhorší? 

10. Co by chtěl v dospělosti dělat? 

11. Jaké jsou jeho záliby? 

12. Jaký je jeho oblíbený předmět? 

 

 

Stáňa 

1. Nevím. 

2. 4.7. 

3. Má bratra. 

4. Nevím. 

5. Má kočku. 

6. Černobílá. 

7. Michal David. 

8. Na skládce.  

9. Žádný. 

10. Řidič kamionu. 

11. Jízda na kole. 

12. Tělocvik. 

 

 

 

 

 

 

Pepa 

1. Nevím. 

2. 7.12. 

3. Má sestru. 

4. Nevím. 

5. Má psa. 

6. Modrá. 

7. Michal David. 

8. Na skládce. 

9. Žádný. 

10. Pracovat v útulku. 

11. Jízda na kole. 

12. Prvouka. 



Anketa: Nejlepší superschopnosti (Jan Lochner) 

 
Obešel jsem pár spolužáků s otázkou: „Jakou byste chtěli mít superschopnost?“ 
 
 
Tady máte jejich odpovědi:  
 
 

 Vanesa       supersíla 

 Pepa           lítaní 

 Kuba           nesmrtelnost 

 Lucka          supersíla 

 Standa        proměna ve vlka 

 Kuba L.       teleportace 

 Nikolas       supersíla 

 Tomáš        supersíla 

 Dominik     být ohněm 

 Kája M.       superrychlost 

 Klára           lítání 

 Eva              být vodou 

 Kája B.        lítání 

 Nico            lítání 

 Kristýna      lítání 

 Tobiáš         procházení zdí 

 Tomáš         superskákání 

 Iva               dýchání pod vodou 

 Dan             supersíla  

 Matyáš       dýchání pod vodou 

 Vašek          lítání 

 Jirka            neviditelnost 

 pan učitel   regenerace 

 Adam          plivání ohně 

 Martin        supersíla 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časopis pro Vás připravili žáci ZŠ v Královském Poříčí a jejich pan učitel 

 

Královská redakce: 

šéfredaktor Vítek Morávek 

Jakub Friml 

Jakub Šoupal 

Eva Urbaníková 

Michaela Kováčová 

Václav Kováč 

Agáta Kirchnerová 

Leontýna Krupová 

Vanesa Jirásková 

Jan Lochner 

 

 

 

 

 

 


