
  



 

 

Milí čtenáři, 

po letech máte možnost opět držet v ruce další nové a inovované vydání školního časopisu Křižáček. 

Časopis byl v naší škole vydáván již v minulosti a na této straně máte možnost nahlédnout do jeho 

historie, prohlédnout si některé jeho staré obálky. V letošním roce jsme se rozhodli časopis 

resuscitovat a sestavili jsme zbrusu novou redakční radu. S jejími členy se budete moci lépe seznámit 

na jedné z následujících stránek a také v dalších vydáních našeho časopisu. Dále se v tomto čísle 

dočtete o akcích, které byly na podzim pořádány naší školou, najdete zde také články o novinkách 

z prostředí naší školy, zajímavosti z domova i ze světa, logické kvízy a hádanky, rozhovory s vyučujícími 

a další poutavé příspěvky. Naši šikovní ilustrátoři doplňují články o krásné ilustrace. Doufáme, že se 

vám naše první číslo bude líbit, pobaví vás a třeba se taky něco nového přiučíte prostřednictvím našich 

zajímavostí. Přejeme hezký a úspěšný zbytek podzimu. 

 

Vaše redakční rada 

  



Členové redakční rady: 

Alan Debef 5. A 

Carla Roldanová 9. A 

Dáda Pacltová 7. A 

Eva Kremláčková 8. A 

Marián Achcenit 7. A 

Monča Šteflová 7. A 

Naty Dirdová 7. A 

Radim Homola 7. A 

Sara Popescu 8. A 

Simča Lengsfeldová 6. A 

Viky Zemanová 8. A 

Vojta Rod 8. A 

  



 

POUŠTĚNÍ DRAKŮ 2018 
Naše škola každoročně pořádá pro 1. stupeň a mateřské školky pouštění draků na Dolině. 
 
Tento rok jsme jako 5. třída byli pouštět draky se školkou Romana Havelky. Se školkou jsme měli sraz 
na Dolině. My jsme vyrazili ze školy po druhé hodině ze zastávky u Domu kultury, dál jsme jeli 
trolejbusem C. Když jsme dorazili na Dolinu, děti ze školky zrovna přicházely. Hned jsme vyndali draky 
a začali jsme je pouštět. Vítr bohužel málo foukal, proto nám draci špatně létali, i tak jsme si pouštění 
všichni užili.  
 
Dále jsme soutěžili v hodu vlaštovkou: Házelo se vlaštovkami, a komu doletěla nejdál, ten vyhrál. 
Vítězem byl Vojtěch Rožnovjak. Další hrou s vlaštovkami byla vyřazovačka. Kdo z dvojice hodil dál, 
postoupil do dalšího kola. Vítězem vyřazovačky 1. kola se opět stal Vojtěch Rožnovjak, vítězem 2. kola 
se stal Lukáš Fiala. 
 
Autor: Alan Debef 

    

 

  



Branný závod 

Dne 23. 10. 2018 se žáci 8. A (Jan Ventluka, Jan Staněk, Filip Vondrák a Markéta Hrdličková) zúčastnili 

branného závodu. Na 1. stanovišti se střílelo kuličkovou pistolí. Na 2.stanovišti byla dopravní 

bezpečnost, na kterém jsme zvítězili. V nejrychlejším čase jsme odpověděli správně na 5 otázek a 5 

dopravních značek. 3. stanoviště bylo velmi náročné (hod medicinbalem). Mezi 3. a 4. stanovištěm byl 

zdlouhaví, ale zábavný úkol, hledání fáborků. Na 4. stanovišti, které mělo červený kříž, byl kvíz a první 

pomoc. Na 5. stanovišti se házelo granátem na cíl. 2 bez plynové masky a 2 s plynovou maskou. Celkově 

byl závod náročný. 

Autoři: Jan Staněk a Jan Ventluka 

 

 

  



Akce školy 

Příběhy našich sousedů 

Od září opět navazujeme na projekt s názvem Příběhy našich sousedů. Vytvořili jsme 
dokumentaristický tým, který vypátral opravdový příběh z okolí. Naším úkolem je nahrát tyto 
vzpomínky pamětníka na diktafon, zpracovat fotodokumentaci, ověřit fakta, vydat se do archivu nebo 
na místa spjatá s příběhem a získaný materiál zpracovat do reportáže. Náš tým tvoří Klára Zámková, 
Eva Kremláčková, Tereza Veselá a Gabriela Vítková. 
 

Představení v DIODU 

V pondělí jsme s naší třídou 7. A šli do divadla Diod na představení. Ve vystoupení hráli studenti střední 

školy v Heleníně. Divadlo bylo o životě lidí před 100 lety. Dozvěděli jsme se mnoho informací např.: 

jaké se nosilo oblečení, boty a doplňky, kam se chodilo sportovat a jací byli policisté. Všem se to určitě 

moc líbilo. 

 

Projektový den 

Ve čtvrtek 25. října 2018 se uskutečnil v naší škole projektový den. Žáci a žákyně se postupně měli 

možnost zúčastnit různých dílen – 100 let od vzniku ČSR, Osudové osmičky, Sokolské písně, Významné 

osobnosti našich dějin, Vědecké objevy ve fyzice a chemii. Při práci na výstupech se společně setkali  

a spolupracovali žáci i žákyně napříč ročníky, vzájemně si pomáhali a podporovali se. Výsledky své práce 

pak prezentovali na chodbách školy i ve třídách. Děti na prvním stupni pracovaly společně ve třídách 

na svých výstupech pod vedením třídních učitelů a výsledky prezentovaly na výstavách ve třídách. 

 
Pokus o zápis do České knihy rekordů v počtu vyvěšených státních vlajek 
 
Žáci a žákyně naší školy se zapojili do projektu, kterým byl pokus o zápis do České knihy rekordů v počtu 
vytvořených a vyvěšených státních vlajek k 100. výročí vzniku naší republiky. Dětem se podařilo 
nakreslit, vyrobit a hlavně vyvěsit celkem 202 státních vlajek. Doufáme, že jsme tak přispěli ke vzniku 
nového rekordu. 
 

Zasazení národního stromu 

Dne 23. 10 se ve 14 hodin sešli žáci a žákyně naší školy s vyučujícími v lesoparku Heulos, aby společně 

zasadili náš národní strom – lípu. Úvodem zazněla píseň Ach, synku, synku v podání školního pěveckého 

sboru pod vedením zástupce ředitelky školy Mgr. Erika Landeckého. Poté paní ředitelka Mgr. Jana 

Nováková Hotařová zahájila slavnostní akci. Žákyně Klára Zámková přednesla báseň J. V. Sládka 

 – Domove, domove a žákyně Taťana Maksymiva, Natálie Táborská, Eva Kremláčková a Tereza Veselá 

seznámily všechny přítomné s osudovými momenty v historii našeho státu. Chlapci 9. ročníku pak 

zasadili lípu, o níž se budou starat v rámci výuky pracovních činností.  



Zajímavosti: 
Restaurace New Thai Tanic v Singapuru:  

- nemá jídelníček,  

- v restauraci si zákazník sedne ke stolu, vybere si mořského živočicha, který plave kolem zákazníka, 

chytne ho, naporcuje a sám si ho připraví k jídlu, 

- v New Thai Tanic mají až 25 druhů mořských živočichů. 

 

 

 

 

Lego z cukrové třtiny: 

- Cukrová třtina je ekologičtější než plast, 

- cílem Lega je vytvořit do konce roku 2030 všechny jejich stavebnice z cukrové třtiny, 

- 1. stavebnice bude větrná elektrárna, ve stavebnici je 826 kostiček, 

- v prodeji bude už 23. 11. 2018. 

 

 

Autobus, který nemá řidiče: 

- Takový autobus bude nejdříve jezdit v Japonsku a to v roce 2019, 

- bude se jmenovat Baidu, 

- v jednom autobusu si sedne 14 cestujících. 

 

 

Facebook: 

- Vymyslel aplikaci, která umožňuje hýbat s obrázkem v 3D prostoru, 

- tato aplikace se jmenuje 3D Photos, 

- byla vytvořena kvůli větší popularitě Instagramu, 

- také si Facebook nechal patentovat přístup k našemu mikrofonu, 

- patentovat si ho nechal 14. června. 

Autor: Monika Šteflová 

Ilustrace: Simona Lengsfeldová 



Mysli hlavou!  
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Jaké číslo má švestka? 
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Jaké číslo má banán? 
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Jaké číslo má švestka? 

Autor: Monika Šteflová 

  



 

 



Bludiště: 

 

  



14. Školní ples  
 

Dne 30. 1. 2019 se koná školní ples pro 2. stupeň. 

 

 

 



 


