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ŠKOLNÍ ČASOPIS 

SMAJLÍK 

 
 

 

Co vás čeká v novém čísle? 

 Dozvíte se něco nového o vašich učitelích.  

 Přečtete si zajímavý příběh, do jehož děje můžete 

zasáhnout i vy. 

 Zasmějete se novým vtipům. 

 Můžete se zúčastnit soutěže, nebo si vyluštit 

křížovku 

 

Na tomto čísle se podíleli: Johanka Cachnínová, Anna Murková, Pavel Chechelský, 

Veronika Kupčíková, Petra Besedová, Klára Kupčíková, Klára Sochová 



Zdravíme všechny čtenáře časopisu Smajlík, jsme tady opět po prázdninách 

s novým číslem. Doufáme, že si náš časopis se zájmem pročtete a zúčastníte se 

nějaké ankety nebo soutěže. Všechny odpovědi na otázky, tajenku křížovky, 

hlasování o příběhy nebo třeba náměty na články házejte do krabice, kterou 

najdete na nástěnce školního časopisu. (Nástěnka se nachází vedle dveří do 

cvičné kuchyňky vpravo.) Vždy uveďte svoje jméno a třídu.  

Hezký den vám přeje redakční tým. 

 

 

Soutěžíme – poznej evropský stát a zvíře, napiš na lísteček a hoď do krabice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy z rady žáků 

Začli jsme 14. září, kdy jsme měli velkou odpolední radu. Tam jsme si rozdělili 

úkoly a udělali předběžný plán akcí na tento školní rok. Taky jsme sepsali dotazy 

na vedení školy. Pak jsme se šli za odměnu podívat do sklepa.  

 V radě žáků je nás 12, z každé třídy dva nebo tři zástupci, jejich jména a 

průběžné informace jsou napsány na nástěnce vedle kabinetu na druhém 

stupni. Rada žáků organizuje různé akce a pomáhá řešit různé problémy.  



Již proběhla jedna akce  Fotbal  pro 2. stupeň:  

1. místo:                  Patrik Dobiáš 

                                  Toník Kvita 

                                  Petr Gold 

                                  Ondřej Janek 

                                  Kryštof Sopuch 

GRATULUJEME!!!!                                  

 

 

Neuvěřitelný příběh Petra Krále – příběh na pokračování  

Jednoho krásného podzimního rána se Petr probudil a zjistil, že budík ukazuje 

8:15. Pomyslel si, že má štěstí, protože dneska je sobota. Řekl si, že se podívá 

do kuchyně, co maminka přichystala dobrého na snídani. Když došel do 

kuchyně, na stole ho čekal jen lístek se vzkazem a dvacetikorunou. Na lístku 

bylo napsáno: „Péťo, kup si svačinu a vynes prosím koš.“ 

V tom okamžiku Petrovi došlo, že je úterý. Popadl dvacku a sáček s odpadky, 

navlékl tričko a kalhoty, hodil na záda aktovku a vyběhl z bytu. Rychle otevřel 

víko popelnice a spolu se sáčkem hodil dovnitř i klíče od bytu.  

A) Petr se nahnul přes okraj a viděl, že uvnitř leží pouze jejich sáček 

s odpadky a jeho klíče, jinak nic. Rozhodl se, že pro klíče vleze dovnitř. 

B) Petr se nahnul přes okraj a snažil se v množství odpadkových pytlů najít 

klíče. Po pěti minutách marného hledání usoudil, že je to zbytečné. A tak 

vytáhl mobil a vytočil mamku. 

C)  Petr si neuvědomil, že vhodil do popelnice i klíče, rychle zavřel víko a 

utíkal do školy.  

Milí čtenáři, přečetli jste kousek příběhu Petra Krále a teď záleží na vás, jak 

bude pokračovat. Vyberte si jednu z možností, napište ji na lísteček a lístek 

vhoďte do schránky. Příběh bude pokračovat tou možností, kterou vybere 

nejvíc z vás.  

 



Prý nejčtenější rubrika - VTIPY 

Víte co odpoví blondýna, když se ji zeptáte, jestli už vyměnila rybičkám vodu??? Ne,  tu 

předchozí ještě nevypily. 

 

Jede manžel se svou manželkou - blondýnkou v autě a jeho drahá polovička řídí. Při jízdě si 

stěžuje: „Já se z toho zblázním, ti lidi mě už štvou. Pořád mi lezou do cesty.” „Uklidni se, 

miláčku, klid,” odpoví muž. „Nevšímej si jich a sjeď z toho chodníku!” 

 

Blondýna sedí doma a je šíleně naštvaná, protože má málo peněz. Tak přemýšlí, jak by k 

nějakým penězům přišla. Vtom ji napadne únos dítěte. Hned běží před školu, kde si vyhlédne 

prvního hezkého kluka a spěchá s ním domů. Doma usedne ke stolu a píše anonym: Milá 

maminko, dnes jsem ti unesla syna a chceš-li ho ještě někdy vidět, tak dej do igelitky milion 

korun a nech mi ho zítra v 16 hodin v centru u kašny. Blondýna zalepí obálku, předá ji klukovi 

a pošle ho domů. Druhý den běží ke kašně a tam leží igelitka s milionem a dopisem: Milion 

posílám jako výkupné, ale můžu vám říct, že my blondýny bychom si takové věci dělat 

neměly. 

 

Blondýna jde ke schránce. Podívá se do ní, zavře ji a jde zpátky do domu. Za chvíli k ní jde 

zase, podívá se do ní, zavře ji a jde zpátky. Opakuje to asi pětkrát. Sousedovi to už nedá, a tak 

se jí zeptá: „To asi čekáte nějaký dopis od dalekého přítele, že?” Blondýna řekne: „Ále, 

chodím se tam koukat, protože na počítači mám napsáno, že v poště mám novou zprávu.” 

 

Blondýnka jede po silnici a poslouchá rádio. Hlasatel vypráví jeden za druhým vtipy o 

blondýnkách, až ji to vytočilo a rádio vypnula. O chvilku později jela kolem kukuřičného pole 

a viděla tam blondýnku, jak vesluje v člunu. Zastavila, vyklonila se z okýnka a křičí: "Ty 

slepice! Přesně takové jako ty způsobují, že se nám lidi smějí. Kdybych uměla plavat, dala 

bych ti co proto!" 

 

Sedí dvě blondýnky v kavárně a ta jedna se ptá: "Tak co? Jak si složila řidičák?" 

Druhá blondýnka smutně odpoví:  

"Ne, vyhodili mě." 

"Vážně? Ale proč?" 

"No, protože před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30× objela!" 

První blondýnka na to: "A nepřepočítala ses?" 

 

 



Anketa mezi učiteli – zeptali jsme se na to, co nás zajímá! 

Jaký je váš nejoblíbenější sport? (Který provozujete, nebo který sledujete).                     

Pan Žižlavský: Hokej 

Paní Bernátková: Moderní gymnastika, Squash, lyžování 

Paní Kociánová: Atletika 

Paní Tvarůžková: Zumba 

Paní Zátopková: Potápění, ježdění na kole 

 

Vaše nejoblíbenější jídlo?                                      Předmět, který jste měl/a nejradši na základce/střední? 

P. Žižlavský: Svíčková                                              P. Žižlavský: Tělocvik   

P. Bernátková: Buchtičky s krémem                    P. Bernátková: Matika a tělocvik 

P. Kociánová: Všechno z cukety                           P. Kociánová: Chemie a matika 

P. Tvarůžková: Salát s kuřecím masem               P. Tvarůžková: Hudebka 

P. Zátopková: Jahody se šlehačkou                     P. Zátopková: Tělocvik 

 

 

Vaše nejoblíbenější barva?                                     Nejoblíbenější film? 

P. Žižlavský: Světle modrá                                      P. Žižlavský: Forrest Gump 

P. Bernátková: Zelená                                             P. Bernátková: Kramer vs. Kramerová 

P. Kociánová: Oranžová                                          P. Kociánová: Tmavomodrý svět 

P. Tvarůžková: Modrá                                             P. Tvarůžková: Marečku, podejte mi pero! 

P. Zátopková: Tyrkysová                                         P. Zátopková: The Piano 

 

Jaké je vaše motto? 

P. Žižlavský: Ora et Labora. 

P. Bernátková: Když se nechce, hledá se důvod. Když se chce, hledá se způsob. 

P. Kociánová: Co mě nezabije, to mě posílí. 

P. Tvarůžková: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 

P. Zátopková: S poctivostí a úsměvem nejdál dojdeš. 

 

Nejoblíbenější herec/herečka?  

P. Žižlavský: Vladimír Menšík 

P. Bernátková: Žádný oblíbený 

P. Kociánová: Žádný oblíbený 

P. Tvarůžková: Žádný oblíbený 

P. Zátopková: Meryl Streep 

 

 



Co se událo v září a říjnu v naší škole? 

 

Přespolní běh  

Už poosmnácté se konal přespolní běh pro žáky základních a středních škol okresu Nový 

Jičín. Na start závodu nastoupili studenti z 22 základních a 4 středních škol. Pořadatelem byla 

ZŠ Tyršova z Frenštátu. Celkem soutěžilo přes 420 dětí, v každé kategorii jich pak startovalo 

přes 80.  Šlo o skupinovou soutěž, v každé skupině běželo 5 závodníků, počítalo se umístění 

čtyř nejlepších. Naše škola se účastnila kategorie mladší žáci, kde délka trasy byla 1,5 km. 

Zástupci naší školy nakonec skončili na 15. – 20. místě. (Josef Štrbavý, Petr Gold). 

Gratulujeme! 

Den církevních škol – Výlet na sv. Hostýn 

Ráno 13. 9. jsme se sešli u kostela sv. Bartoloměje v Kopřivnici. Poté jsme se přesunuli na 

parkoviště k autobusům, které nás dovezly do Bystřice p. Hostýnem, některé, ty menší a 

šťastnější, i na sv. Hostýn.  Ti větší museli na Hostýn dojít pěšky. Když jsme tam došli, čekala 

nás mše v bazilice. Po mši, kterou sloužil o. Jiří, jsme šli objevovat krásy stánků a přemýšleli 

jsme, za co bychom utratili penízky. Na parkovišti jsme nastoupili do autobusů a vyrazili 

domů. 

 

Orientační dny 6. třídy 

25.-27.9. 2012 Stará ves nad Ondřejnicí 

Od úterý do čtvrtka naše šestá třída měla orientační dny. Sešli jsme se na vlakovém nádraží 

se všemi věcmi a nastoupili do vlaku. Ve vlaku bylo poněkud rušno, to protože už jsme se 

hodně těšili. Po nedlouhé cestě jsme dojeli do Jistebníku, naložili věci do bílé dodávky a 

čekala nás cesta asi 4 km. Při chůzi jsme se učili pískat na žalud. Když konečně všichni došli, 

někteří s úsměvem na tváři, jiní zmožení a vyčerpaní, tak kluci objevili kulečník a bicí,  které 

se ozývaly pořád. A pak následovalo divadlo s hlavním tématem HYPOCHONDŘI. Někteří 

pojem hypochondři pojali jako blázny (hypo psycho) ale jiní s humorem. Poznali jsme zde 

nové přátele zároveň vedoucí: Soňu, Helču, Soba, Kubu, o. Michala a hlavně otce Kamila 

Straka, který to měl vše na starosti. Po náročném programu jsme šli všichni spát do ne moc 

velkého modrého vagonu. Noc byla docela ,,klidná“. Ráno jsme vstali, byla rozcvička, 

modlitba a snídaně. Potom už zase hry a práce. Po večeři jsme měli přednášku o víře a pak 

byla nejlepší hra HODINA PRAVDY. Úkoly nebyly lehké: např. naučit se za 45 min 50 čísel za 

sebou atd. Tahle noc byla rušnější. Ráno byla snídaně, pár her a odjezd. 

 



Škola v přírodě 

Týden od neděle 7. října do pátku 12. října strávily děti i učitelé z prvního stupně v přírodě. 

Škola v přírodě se konala na stejném místě jako před dvěma lety, na Prostřední Bečvě. Hned 

první den jsme se setkali s indiánským náčelníkem Medvědím zubem, který se z nás snažil 

udělat opravdové indiány. Plnili jsme zkoušky moudré sovy i bystrého orla, svou fyzickou 

zdatnost jsme dokazovali v bizoních zkouškách.  

Zeptali jsme se co se účastníkům po týdnu vybaví, když se řekne Škola v přírodě:  

Jak jsme spali v pokojíčkách a škola. (Noemi, 1. tř.)         Kamarádi. (Barča, 4. tř.) 

Koníci. (Rozárka, Anička, 1. tř.)                                          Příroda. (Pavel, 4. tř.) 

Soutěže, lezení po laně. (Faustinka, 1. tř.)                         Kecání v noci. (Radim, 4. tř.) 

Bizoní soutěže a pohádka od čtvrťáků. (Dáša, 1. tř.)         Les. (Adam, 4. tř.)             

Učení o Indiánech. (Markétka, 2. tř.)                                 Hra a sranda a indiáni. (Maruška, 5 tř.) 

Hřiště a škola. (Danča, 2. tř.) 

Budíček a spaní. (Martin, 2. tř.)  

Příroda a škola. (Eliška, 3. tř.) 

Příroda, hry a škola. (Darek, 3. tř.) 

Škola. (Kuba, 3. tř.) 

 

Každá třída představovala jeden kmen, níže si můžete přečíst jejich pokřiky: 

My jsme Apači, nám nikdo nestačí, náš náčelník je Vinnetou a my jsme rádi, že jsme tu. + 

indiánský pokřik (1. tř.) 

My jsme Čerokí a přicházíme k vám. My umíme lovit, máme luky šípy, tomahavky, dýky…+ 

indiánský pokřik (2. tř. – na melodii Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země) 

Čejeni, Čejeni, ti nikdy nelení. Postaví si kánoe a spěchají do boje. Umí také luk a šíp, 

v přírodě se žije líp. (3. tř.) 

Západně od velkých jezer, žije tam náš kmen. Říkají nám Siouxové, vyhnali nás ven. Dnes 

žijeme v rezervacích, na koních my jezdíme. Je nás asi 14 tisíc, dakotštinou mluvíme. (4. tř.) 

Irokézové jsou rudí bratři, všem pomůžou jaksepatří. Každý je má velmi rád, chce s nimi být 

kamarád. Doopravdy to tak není, oni všechny kmeny plení. Luky šípy připravili, na lov brzy 

vyrazili. Když se zpátky navrátili, celou noc pak protančili. (5. tř.) 



 

Křížovka – tajenku můžete na papírku hodit do krabice na nástěnce 

 

 

 

 

              

Patronka 
církevního 
školství    

        
Moje 
jinak     

              

Vačnatec 
žijící v 
Austrálii   

   

Patron 
školní 
kaple               

    

Hora 
praotce 
Čecha           

Dvanáctý 
měsíc                   

    

Zařízení 
k mlácení 
obilí          

   
Opak 
noci           


