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ŠKOLNÍ ČASOPIS 

SMAJLÍK 

 
 

 

Tentokrát na téma FILM 

 

V novém čísle vás čeká: 

Duchovní okénko o. Jiřího 

Soutěž, příběh na pokračování 

A zajímavé informace o světě filmu 

 

Na tvorbě tohoto čísla se podíleli: Marie Kupčíková, Klára Sochová,  Anna Murková, Klára 

Kupčíková, Adam Hajdušek, Adéla Novotná, Martin Macko, Radim Nacházel, Richard Šimíček, 

Samuel Bortel, Vojtěch Kostelník. 



Zdravíme všechny čtenáře časopisu Smajlík. V tomto čísle se dočtete něco o 

světě filmu. Dozvíte se, kdo všechno se na vzniku takového filmu podílí, 

představíme vám také oblíbené herce některých žáků naší školy. Čeká vás také 

duchovní okénko, pravidelné soutěže, příběh na pokračování i jiné články. Opět 

vyzýváme všechny čtenáře, aby hlasovali, plnili úkoly a soutěžili. 

Přejeme vám hezké jarní prázdniny, užijte si je. 

 

Co je to? 

Poznejte evropský stát a zvíře. Odpovědi opět házejte do krabice na nástěnce 

časopisu na lístečku se jménem a třídou. 

 

 

 

 

 

Gratulujeme Kláře Sochové a Marii Kupčíkové ze 7. Třídy. Byly vylosovány ze všech účastníků 

soutěže v minulém čísle a mohou si přijít do první třídy pro odměnu.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotka z letošního lyžáku – poznáte někoho? 
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Duchovní okénko otce Jiřího 

 

PŮST 

Když se řekne slovo půst, asi nás většinou napadne, že to znamená méně jíst. 
Je to pravda, ale není to všechno. 

Půst znamená také: 

Méně mluvit a více poslouchat, co říkají druzí. 

Méně chtít pro sebe a více dávat. 

Méně mít sluchátka v uších a více se usmívat.  

Méně si hrát sám a být více s druhými. 

Méně utrácet a více šetřit. 

Méně se dívat na televizi a více číst. 

Méně se věnovat zábavě a více Bohu. 

Méně…………….. a více…………… ?                  o.Jiří Ramík 

 

OSMISMĚRKA 

V osmisměrce  

jsou schovaná tato slova: 

POSTNÍ DOBA 

POPELEČNÍ STŘEDA 

ZELENÝ ČTVRTEK 

VELKÝ PÁTEK 

BÍLÁ SOBOTA 

VELIKONOCE 

Najdeš je? 
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Můj oblíbený film (seriál, pohádka) – práce žáků 4. a 5. třídy v počítačovém kroužku 

Scooby Doo (Adam Hajdušek) 

Vyhlášená firma Mystery Inc., která se skládá ze samolibého elegána Freda, krásky Daphne, 

inteligentní obrýlené Velmy, chlapíka pro všechno Slaggyho a psa Scooby-Doo, který se svými 

pátracími schopnostmi blíží talentu Sherlocka Holmese, už vyřešila nejednu záhadu. I tentokrát se 

čtveřice kamarádů a jeden pes ocitají v nebezpečné akci a musí odhalit tajemství, jež se skrývá v 

zákulisí jistého klubu.  

Černý Rytíř (Adéla Novotná) 

Jamal (hraje ho populární černošský komik Martin Lawrence), který pracuje v zábavním parku 

zaměřeném na středověk, se sám ocitne v roce 1328. Anglie 14. století je světem rytířů ve třpytivé 

zbroji a Jamal jako cizinec v neznámém prostředí musí najít způsob, jak v něm přežít. 

Rok: 2001 

Země původu: USA 

Režisér: Gil Junger 

Indiana Jones (Martin Macko) 

Indiana Jones je fiktivní postava z filmové tetralogie George Lucase a Stevena 
Spielberga. Ve filmech hrál tuto postavu Harrison Ford, ale byly natočeny i televizní 
seriály, ve kterých hráli jiní herci.  

Indiana Jones je archeolog s kloboukem a bičem, a také přehnaným strachem z hadů, 
stvořený podle komiksových hrdinů, o kterých Lucas i Spielberg rádi četli v dětství. 
Poprvé o tomto projektu diskutovali na Havaji v době vydání prvního filmu z cyklu 
Hvězdné války. Spielberg řekl Lucasovi, jak moc si přál režírovat film o Jamesi Bondovi, 
ale Lucas odpověděl, že má něco ještě lepšího. 

Avengers (Radim Nacházel) 

Avengers je americký film z roku 2012 režiséra Joss Whedona. 

Thorův bratr Loki se spojí s vůdcem mimozemské rasy zvané 

Chitauri, aby společně dobyli Zemi. Loki jim za pomoc slíbil 

Tesseract, zdroj neomezené energie. Ředitel agentury 

S.H.I.E.L.D. Nick Fury a jeho zástupce agentka Hillová, jsou 

svědky krádeže Tesseractu, který se nacházel v držení 

agentury. Loki ovládne mysl vědce Dr. Erika Selviga a agenta 

Clintona Bartona (Hawkeye), které tím přinutí ke spolupráci. 

Jako odpověď Fury zaktivuje „program Avengers“. Postupně s 

pomocí agentky Natashy Romanovové (Black Widow) naverbují Dr. Bruce Bannera (Hulk), Tonyho 

Starka (Iron Man), Stevena Rogerse (Captain America) a Thora. Ti všichni bojují za záchranu země. Ve 

finální bitvě společně zvítězí. Závěrečná scéna otevírá prostor k pokračování, kdy se objevuje nový 

nepřítel . 
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Lví král 3 (Richard Šimíček) 

Timon bydlí se svojí matkou ve velké kolonii surikat. Je neoblíbený, protože často 

ostatním zboří jejich dílo a špatně hlídá před šelmami. Proto odejde do světa, kde se 

setká s prasetem Pumbou. Cestou jsou svědky oslavy narození lva Simby. Usadí se, ale 

během Simbovy písně "Já toužím být brzy král" je jejich domov zbořen; proto jdou 

hledat domov jinde. Jsou svědky různých událostí z prvního dílu (Scarův rozhovor s 

hyenami a úprk Simby před splašenými pakoni). Když dojdou k vodopádu mimo Lví říši, najdou 

vysíleného Simbu a vychovávají jej jako syna. Když Simba vyroste a setká se svojí dávnou kamarádkou 

Nalou, Timon a Pumba se snaží jejich zamilovaný vztah překazit. 

Star Wars (Samuel Bortel) 

Star Wars (česky též Hvězdné války) jsou série science fiction filmů, které byly 

natočeny ve dvou sériích v letech 1977, 1980, 1983 a1999, 2002, 2005 Georgem 

Lucasem a jeho společností Lucasfilm.  Celé dílo Star Wars představuje konflikt 

mezi řády Jedi a Sith, jejichž přívrženci mají schopnost ovládat vesmírnou Sílu. 

Celá hexalogie popisuje životní příběh Anakina Skywalkera (Darth Vadera), který 

se z rytíře Jedi stane učedníkem Temné strany Síly. Vedle toho stojí snažení Darth 

Sidiouse, arcizloducha, který chce ovládnout galaxii. Kromě hlavní linie má děj 

mnoho zápletek, chvíle napětí, humor, mezilidské vztahy, velkolepé bitvy a další 

ingredience space opery. 

Harry Potter (Vojtěch Kostelník)  

Harry Potter je název řady fantasy románů britské spisovatelky J. K. 

Rowlingové. Romány zachycují dobrodružství mladého čaroděje, Harryho 

Pottera, a jeho přátel, Ronalda Weasleyho a Hermiony Grangerové, kteří 

všichni studují na Škole čar a kouzel v Bradavicích. Hlavním tématem 

příběhu je Harryho souboj s černokněžníkem Lordem Woldemortem, jehož 

cílem je dosažení zabití HARRYHO POTTERA. 

 

 

Jak vzniká film  ( Anna Murková) 

Na natočení obyčejného, zhruba hodinové filmu se podílí neskutečný počet lidí, které v konečném 

důsledku ani neuvidíme. První fáze, aby se film vůbec mohl začít natáčet, potřebuje námět. Z námětu 

vytvoří scénárista scénář. Pak přijde na řadu  předprodukce, ta má na starost výběr herců, filmového 

štábu, místa. Důležitou postavou je režisér – tj. vedoucí celého natáčení.  Produkce dotvoří film a 

dokončí vše potřebné. Když je film natočen v hrubých rysech, začíná práce postprodukce. 

Postprodukce řídí střih, úpravu dialogů, vkládá hudbu a další zvukové efekty. No, a potom už jen 

zbývá povolat prodejce a distributory, kteří se postarají, aby se film dostal do kin a do televizí.  
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Vtipy na téma film 

Jde po ulici chlap a za ním jde v řadě za sebou asi dvacet prstýnků s malinkatýma nožičkama. 

„Vlevó v bok!” rozkazuje muž a prstýnky do jednoho okamžitě zabočí. 

„Pochodéém vchod!” káže chlapík zase a prstýnky ho znova na slovo poslouchají a pochodují za ním. 

Takové divadlo samozřejmě nemůže ujít očím kolemjdoucích. Lidičky se bleskově shluknou kolem a 

zírají s ústy dokořán. Chlápek si toho všimne a vysvětlí: „Co koukáte, ještě jste neviděli Pána 

prstenů?!” 

Jde James Bond pouští a potká velblouda. Ten na něj nechápavě kouká, tak se James představí: 

„Bond, James Bond.” 

Velbloud odvětí: „Bloud, velbloud.” 

Víte, kde vznikli Pokémoni? 

Na Moravě. To jedna paní měla malé robě a vyšla si s ním na procházku. Přišla k ní stará babka, 

nahnula se do kočára a povídá: „A po kém on je?” 

V televizi uspořádali konkurz na pozici nového střihače. Personální pracovníci mimo jiné položili 

každému z uchazečů typicky americkou otázku: „Proč si myslíte, že byste konkurz měl vyhrát zrovna 

vy?” 

Jeden z potenciálních střihačů odpovídá: „Zkušenosti jsou na mé straně. Patnáct let jsem pracoval v 

kadeřnictví.” 

 

Co všechno zaznělo ve školních lavicích za první pololetí? 

7. třída – Kdo byli trubadúři? Odpověď: Potulní vědci. (správně potulní pěvci) 

8. třída – Kdo plní funkci policie ve Vatikánu? Odpověď: Švýcarští řitíři. 

4. třída – Jak se jmenuje naše státní hymna? Odpověď: Dú, valaši dú.  

5. třída – Prezident ČR sídlí na Velehradě. Praha má 1000 obyvatel. 

5. třída – Jak se pozná lichokopytník? Odpověď: Má lichý počet kopyt , např. zajíc. 

9. třída – Ústecký kraj je velmi rozverný. 

5. třída – Státy EU spolupracují ve válkách. 

5. třída – Jižní Afrika: USA a Kanada. 

7. třída – Jak chrání vodní ptáci své peří před smáčením? Odpověď: Nelétají do vody nebo mají peří 

schované na zádech, občas vyjdou z vody na břeh usušit se.  

 

 



Oblíbenými filmovými díly jsou filmové pohádky. Otestujte si, jak moc znáte ty české: 

1. Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. 

2. Já sem malej, ale šikovnej... 

3. Tajtrlík? Za prvý nevím, co to je, a za druhý mně to uráží! 

4. Chleba s tvarohem nebo život!  

5. "Vařečku! Tu menší!" 

6. "Máchale, spadlo ti to." 

7. Kujme pikle, kujme pikle, obvyklé i neobvyklé… 

8. Klobouk s perem, luk a kamizola, ale myslivec to není. 

Napište na lísteček, ze které pohádky pochází který citát  a vhoďte do krabice, kdo bude mít vše 

správně, získá malou odměnu. 

 

Příběh na pokračování – Neuvěřitelný příběh Petra Krále 

z minula byla vybrána možnost A) 

Petr se rozběhl za popelářským autem. Utíkal a utíkal, ale auto zmizelo za 

zatáčkou. Když už nemohl dýchat, zastavil se, sklonil a snažil se popadnout 

dech. Přemýšlel při tom, co mu doma řeknou a jak se domů vůbec dostane, 

když mamka i taťka přijdou domů až v šest večer. Nakonec se vydal přes celé 

město pěšky k babičce, která bydlela v malém bytě na sídlišti. Zazvonil, ale 

babička neotvírala. Hm, to mám dneska fakt štěstí, pomyslel si Petr. Pomalu se 

vydal zpět k domovu, když uslyšel zavolání svého kamaráda Honzy. „Co tu 

děláš, kámo?“ „Byl jsem navštívit babičku, není doma. Kdybys věděl, jaký já 

mám den…..“  

A) Honza pozval Petra domů, aby mu Petr všechno vylíčil. 

B) Petrovi zazvonil mobil. 

C) V dálce se objevila Petrova babička.  

 

 



Co se dělo ve škole? 

Žáci naší školy se od začátku ledna účastnili mnoha soutěží, olympiád nebo turnajů. Sedmáci byli 

na lyžáku, proběhl maškarní ples pro děti nebo zápis pro budoucí prvňáčky. O dvou akcích se 

dočtete níže: 

 

Lyžák 7. třídy 26. 1. – 31. 1. (Klára Sochová, Marie Kupčíková) 

V sobotu jsme jeli na lyžák, když jsme dorazili na chatu Brain, ubytovali jsme se a vyrazili na oběd. Po 

obědě jsme se oblékli a vybavili na svah: lyže, lyžáky, hůlky, brýle, helmu, … a jde se. Všichni jsme si 

ověřovali své schopnosti, abychom mohli další dny vyrazit na svah. První večer jsme se dívali na 

úryvek z filmu Kokosy na sněhu, a na toto téma jsme měli celý lyžák. Hráli jsme večerníčky, 

připravovali hry a užívali se společných chvil strávených pospolu jako jeden tým. Vždy ráno jsme 

mohli jít na „ranní hraní“, pak na snídani. A po snídani hurá na sjezdovku! Všichni jsme se naučili 

lyžovat, nebo jsme se zdokonalili v našich lyžařských dovednostech. Chvilka klidu po obědě a zase na 

svah. V neděli nebo v pondělí jsme se vydali na běžky. Večer před odjezdem jsme měli 

nezapomenutelné ohňové představení v podání barmana =D.  Všichni jsme si to užili a odnesli si 

domů pěkné celoživotní vzpomínky =D jako např. „Nemá tu někdo zapík?“, „ Za všechno může svah, 

Wata jezdí pluhem.“  

Biblická olympiáda  (Klára Kupčíková) 

 Ve středu 26. 1. jsme se vydali na Biblickou olympiádu rozšířit naše znalosti o Bohu (aby když 

přijdeme do toho nebe, tak ať o Bohu něco víme :-).  Nikodém Přádka, Vítek Buzek, Klára Kupčíková, 

pan učitel Žižlavský a otec Ramík, který nás svezl svým zeleným autem. 

Probíhalo to asi takhle: 

V 7:30 jsme vyjeli ze školy. Jeli jsme cca 2 hodiny. (Cestou jsme se museli nějak zabavit, abychom to 

vydrželi). Asi v 9:45 jsme tam dorazili a pak jsme šli do krásného Gymnázia na Velehradě, opravdu 

krásné a velké místo, kde se soutěž konala. Kolem 10 hodiny bylo zahájení ve velkém sále - byl skoro 

plný lidí. Po zahájení jsme se rozdělili do kategorií.Ti nejmladší (4. – 5. třída)měli téma poslední 

večeře a ukřižování Ježíše Krista, ti starší (6. – 7. třída) měli téma Ester, a ti největší se měli naučit 

téma Nehemiáš (Nehemiášova kniha). 

Když jsme konečně dopsali testy, tak nám přišel zazpívat tamější sbor, který byl už i v Itálii a různých 

zemích.  No bylo to úžasné:-). 

Když se dozpívalo, tak jsme se dozvěděli, kdo už může do nebe, protože toho ví o Bohu dost. Bylo 

vybráno nejlepších 6 a ti bojovali mezi sebou o první, druhé. třetí až šesté místo, a to byl definitivní 

výsledek. Ti nejlepší dostali taky malou odměnu. Po tom neuvěřitelném výkonu se všichni odebrali 

domů, ale my se ještě stavili na oběd, pak jsme taky jeli. Když jsme dojeli tak jsme - alespoň já - šli 

spát. A je to. 

                              

 


