
   

  

 



   

  

Ahoj, kamarádi,  
Už dva měsíce chodíte po prázdninách 

do školy a vše nasvědčuje tomu, že už 

jste se zabydleli. Takže přišel čas začít 

s dalším ročníkem našeho školního 

časopisu plného aktualit, hádanek, 

rébusů a fotografií. V letošním roce se 

o vše postará tato Redakční rada: 

Natálie J. Smičková, 5. A 

Valentýna Al-Awa, 5. A 

Marie Gaubová, 5. A 

Veronika Koběrská, 5. A 

Natálie Drahanská, 5. B 

Denisa Čechová, 5. B 

Zofia Klara Koňařík, 5. B 

Patrik Lipka, 5.  B

 



   

  

I v letošním roce sbírejte za vyluštěné úkoly samolepky 

Upsíků. Na konci školního roku je sečteme a nejlepší 

luštitelé budou odměněni. Své odpovědi přinášejte  

do 5. A, Natálce a Valentýnce, které vám vše zkontrolují.  

Za správné odpovědi získáte samolepku Upsíka. 

V loňském roce nejvíce Upsíků získala žákyně letošní 6. B: 

Bára Keclíková! 

 

Moc gratulujeme!!! 



   

  

EDISON 
 

Stejně jako před pěti lety 
začal letošní školní rok 
projektem AIESEC – 
Edison. Zkratka a zároveň 
název celého projektu, 
EDISON, vystihuje vše, co 
projekt zahrnuje, čím je 
přínosný i pro koho je 
určený: 

EDUCATION. DRIVE. INTERNACIONALITY. STUDENTS.  

OPORTUNITY. NETWORK. 

Skupina 6 vysokoškolských studentů z různých zemí světa 

přijela do České republiky a strávila vždy jeden týden  

na jedné mateřské, základní či střední škole. Tentokrát  

do naší školy zavítali stážisté z Mexika, Srbska, Indie, 

Turecka, Gruzie a Jordánska. Každý z nich postupně 

navštívil jednotlivé třídy, kde ve svém dvouhodinovém 

programu žákům formou her představili svou rodnou zemi. 

Velký úspěch sklidila také čtvrteční akce v tělocvičně, 

nazvaná Globální vesnice, kde si každý představitel daného 

státu připravil stánek, v němž seznamoval žáky všech tříd  

s tradicemi své země. Nechyběl samozřejmě ani český 

stánek, který si pro ostatní spolužáky připravili žáci 9. tříd. 

Poděkování patří i maminkám, které do českého stánku 

připravily mnoho dobrot a laskomin typických pro českou 

kuchyni. 

Úkol pro vás: dokážeš přeložit do češtiny všechna slova  

                        ze zkratky E D I S O N ?  



   

  

1.                                 2.                                3.  

4.                                  5.                                6. 

 

 

 

 

 

Úkol pro vás: napiš názvy států podle vlajek zemí těch  
                        studentů, kteří nás navštívili! 

 

A jak se líbila Globální 
vesnice našim 
nejmenším? 

Nejvíce se mi líbila Indie, Mexiko a Česko. V českém stánku 
se mi líbily soutěže. 

Na globální vesnici se mi nejvíce líbilo, 
že jsem se setkal s člověkem z Indie, 
Mexika, Srbska a 
Gruzie. 

Mně se líbilo, jak jsme 
byli u stánku z Indie, 
protože mají lepší jídlo 
než my. 

http://www.sekaniny.cz/?attachment_id=25232
http://www.sekaniny.cz/?attachment_id=25231
http://www.sekaniny.cz/?attachment_id=25230
http://www.sekaniny.cz/?attachment_id=25229
http://www.sekaniny.cz/?attachment_id=25227
http://www.sekaniny.cz/?attachment_id=25228


   

  

Nejvíce se mi líbilo, že mi 
Mexičanka dala zkusit jejich 
vánoční salát. 

Líbilo se mi, když se podepisovali a 
když nám dali ochutnat své jídlo. 

Mně se líbilo, že přijeli. A jsem 
ráda. A nejlepší byl pro mě Ind. 

Nejvíc se mi líbila tygří oka. Moc mi 
chutnalo mexické jídlo. 

Bylo to super. Protože tam byli jiní 
lidé a věci než tady v Ostravě. 

Mně se nejvíce líbilo Turecko, protože 
jsem už v této zemi byla, a protože 
jsme jedli suši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsali a nakreslili žáci ze 3. C 



   

  

Tip na víkend 
Každý týden se už určitě těšíte na víkend, který je plný 

zábavy a úspěšných výletů. Já mám pro vás pár tipů, kam 

vyrazit o víkendu. 

Planetárium Ostrava: 

Zkoumání vesmíru je tím největším dobrodružstvím,  

do kterého se lidstvo pustilo. Kosmické sondy objevují cizí 

světy planet a měsíců, ale lidská noha se dotkla zatím jen 

jednoho vesmírného tělesa - Měsíce. Pobyt člověka  

ve vesmíru je stále velmi nebezpečnou záležitostí, a přesto 

se najdou odvážlivci, kteří to chtějí zkusit. Chcete zjistit, co 

všechno musí člověk udělat, aby se stal astronautem? Pak 

je tento pořad určen právě pro vás!   

Úkol pro vás: napište planety naší sluneční soustavy. 

                   

 

 

 

 

 

 

Natálie Justýna Smičková, 5. A 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiikZrE5uvWAhWIQZoKHZf2DbAQjRwIBw&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Planet%C3%A1rium_Ostrava&psig=AOvVaw1jRYLpojyF33T3Yb9kbHoF&ust=1507922317567660
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihxt7p5uvWAhVlAZoKHUGJCFsQjRwIBw&url=http://planetariumostrava.cz/planet/cs/verejnost/o-planetariu&psig=AOvVaw1jRYLpojyF33T3Yb9kbHoF&ust=1507922317567660


   

  

Ovoce do škol! 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Baník Ostrava 
Byl založen 8. září 1922 ve Slezské Ostravě. Sídlí 

zde na Bazalech, ale své domácí zápasy se hrají  

na městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Má 

nejhlasitější a nejfandivější fanoušky v České republice. 

Klubovými barvami jsou modrá a bílá.  Největšími soupeři 

Baníku jsou AC Sparta Praha a SFC Opava. Naopak 

přátelské vztahy udržují se Spartakem Trnava (Slovensko) a 

GKS Katowice (Polsko). Současný trenér Baníku je Radim 

Kučera a vlastníkem Baníku je Václav Brabec. Přezdívky 

Baníku jsou Chachaři a Baníček. Když hrají zápas za domácí, 

mají bílý dres, když za venkovní, mají modrý dres a 

alternativní dres je červený. Nejen v Baníku, ale ve všech 

fotbalových klubech je 10 hráčů+1 brankář. Baník má také 

ligové tituly: má 3 z fotbalové ligy Československa a 1 

z České fotbalové ligy. Domácích trofejí má celkem 5 a 

nakonec má i 1 mezinárodní trofej. Nejslavnější hráči Baníku 

jsou Milan Baroš, František Valošek a Martin Lukeš (je jich 

samozřejmě více 😊).  
 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehruK7_DWAhUJEJoKHWiqDEoQjRwIBw&url=http://sport.tn.nova.cz/clanek/milan-baros-ma-podle-vseho-namireno-domu-pujde-do-baniku.html&psig=AOvVaw1vIg_675Ikc4RcBeevlHpF&ust=1508096396274069
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS05Sj7fDWAhXqbZoKHfp1DOQQjRwIBw&url=http://www.fcb.cz/clanek.asp?id%3DInformace-k-ostravskemu-derby-6822&psig=AOvVaw1vdrDVucRmLrUha2f7KO8o&ust=1508095892463255


   

  

Zkus si v otázkách, jestli jsi dobrým fanouškem Baníku: 

1) Jak se jmenuje trenér Baníku? 

2) Kdy a kde byl klub založen?  

3) S jakými fotbalovými kluby Baník udržuje dobré vtahy? 

4) Jaké jsou hlavní barvy Baníku? 

5) Napiš alespoň 2 slavné hráče Baníku. 

                                                            Natálie Drahanská, 5. B 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 

 

 



   

  

Podzim 
Podzime, máme tě moc rádi, 

jsme s tebou velcí kamarádi. 

Venku jsou velké mraky 

a my si tu pouštíme draky. 

Děti si hrají na hřišti, 

skáčou tam venku do listí. 

Listí padá z výšky, 

zimním spáčům na pelíšky. 

Ježci si hledají potravu, 

 mají tak podzimní zábavu. 

My zase hledáme hříbky, 

říkáme u toho vtípky. 

Bude zima bude mráz, 

to není vtípek, je to tu zas. 

 

 
Napsali a nakreslili žáci 3. C 

 



   

  

Křížovky 
           

          1. Na podzim mění barvu 

          2. Velký vítr 

          3. Na podzim je…….. 

          4. Kolik bylo oříšků pro Popelku 

          5. Slunečnicový, dýňový, kokosový… 

          6. Listí ze stromů … 

          7. Člověk, který vystupuje v cirkuse 

          7. Člověk, který vystupuje v cirkuse 

           
 

Připravila: Zofia Koňařík, 5 B. 

 

 

 

 

 



   

  

    Připravila Marie Gaubová, 5. A 

Hledej osm rozdílů 

 

 

 

 



   

  

Halloween, 
ten určitě znáte, ale třeba nevíte, že: 

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví  
31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech 
svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají  
do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu  
s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám 
něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví 
většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, 
Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. 

Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Evening“, 
tedy „Předvečer Všech svatých“.    

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně  
se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-lanterns, dále čarodějky, 
duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, 
sovy, výři atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová.                

 

Úkol pro vás: jaký svátek se v tomto období slaví u nás? 
                          

Natálie Justýna Smičková, 5. A 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tykev_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oran%C5%BEov%C3%A1
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX_bSsnfjWAhXG1xoKHfmbAJAQjRwIBw&url=http://creativelife.cz/jak-se-slavi-halloween-ve-svete/&psig=AOvVaw1VG1c0Cz8ccO-k8uBl9yVp&ust=1508349298492334
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXw9aDn_jWAhWDXhoKHbB3BqkQjRwIBw&url=http://www.stockphotos.cz/image.php?img_id%3D12260683%26img_type%3D1&psig=AOvVaw15ORlZUiiaCHWdXCq9eGx_&ust=1508349706159386


   

  

Halloween na naší 

škole😊 

Halloweenské příběhy 
 

Zlý dům 

Povím vám teď příběh o zlém domu. Jednou jsme šli s rodiči 
na návštěvu k tetě. Šli jsme ulicí, která vypadala hodně 
zvláštně. Najednou ode mě rodiče odešli. Zůstala jsem 
sama. Naneštěstí jsem znala tetinu adresu. Došla jsem až 
k jejímu domu. Vypadal nějak jinak, ale neřešila jsem to. 



   

  

Vstoupila jsem do 
domu. Viděla jsem tam 
číšníka. Najednou se 
proměnil v obludu. A 
ta obluda mě začala 
honit po celém domě. 
Vylezla jsem až  
do posledního patra. 
Uviděla jsem tam 
dívku, která hleděla  
na obraz klauna. A taky 

jsem tam viděla stvůru a 
ta dívka se v ni proměnila. Běžela jsem k výtahu  
do posledního patra. Otevřel se výtah. Najednou mě chytil 
démon. Nesl mě do kuchyně. Tam mě položil  
na stůl a vzal si do ruky nůž. Stihla jsem mu uniknout. 
Vyběhla jsem z domu. Najednou jako by mě laply nějaké 
ruce. Snažila jsem se odtrhnout. Přišla jsem sice o nohu, ale 
vyvázla jsem. Uviděla jsem své rodiče a ti mě odvezli domů, 
kde mě máma ošetřila.  

V. Bartlíková, L. Krotká, V. Lečbychová, L. Ondrušáková, 3. C 

 

S Freddy Kruegerem v noci sám doma 

Jednou v pátek večer moji rodiče odešli na koncert MIG 21. 
Bylo deset hodin, když jsme šli se sestrou spát. Ve chvíli, 
když jsem zhasnul světlo a chystali jsme se usnout, objevila 
se před naší postelí tajemná postava. Protože jsem se začal 
bát, rozsvítil jsem světlo. Postava v tu chvíli zmizela. A tak 
se to opakovalo třikrát po sobě. Nevěděl jsem, jestli to je 
postava nebo stín člověka. Vzpomněl jsem si na obraz 
Freddyho Kruegera, o které mi někdo 
říkal. Vyděsil jsem se ještě více. Nakonec 
jsem únavou usnul. Ráno po probuzení 
jsem zjistil, že na místě té postavy stál 
stojan na noty. Všechno dobře dopadlo. 

                                                   Viktor Gvošč, 4.A 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuvMGxu6rXAhWBxxoKHQf8DmgQjRwIBw&url=https://www.cinemablend.com/new/See-What-Freddy-Krueger-Almost-Looked-Like-Instead-91647.html&psig=AOvVaw1pqS1nKLJ7IhNJ2KlH5mmZ&ust=1510075374986316


   

  

HALLOWEENSKÁ ZAŘÍKADLA 
ČÁRY, MÁRY, AŤ JSOU Z TEBE STARÉ TRÁMY.    

ABRAKA DABRA, UDĚLÁM Z TEBE VELKÉHO DRAKA           (FILIP CHLÁDEK) 

 

HAVRY BARBY, AŤ JSOU Z KUBY KRABI.          (ŠTĚPÁN BAŠANDA) 

 

ČÁRY MÁRY, KLIKY HÁKY, KDO ZNÁ MOJE TAJNÉ ZNAKY, 

PROMĚNÍM TĚ V UPÍRA, TEN VŠEM KRVE UBÍRÁ.    (EVA FILIPCOVÁ) 

 

ČÁRY, MÁRY, KÁRY, AŤ JSOU Z TEBE CÁRY.       (JAN MACHAČ) 

ŠUM, BUM, AŤ JE Z TEBE RUM.     (VIKTOR GVOŠČ) 

 

BUMBY BÁC, AŤ JE Z TEBE BONIFÁC. 

ABRAKA DABRAKA, SMRTKA SNĚDLA CHROBÁKA, 

A JÁ SNĚDLA VŠE A Z TEBE JSOU VIDĚT LYŽE.   (KAROLINA KARANIKA) 

 

MONTE VELE PLEX, AŤ JE Z ALEXE VELKÝ REX.           (JAKUB ZAPLETAL) 

 

HOKAKA HOKAKA, AŤ JE TADY FIALKA  

A ZE SÁRY MEDVĚD, PŘILETÍ TU VŠEVĚD.     

AŤ JE TEPLO NEBO ZIMA, BUDE Z TEBE TVÁ PEŘINA.          (ADAM ZEMÁNEK)

  

 

ČÁRY MÁRY, AŤ JSOU Z NELY ČTYŘI MRAKY PLNÉ PÁRY. 

BUCHY, BUCH, AŤ JE Z TEBE VELKÝ DUCH.       (MIKULÁŠ MARTAUS) 

Napsali žáci 4. A 



   

  

Vtipy 
 

Přijde Pepíček domů a ukazuje tatínkovi vysvědčení a 

tatínek povídá: „Tak hrozné vysvědčení jsem ještě 

neviděl." 

A Pepíček povídá: „Já také ne, včera jsem to našel ve tvých 

věcech." 

„Jean, běž zalít trávník!“ 
„Ale, pane, vždyť prší!“ 

„Nevadí, vezmi si deštník!“ 

„Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a 

paní učitelka ho za trest poslala domů." 

„A pomohlo to?" 

„To se ví, dneska přišla špinavá celá třída." 

Jaký je rozdíl mezi chatařem a žirafou? 

Chatař má střechu nad hlavou, žirafa má hlavu  

nad střechou. 

 
Co vznikne, když zkřížíte želvu s krávou? 

Tele s helmou. 

 

V noci se ke mně vloupal zloděj, že prý hledá peníze. 

Tak jsem vstal a hledali jsme společně. 

 

Babička říká vnukovi: „Pepíčku, když kašleš, dej si ruku 

před pusu!" 

Pepíček: „Neboj babi, mně zuby nevypadnou." 

 

                                                               Připravila Valentýna Al-Awa, 5. A 



   

  

Vaříme s Upsíkem 
Babiččina bramboračka 

Ingredience 

1/2 lžičky mletý černý pepř  

8 kuliček celý černý pepř  

8 ks brambory 

4 l voda  

1 ks bobkový list  

2 hrsti sušené houby 

  petrželka nebo pažitka  

5 lžic máslo  

1/4 ks celer  

1 ks petržel  

3 lžíce hladká mouka  

3 lžíce polévkové koření  

8 stroužků česnek  

2 kostky Masox  

3 lžičky majoránka  

3 ks mrkev  

3 kuličky nové koření  

 

 

Postup přípravy receptu 

 

Houby namočíme asi na 20 minut do vody. Zeleninu 

očistíme, oloupeme, nakrájíme na kostičky, brambory na 

větší kostky. Společně s houbami, bobkovým listem, 

pepřem, solí, novým kořením a vaříme do změknutí. 

Z másla a mouky usmažíme růžovou jíšku, kterou 

necháme vychladnout. Bobkový list a nové koření 

vyjmeme. 

https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=mlety+cerny+pepr
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=cely+cerny+pepr
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=brambory
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=voda
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=bobkovy+list
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=susene+houby
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=petrzelka+nebo+pazitka
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=maslo
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=celer
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=petrzel
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=hladka+mouka
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=polevkove+koreni
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=cesnek
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=masox
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=majoranka
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=mrkev
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=nove+koreni


   

  

Odebereme trochu vývaru a rozpustíme ho se 2 kostkami 

masoxu. Přidáme do hrnce ještě s prolisovaným česnekem, 

vychladlou jíškou, majoránkou a krátce povaříme. 

Polévku dochutíme polévkovým kořením a mletým pepřem. 

Posypeme čerstvou nebo sušenou petrželovou natí. 

Babiččinu bramboračku podáváme s chlebem. 

 

Dobrou chuť!  


