
 

 



 

Ahoj, kamarádi! 
Vítáme vás v novém školním roce a 

přejeme vám, aby byl úspěšný i 

zábavný.  

Dnešní první číslo našeho časopisu je 

tak trochu speciální, neboť je 

zaměřené jen na vaše prázdninové 

vzpomínky a dále na informace, které 

se týkají 100. výročí založení ČSR. Ale i 

v tomto čísle můžete získat samolepku 

Upsíka, pro kterého si můžete přijít  

do 5. C. Naši noví členové Redakční rady vaše odpovědi zkontrolují 

a za správné řešení můžete získat i několik Upsíků. Tak neváhejte, 

luštěte a přijďte! 

 

Představujeme vám členy 

letošní redakční rady: 
 

    Eva Filipcová, 5. A 

 

Stela Schaumannová, 5. A 

 

Tamara Adamová, 5. C 

 

Adéla Fikáčková, 5. C 

 

Karolína Geroltová, 5. C 

 

Petr Talla, 5. C 



 

Příběhy z prázdnin 
Na dovolenou jsme jeli hned na začátku prázdnin. Vyrazili jsme autem 

do Rakouska. Vzali jsme s sebou i kola. Jezdili jsme kolem krásných 

jezer. U našeho penzionu bylo mini ZOO. Chovali tam kozy, husy, 

krávy, ale nejvíce se mi líbili oslíci. Pod jejich výběhem jsem 

chodívala krmit dva koně. Jeden den jsme si udělali výlet na ledovec 

Molltal. Vyjeli jsme nahoru vláčkem ve skále a lanovkou. Nahoře bylo 

hodně sněhu a zima. Rostly tam zajímavé horské květy a domů jsem 

si přivezla krásné kamínky.           Adála Reimerová, 4. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O prázdninách jsem byla s rodiči, bráchou a jeho holkou Nicol 

v Tatralandii. Je to aquapark na Slovensku. Je tam hodně bazénů a 

tobogánů. Tobogány jsou rozděleny podle toho, kolik měříte. Já už 

jsem mohla na všechny. Nevěděla jsem ale, na který mám jít. Když 

jsem k některému přišla, vyplašila jsem se, protože lidé, kteří dojeli 

do cíle, vypadali vystrašeně. Hodně se mi ale líbil tobogán, na kterém 



se jezdilo na modrých podložkách hlavou dolů. Kdo nedržel podložku 

pevně, udělal do vody kotrmelec. Další legrační tobogán byl ten, kde 

se jelo na nafukovacích kruzích v dráze, která vedla do velké vodní 

nádrže, ve které se voda točila dokola. Museli jsme se snažit dostat 

se zase na dráhu. Nádrže tam byla dvě. Jeli jsme všichni za sebou. 

Když jsem tam jela poprvé, tak se mi hned podařilo dostat se  

do dráhy. Ale mamka, taťka, brácha i Nicol se tam točili jako v mixéru 

a nemohli ven. Po chvilce taťkovi došla trpělivost, vylezl z kruhu a 

všem pomohl do dráhy. Já jsem už byla dole a strašně jsem se smála, 

jak se tam točili a nemohli ven. Na tobogánech jsme jezdili celý den, 

byl to super výlet. Všichni si tam zajeďte!!! Byla to velká legrace. Když 

jsme pak všichni nasedli do auta, hned jsme usnuli, jak jsme byli 

unavení. Kromě taťky, ten musel řídit auto.                

                                                                                        Natálie Plevová, 4. C 

 

 

 

 

 



Na prázdniny také 

vzpomínaly děti z 2. A 
 



 

 



Moje vysněná škola 

Škola bude velká. Vstávat se bude v 6:00, nejpozději v 6:05. 

Tělocvičny budou tři. Na oběd bude jenom knedlík s masem. Učit se 

bude šest hodin. Prázdniny budou trvat tři měsíce. Ve škole se bude 

povinně sprchovat každou přestávku.      Samuel Stolař, 3. B 

 

Moje vysněná škola by vypadala takhle. No, vlastně není obyčejná, je 

zvláštní, protože je v lese.  Neučíme se tam. Ale starali bychom se  

o zvířátka. A taky by tam nebyly telefony ani počítače. A byla by tam 

všechna zvířátka všeho druhu. Tak doufám, že se vám tahle škola líbí.                                                                                                      

A.Smilková,3.B 

 

 

 

 

 

 

 

Já bych chtěla, aby škole měla vnitřní 

bazén a také venkovní. Abychom si 

hráli na mobilu celý den a abychom 

tady měli WIFI. Abychom jezdili  

na školní výlety k moři na celý týden, a  

aby nám tady vařili na objednávku.  

                                                                                                     Nela Liberdová, 3. B 

 



 

Byla by dívčí a chodilo by se v uniformách. A jmenovala by se 

„Garden“. Vypadala by jako by se tam nikdy nemalovalo. Byla by šedá 

a byla by internátní. Postele by byly ze železa a peřiny a polštáře by 

byly bílé a čisté. Když už říkám barvu věcí, tak uniformy by byly 

modré, sukně i haleny. Punčocháče by byly černé. A děvčata by byla 

učesaná do copů s šedými mašlemi. Učilo by se tvrdě a tašky by byly 

hnědé, stejně jako sešity a penály. Večerka by byla nejpozději v 22:05.                                                                                          

Ema Štulíková, 3. B 

 



100. výročí vzniku ČSR 
 

V letošním roce slaví naše republika významné narozeniny.  

28. října oslaví 100 let. A jak to všechno začalo? 

Někteří politici (Masaryk, Beneš, Štefánik) nechtěli, aby  

Čechy byly součástí Rakouska-Uherska. Objevila myšlenka vzniku  

samostatného státu Čechů a Slováků. V roce 1918 končí válka a 

Rakousko-Uhersko se rozpadá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa ČSR v roce 1918: 



Malý rébus pro malé 
Napiš první písmeno každého obrázku do rámečku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hledané slovo_______________________________________ 

 

Y 



Malý rébus pro velké 
Přelož anglické slovo do češtiny a první písmeno českého slova napiš do 

rámečku 

 

FISHERMAN          

 

EUROPE 

 

LETTER 

 

TEACHER 

 

WHITE 

 

POSTMAN 

 

ITALIAN 

 

SHIRT 

 

AND 

 

 

 

Hledané slovo: ______________________________________ 

 



Test ke vzniku ČSR pro všechny 
 

 

1. Následník rakousko-uherského trůnu zastřelený atentátníkem  
v Sarajevu se jmenoval: 

A)  František Ferdinand d´Este 
B)  František Josef I 

C)  Josef II. 

2. Rakousko-uherský císař, během jehož vlády došlo k první 
světové válce, se jmenoval: 

A)  Josef I 

B)  František Josef I. 

C)  František I. 

3. Které mocnosti-označované jako státy Dohody či Trojdohody-
jako první přislíbily uznat nárok Československa  

na samostatnost? 

A)  Francie, Velká Británie a Rusko 
B)  Rakousko-Uhersko, Německo a Itálie 

C)  Rakousko a Uhersko 
 

4. Kdy vznikla Československá republika? 

A)  28. října 1918 
B)  29. května 1919 

C)  17. listopadu 1917 
 

5. Kdo byl prvním prezidentem 
Československé republiky? 

A)  Milan Rastislav Štefánik 
B)  Tomáš Garrigue Masaryk 

C)  Edvard Beneš 
 

 

 

 

 

 



 

 

6. Kteří politici vyjednávali v exilu vznik samostatného 
Československa? 

A) Tomáš G. Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš 
B) Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a 

František Soukup 
C) Karel Kramář, Karel 1. Habsburský, prezident Wilson 

 

7. Pojem „První republika“ je označení pro Československo 
v období od jeho vzniku do ...? 

A) Mnichovské dohody (r. 1938) 
B) Sametové revoluce (r. 1989) 

C) Malé dohody (r. 1920) 
 

8. Z kterých částí se skládalo Československo v době „První 
republiky“? 

A) Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus 
B) Slovensko, Čechy a Morava 
C) Čechy, Slezsko a Slovensko 

 
9. Přiřaď k číslům správné názvy částí republiky 

 

 

 

 

1 

3 

2 

5 
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10. Kdo byl druhým prezidentem Československa? 

A) Klement Gottwald 
B) Edvard Beneš 

C) Milan Rastislav Štefánik 

 

11. Kdy Československo zaniklo? 
A) V r. 1991 
B) V r. 1992 
C) V r. 1993 

 
12. Víš, jaký nápis se nachází v dolní části státního znaku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud nebudete znát všechny odpovědi na otázky v tomto testu, 

můžete si počkat na čtvrtek 

25. 10. 2018,  

kdy se na naší škole bude konat projektový den nazvaný 

CESTA DĚTÍ DO 20. STOLETÍ, 

ANEB PO STOPÁCH 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR 

Těšíte se? 

? 


