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Milí čtenáři, 

 

právě se vám dostalo do rukou naše první letošní číslo, které jsme pro vás pilně 

připravovali. Doufáme, že se vám bude líbit. V tomto díle najdete hodně zajímavých 

článků a rozhovorů.  

Můžete se těšit na další okénko speciálního pedagoga, rozhovor s paní učitelkou 

Šimůnkovou, křížovku od 6.B a na další zajímavé čtení. Nebude chybět ani recept 

na domácí kebab. Školní časopis vznikl ve spolupráci se školním parlamentem. 

 

Pokud máte nápady na článek do časopisu, rádi píšete nebo kreslíte, přidejte se 

k nám.   

Email redakce: zakovsky.parlament@zsusoudu.cz 

 

Pozor soutěž!  

Žákovský parlament vyhlašuje soutěž o logo školního 

časopisu „Soudníček“. Rád kreslíš, jsi kreativní a máš 

originální nápady? Nakresli pro nás logo našeho 

časopisu, které rádi použijeme již v příštím čísle. 

Termín odevzdání je 25.1.2019.  

 autor titulní strany Adrian Jeslínek  

Redakční rada (Adrian Jeslínek, Jakub Neckář, Karolína Cínová, Michal Černý, Glenda 

Foppová, Zuzka Svačinková) 

Přejeme vám příjemné čtení    

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zakovsky.parlament@zsusoudu.cz
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9.B – Představujeme se 

Tak abych začal od začátku. 

Všichni jsme se poznali ve druhé třídě i s panem učitelem Veselým, protože nám 

byla nalezena specifická porucha učení (Dysgrafie, Dyskalkulie, …). Pan učitel 

Veselý byl na nás velmi hodný a příjemný, učil nás jak se chovat správně k přírodě, 

ale i ve společnosti. Naším třídním oblíbencem byl Tomáš, všichni se s ním chtěli 

kamarádit a dělali to co on. Na první stupni to bylo v pohodě, co se týče povinností. 

Vše se změnilo při přestupu na druhý stupeň. 

Přestup na druhý stupeň byl v pohodě a všichni jsme si zvykli. Na druhém stupni 

jsme dostali za třídního pana učitele Šráma, který na nás byl přísný, ale jinak 

hodný. Ze začátku nás musel hodně krotit, protože jsme byli jako z divokých vajec. 

Seznámili jsme se s několika novými učiteli, na které jsme si rychle zvykli.  
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9.B - Naše zájmy 

Anna Ch.: ježdění na koni a výcvik psa                    Anna L.: zpěv 

Daniel: bmx, skate, hraní na pc                              David: hraní na pc, lego 

Filip: hraní na ps4                                                  Jan: hraní na pc, gaučing 

Jakub: hraní na pc (mmo a rpg)                             Míra: smíšené bojové umění 

Matouš: bmx                                                         Radek: hraní na pc a ps4 

Tereza: hraní fotbalu a florbalu                           Tomáš: capoeira, bmx 

Vojtěch: parkour                                                  Vojtěch P.: airsoft 
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Okénko školního speciálního pedagoga 

… a jsme u druhého okénka. V minulém čísle jsme si slíbili, že se podíváme, 

jak udržet v paměti, co jsme do ní pracně dali … 

 

 

Uchování (podržení) 

Pro uchování informací je efektivní, když jsou 

informace v nějakém smysluplném celku. Snadněji vybavitelné a reprodukovatelné 

jsou informace, které pro nás mají význam a ten je dán motivací, osobními 

potřebami či spojením se silnějším citovým zážitkem.  

Dále si lze lépe zapamatovat to, co se člověk učí záměrně systematicky, 

promýšlením učiva a spojováním s příklady a s praxí. Naopak mechanicky vštípené 

informace z paměti rychleji mizí, nelze je snadno vybavit. 

 

Zapomínání 

Zapomínání je vlastně vyhasínání nervového spojení. Pokud je informace 

nedostatečně zařazená, naučená nebo zažitá probíhá vytěsnění do nevědomí. Podle 

Ebbinghausovy křivky zapomínání nejvíce zapomínáme v prvních hodinách 

po naučení. V následujících dnech již k výrazné reprodukci zapamatovaného 

obsahu nedochází. Proto je nutné si látku opakovat. 

Většina lidí si pamatuje: 10 % z toho, co čtou, 20 % z toho, co slyší, 30 % z toho, 

co vidí, 50 % z toho, co slyší a vidí, 70 % z toho, co řeknou, a 90 % z toho, co dělají. 

Proto někomu vyhovuje, když si učební látku přeříkává nahlas, když si znázorňuje 

grafy, kreslí schéma nebo obrázky apod. 

Zapomínání je ovlivněno řadou faktorů. Patří mezi ně proces učení, paměť a její 

poruchy, ale také tolik důležitý spánek, při kterém dochází k třídění informací a 

má tedy vliv na procesy zapamatování i 

zapomínání. 

Vybavení (reprodukce) 

Rozlišujeme dva typy vybavení: 

1. Znovupoznání: rozpoznání podnětů a 

jejich odlišení od podnětů nových a 

neznámých 

2. Reprodukce: děláme nebo říkáme to, co jsme si zapamatovali. Reprodukce 

může být nepřesná, protože lidé mají tendence svoje vzpomínky doplňovat, 

zkreslovat, idealizovat. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Motivace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cit
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Děkujeme paní Marbachové za vyčerpávající informace. Budeme se těšit na další 

spolupráci.                                                                                              Eda 8.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoroční hra 7.B 

Rozhodli jsme se spolužáky vytvořit celoroční třídní hru. Nejdříve jsme měli 

v plánu uskutečnit takovou verzi hry, ve které jsme vyřazovali ostatní tím, že jsme 

si vzájemně podávali nebo dávali nějakou věc. Bohužel tato verze nevyšla a dohráli 

jsme jí během dvou dní. Proto jsme se rozhodli pro druhou verzi této hry.  

V té se musíme snažit pomoci spolužákovi nebo paní učitelce třídní. Losování 

proběhlo hladce. Každý si na lísteček napsal své jméno, potom jsme si vylosovali 

lísteček se jménem některého ze spolužáků nebo paní učitelky a tomu musíme 

během celého školního roku tajně a „nenápadně“ pomáhat. Jméno vylosovaného 

nikdo neprozradil. Takové je pravidlo. 

 A co dál? To nevíme. Povede se tato verze?                  Vaše 7.B 

 

Poznámka redakce: To je skvělý nápad! Pojďme se inspirovat!   
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Jak si vyrobit cool kreativní deník aneb 

kreativní deníky nejsou jenom pro holky 

Co budete potřebovat:  

sešit či deník, fixy, pastelky či cokoliv co píše, pero, časopisy nebo obrázky, lepidlo, 

nůžky a hlavně inspiraci  

Postup: 

1. Sežeňte si sešit či deník podle svého gusta, já mám momentálně s mimoněm . 

2. Teďka si můžeme otevřít sešit či deník a začít psát… no jen pište… tak se nestyďte. 

Pokud nevíte o čem psát, tak mám pár tipů: 1. co se ten den dělo. 2. vybrat si jedno určité 

téma a na to téma psát. 3. klidně jenom písničky, básně nebo vtipné příhody. 

3. Pokud jste si vybrali, o čem budete psát, tak můžete udělat nadpis. Nadpis můžete 

napsat jen třeba fixem či pastelkou, nebo vzít časopis, který nebudete už potřebovat a 

normálně si ho vystřihnout. No ale co s tím, když 

jsme si nadpis vystřihli a je tam zrovna napsané 

např.: „Konečně se našla Mamba Zelená?“ 

 

Tak vystříháme písmeno po písmenu a jde z toho 

třeba něco přeskládat. Nezapomeňte, že se v této 

aktivitě meze nekladou, takže můžete různě velká 

písma, jinak barevná i jiný styl písma.   
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4. Když už je nadpis a víte o čem psát, ale stále vám tam něco chybí, tak vám napovím: 

obrázek.  

Obrázek k tématu nebo jen tak pro radost, to už je jedno, ale bez obrázku je ta stránka 

docela smutná (pokud máte velký a HODNĚ barevný nadpis, to pak už nic dělat nemusíte 

). Můžete si ho nakreslit či vystřihnout z časopisu nebo kdo má tiskárnu tak vytisknout. 

 

Já doufám, že jsem vás inspirovala k vytvoření svého deníku nebo možná nabudila, to já 

vážně nevím, a koho zastrašila myšlenka, že kreativní deníčky jsou jenom pro holčičky, tak 

ať si vzpomene na knížku „Deník malého poseroutky“. 

                                                                                                  Natálka N., 4.A 

 

 

Křížovka od 6.B          

           

1. Je to mléčný výrobek ….            

2. Anglicky deset ….             

3. Zelenina a  ….               

      X     

4. Zmrzlá voda je ….             

5. Včely vyrábějí ….             

6. Máme mámu a ….              

           

           

Tajenka: _____________ 
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Móda 

Většina dnešní mládeže nenosí nic jiného než značkové věci, mezi nejnovější 

a nejdražší značkové oblečení patří Vans, Jordan, Yeezy, Supereme, Louis Vuiton 

a Calvin Klein. V těchto značkách si můžete koupit veškeré oblečení, mikiny, trička, 

boty, kraťasy, ponožky, spodní prádlo, ale i jiné produkty například ledvinku, 

sluneční brýle nebo skateboardy. 

Oblečení, které má snad každý, jsou roztrhané 

džíny. Ty se ve světě objevily už v roce 1980 a jsou 

stále v módě. Lidé je kombinují třeba s košilemi nebo 

s tričkem, které se jim k tomu hodí. Dobrá 

kombinace bot jsou například Jordan nebo Yeezy. 

 

Co se týče pokrývek hlavy, v módě jsou především 

snapbacky neboli kšiltovky s rovným kšiltem. Nosí je především kluci, ale jsou 

i holčičí snapbacky a moc se ani neliší od těch klučičích. Snapback se nosí v létě 

a v zimě si můžete navléct například čepici se značkou Supreme nebo i jiných 

značek. Obyčejné kšiltovky s decentními graffiti nebo s nápisem jsou cool a dobře 

vypadají. 

 

Otázky na žáky: Jaká je podle tebe nejlepší značka 

oblečení? 

Alex 6.A- Supreme  

Veronika 3.C- Nike 

Jana 7.B- Vans 

Andrea 7.B- Jordan 

 

                                                                        Karolína 7.A, naše módní guru  
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PODZIMNÍ ANKETA 5.A 

CHODILI JSME PO TŘÍDÁCH A 

PTALI JSME SE DĚTÍ, CO MAJÍ 

NEJRADĚJI NA PODZIMU A 

TAKTO NÁM ODPOVĚDĚLY: 

 

V 1.A. to byla Ema, která nám 

odpověděla˸„Nejraději mám listí a 

pouštění draků. ˮ 

Poté jsme šli do 2.A. a Vojta nám odpověděl˸ „Asi barevné listí nebo 

barevné stromy ˮ . 

2.B. Byla velmi hodná a Štěpánek odpověděl: „Opadané listí a 

Halloween“. 

Ve 3.B. nám odpověděla Kristýna: „Drakaˮ. 

Ve 3.C. Oktavián: „ Barvy a drakyˮ. 

Maruška ze 4.A. nám řekla toto „Houby“. 

Za 4.B. nám odpověděla Maruška: „listí a asi i draci.“ 

Ze 4.C. to byl Honza: „Halloween“. 

A v 5.A. Vendy: „houby , příjemné 

počasí a skákání do listí“ 

V 5.B.  nám svůj názor objasnil: 

„Dušičky a lampiony “ 
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Nejlepší žebříček her podle Petra z 7.A 

První hra nese název: FORTNITE  

Fortnite je online battle royale videohra, poprvé vydána v roce 2017 a 

vyvinutá společností Epic Games . Tuto hru má dnes v počítači přes 125 

milionů hráčů. 

 

Druhá hra nese název: PlayerUnknown's Battlegrounds (zkráceně PUBG) 

PlayerUnknown's Battlegrounds (zkráceně PUBG) je online multiplayerová battle royale 

hra vyvinutá a distribuovaná dceřinou společností firmy Bluehole, má přes 3 Miliony hráčů. 

 

Třetí hra nese název: Counter-Strike: Global Offensive (zkráceně 

CS:GO) 

Counter-Strike: Global Offensive (zkráceně CS:GO) je počítačová 

online FPS (střílečka z pohledu první osoby). Hru vyvinulo Valve ve spolupráci s Hidden 

Path Entertainment. Hra navazuje na předchozí verze hry Counter-Strike Je to v pořadí 

čtvrtá hra ze série Counter-Strike. Verze pro Linux byla vydána v září 2014. Tato hra má 

přes 20.000 hráčů. 

 

 

Čtvrtá hra nese název: Minecraft 

Minecraft je počítačová hra, odehrávající se v otevřeném světě, kde má hráč neomezenou 

svobodu pohybu a činnosti. Hra je napsaná v Javě a vyvinuta byla v roce 2009 švédským 

vývojářem Markusem Perssonem, známým též jako Notch. Spolu s hrou založil 

společnost Mojang, která hru stále rozvíjí a to i přesto, že ji v roce 2014 od Markuse 

Perssona odkoupila za 2,3 miliard USD společnost Microsoft.  

 

ANKETA: VÍŠ CO TO JE SLOVO IT 

ANO, Vím              NE, Nevím 

   80%                         20% 

                                                          Petr, 7.A 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hra_o_v%C3%ADce_hr%C3%A1%C4%8D%C3%ADch
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RECEPT NA KEBAB 

Potřebné suroviny: 

 600 g kuřecích prsou, nakrájených na nudličky 

 1 lžíce kořenicí směsi Gyros-Kebab 

 2 lžíce olivového oleje  

 Mořská sůl  

 tortily 

NA JOGURTOVOU OMÁČKU 

 200 g bílého řeckého jogurtu 

 2 lžíce panenského olivového oleje 

 1 lžička citronové šťávy 

 1 lžička koření Česnek sušený 

Avokádo 

 1 lžíce čerstvé máty, nasekané 

 Mořská sůl 

Příprava jídla 

 1 Nakrájené maso promíchejte se směsí Gyros-Kebab a většinou 

oleje a nechte minimálně půl hodiny marinovat. 

 2 Připravte si jogurtovou omáčku. Všechny přísady smíchejte a 

dejte vychladit do lednice. 

 3 Tortily lehce rozehřejte, klidně i v mikrovlnce a udržujte v 

teple, než si připravíte maso. 

 4 Rozehřejte pánev, potřete ji zbytkem oleje a marinované 

kuřecí nudličky zprudka orestujte ze všech stran, aby byly 

opečené, ale zůstaly šťavnaté. Trvá to zhruba 5 minut. Osolte.  

 5 tortily naplňte ledovým salátem, masem, rajčaty, cibulí a 

nakonec přelijte jogurtovou omáčkou. Ihned podávejte. 

                                    Dobrou chuť přeje Michal, 8.A 
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Rozhovor s paní učitelkou Šimůnkovou 

 
 

1) Jaké je Vaše oblíbené jídlo?  zeleninové saláty, čokoláda 

 

2) Jaké máte ráda knížky?  historické, detektivky 

 

3) Co ráda děláte o prázdninách? čtu, lenoším 

 

4) Jaké je Vaše oblíbené místo v Liberci? Jizerské hory 

 

5) Jaké vysvědčení jste měla v 4. třídě? samé jedničky 

 

6) Kam ráda jezdíte na prázdniny? v Čechách pod stan, k moři kamkoli 

 

7) Jaké jsou Vaše oblíbené filmy? staré české filmy 

 

8) Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět? čeština 

 

9) Co by jste si přála k Vánocům? nové auto 

 

10) Kde jste byla nejdále?  v Tunisu 

 

 

 

                   Paní učitelku vyzpovídali: Patrik a Vašek 4.A 
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Strom svobody na naší škole 

I naše základní škola se připojila k oslavám 100 výročí vzniku svobodné 

Československé republiky. Nejprve jsme měli ve škole tzv. barevný týden, kdy jsme 

každý den nosili oblečení v jedné z národních barev. Nakonec oslav se celá škola 

sešla u Lípy republiky a nedaleko od ní byla vysazena ještě jedna.  

Ta první, lípa malolistá, byl vysazena žáky 

tehdejší 4. B společně s tehdejší paní 

ředitelkou školy Miladou Mádlovou 28. 

října 1998 k 80. výročí vzniku ČSR. U jeho 

kořenů je uloženo také poselství dalším 

generacím. V letošním jubilejním roce byla 

Lípa republiky slavnostně ozdobena 

trikolorami od paty stromu až do jeho 

koruny a vedle ní je nově umístěna i 

cedulka s popiskem. 

Další strom svobody, kterým je také lípa, byl slavnostně vysazen na místě 

pokáceného javoru ředitelem školy a žáky 26. 10. 2018 k současnému výročí 100 

let ČSR. 

Obě tyto události doprovázel velice zdařilým způsobem dětský kytarový soubor 

paní učitelky Blanky Benešové. Všichni přítomní si mohli zazpívat české národní 

písně a na samotný závěr i státní hymnu.                                                                                                                                                                               

                                                                                                                     

žáci 5.B 
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KOMIKS - 4.C na tělocviku od Mariánky 
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Rozhovor s panem učitelem 

Mojmírem Štelzigem 

 

1. Kolik vám je let a kdy jste se narodil? 37 let a narodil jsem se v listopadu                                                  

2. Jaké jsou vaše koníčky?   motorka, sport, lenost 

3. Co děláte ve volném čase?  volejbal, posilka, tenis 

4. Čím jste chtěl být jako malý?  nepamatuji si 

5. Proč nosíte skoro každý čtvrtek sako? podnikám 

6. Máte domácího mazlíčka?   Ne 

7. Váš oblíbený předmět, který učíte?  zeměpis 

8. Místo narození?    Náchod 

9. Co budete dělat o vánočních prázdninách?  ještě nevím 

10. Koníčky v mládí?     volejbal a holky 

11. Oblíbená barva a jídlo?   zelená a steak z argentinského býka 

12. Vaše oblíbená destinace v zahraničí? Skotsko 

13. Jaký předmět vám v mladí nešel? účetnictví 

14. Vás styl hudby?    rock 

15. Kdy jste se rozhodl být učitelem? ve 21 letech 

16. Bavila vás škola?     moc ne 

17. Vídáte se se svými spolužáky?   ano 

18. Jaké jste měl známky na střední?  No první dobrý, pak zas ne a nakonec 

zas jo 

19. Umíte na nějaký hudební nástroj? 

 ne 

20. Popište 1 slovem rok 2017: 

 OBOHACUJÍCÍ 

Pana učitele vyzpovídaly: 

Glenda a Zuzka z 9.A  
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Výlet do Poslanecké sněmovny 

Jakožto člen žákovského parlamentu jsem se mohl zúčastnit exkurze do  

parlamentu. Protože se o toto téma velmi zajímám, tak prostě nešlo říct ne. V 

Poslanecké sněmovně jsem si mohl prohlédnout skoro vše, co mě zajímalo. Podívali 

jsme se do hlavní haly a zahráli jsme si scénku, abychom věděli, jak to ve sněmovně 

funguje. Dominik Feri, který nás tam prováděl, vše vyprávěl a popisoval velmi 

zajímavě, abyste se nenudili, ale abyste si taky něco odnesly. Výlet jsem si 

každopádně užil, protože se mi rozšířily obzory a vím toho o politice a poslancích 

mnohem více.                                                                          

                                                                                                 Jakub 8.B                       
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Vzpomínáme na Anglii – 6.A 

 

„Anglie byla super. Přivezli jsme si mnoho 

nových zážitků. Z London Eye byl krásný 

výhled na celý Londýn. Na pobřeží Beachy 

Head jsme sbírali mušle a kameny. Vyfotili 

jsme si bílé útesy, navštívili obrovské 

akvárium a viděli, jak se žije v Anglii. Byl to 

skvělý výlet a nelituji, že jsem tam jela.“ 

(Ema, 6.A) 

 

Kačka, 6.A: „Mně se v Anglii líbilo úplně všechno, nejlepší byl Londýn a celodenní 

procházka po památkách. Moc ráda bych se tam podívala znovu.“ 

 

„Poblíž Brightonu jsme byli ubytováni v hostitelských rodinách. Byli jsme tam tři 

dny. Nejvíce mě zaujala návštěva akvária Sea Life centre a cesta trajektem. Také 

se mi líbilo sbírání mušlí u moře.“ (Lukáš 6.A) 

„V Anglii se mi velmi líbilo. Nejvíce Big 

Ben a HMS Victory.“ (Radek, 6.A) 

 

Bára, 6.A: „Naše rodina na nás byla moc 

hodná. Nejvíce z celého zájezdu se mi 

líbilo London Eye a jak jsme byli u moře. 

Bylo to tam super.“ 

 

 

 Štěpánka, 6.A: „Anglie, ta krásná země, kterou jsme navštívili. Tolik bezva 

zážitků, na které ráda vzpomínám. Ale kde se zážitky začít? Rodiny, kterým jsme 

byli přiděleni, na nás byly velmi milé. Vůbec se mi od mé náhradní anglické rodiny 

nechtělo. Avšak vše musí jednou skončit, ale doufám, že příští rok pojedeme znovu. 

Nikdy na to nezapomenu!“ 
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Skautské středisko Mustang 

 

Středisko Mustang je skautská organizace plná zábavy. Zejména ve 27.oddílu se 

setkáte se spoustou zajímavých lidí. V našem oddílu začínáte jako „boban“ 

(nováček) a postupně se dostanete až do vyšších funkcí jako například rádce, 

podrádce a rover.  

Scházíme se každou středu od 17 hodin v naší klubovně v Hanychově. Jednou 

za čtrnáct dní v sobotu jezdíme na výpravy do okolí Liberce a šestkrát do roka se 

vydáme na vícedenní výpravy. V létě pořádáme tábor nedaleko Českého Dubu. 

Zažijete zde velmi zajímavé aktivity jako třeba turistika, zálesáctví, horolezectví, 

lyžování a další. 

 

Jestli máš zájem se k nám přidat, tak hledáme chlapce ze 3. - 5. tříd, kteří se 

nebojí nových zkušeností. 

zde se dozvíte víc /www.27skauti.cz/ 

                                                  Jakub 8.B 

 

 

 

 

 
 

 

  

file://///alfons/homeu$/veselji1/skola/_ROK_/rok2018-19/Downloads/www.27skauti.cz/
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