
 

 

 

 

 

„Pohyb je náš kamarád“ 

 

 

 



Milí čtenáři, 

 

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

připravovali. Nový školní rok 2019/ 2020 a téma „Pohyb je náš kamarád“ je v plném 

proudu.  

Připravili jsme si pro vás několik sportovně zaměřených článků. Můžete se těšit 

na rozhovor s trenérem šermu, článek o basketbalu a další zajímavé čtení. Opět nebude 

chybět IT koutek, recept a další. V tomto čísle najdete i několik velmi originálních prací 

žáků z prvního stupně.  

Doufáme, že se vám bude líbit. Příjemné čtení!  

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 

 

 

 

Redakční rada: 

Jakub Neckář (9.B), Michaela Krejcarová (9.A), Radek Barla (7.A), Eliška Pösingerová 

(9.B), Josef Hlava (9.A) Kateřina Velebilová (7.A) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zakovsky.parlament@zsusoudu.cz


Rozhovor s trenérem šermu Milanem Kulíkem 

 

1) Pane trenére, co byste řekl mým spolužákům ze školy o Libereckém šermu? 

Náš oddíl byl založen v roce 1945 a patří mezi nejstarší v ČR. Za svou dlouhou existenci 

vychoval celou řadu reprezentantů a medailistů. V našem oddíle se trénují dvě zbraně 

a to fleret a kord - obě jsou to zbraně bodné. Trénujeme ve Vratislavicích a pořádáme 

sedm turnajů za rok včetně mistrovství ČR a velkého mezinárodního Babylon Cupu. 

 

2)  Kolikrát týdně trénujete? 

 Závodníci trénují třikrát týdně a to v pondělí, středu a pátek. Začátečníci pak trénují 

dvakrát týdně a to ve středu a v pátek. Pak ještě máme v oddíle reprezentantku 

Štěpánku Němcovou a ta trénuje sedmkrát týdně v Liberci, Praze a často i v Londýně. 

 

3) Je šermířský sport vhodný i pro dívky? 

Rozhodně ANO! Dokonce máme v oddíle několikanásobnou mistryni ČR. 

 

4) Nejsou používané zbraně nebezpečné? 

Závodníci jsou oblečeni v ochranném obleku. Mají-li 

předepsané a správné vybavení, jsou v naprostém 

bezpečí. Nicméně je třeba mít na paměti, že to jsou 

stále zbraně. 

 

 

 

5) Kolik dětí je v šermířském oddíle? 

Aktuálně máme 16 nováčků a cca 35 závodníků. Celkem je v našem oddíle 105 

registrovaných členů. 

 

6) Jak se mohou zájemci přihlásit? 

 

Stačí se podívat na naše webové stránky www.serm-liberec.cz , napsat email, 

zavolat nebo se přijít podívat na trénink. 

 

                                                     rozhovor vedla Ella ze 4.B 

 

http://www.serm-liberec.cz/


Nová rubrika - CO BY BYLO, KDYBY… 

 

Co mi řekly moje klíče? 

 

Jednoho dne večer se ukládám ke spánku a někdo v pokoji promluví. 

Otočím se, ale nikdo tu není. Opět někdo promluví. Ten hlas slyším ze 

šuplíku v mém nočním stolku. Otevřu ho a vidím, že to mluví mé klíče. 

Jsem zaskočen. Klíče mi řekly, že jsou rády, že s nimi skoro každý den 

odemykám, a že se o ně dobře starám. Sice je někdy někde zapomenu, 

ale mají se u mne dobře. 

Matyáš 4.A 

 

 

 

Co mi řekly moje ponožky? 

 

Jednou ráno jsem se převlékala, a když jsem si brala ponožky, tak na mě jedna promluvila. 

Udivila jsem se, že umí mluvit, tak jsem poslouchala, co říká. Prý ji vadí, že chodím bosa. 

Najednou promluvila i ta druhá. To už jsem se lekla. Všimla jsem si, že mám každou jinou. 

To už bylo jasné, co bude ta druhá říkat. A už to jelo – překřikovaly se, křičela jedna přes 

druhou. V tu chvíli přišla maminka a řekla, že si je nemám brát, že jsou špinavé. A bylo 

ticho, ponožky ztichly. A pak už na mě nikdy nepromluvily. 

Babeta 4.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKETA - Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět 

Ptali jsme se některých žáků z prvního stupně. Konkrétně 50 žáků. 

  1.A 2.A 3.A 4.A 4.C 5.A CELKEM BODŮ 

ČJ 2           2 

M     2       2 

INF     2       2 

VV 2 3 1 4 1   11 

PČ       1     1 

PV         2   2 

TV 2 5 2   7 5 21 

AJ 2     2     4 

HV       4     4 

PRVOUKA 1           1 

POČET ŽÁKŮ 9 8 7 11 10 5 50 

 

Na prvním místě: Tělocvik 

Na druhém místě: Výtvarka 

Na třetím místě: Angličtina a Hudebka 

 

    Anketu zpracovala Ester ze 4.C ve spolupráci se spolužáky. 

 

Tipy na výlety v Liberci od Zdeňka ze 6.B 

Liberecký bazén 

Liberecký bazén nabízí dvě plavecké plochy, jedno brouzdaliště, dva tobogány a tři vířivky. 

Vhodné pro strávení soboty nebo neděle. 

Zoo Liberec 

Zoo Liberec se pyšní několika desítkami zvířat např. bílými tygry,  lachtany, plameňáky, 

tučňáky a mnoha dalšími. Ideální tip pro slunné dny nebo prázdniny.  

Technické muzeum Liberec 

V Technickém muzeu můžete vidět sbírky aut, motorek, 

kol, angličáků, tramvají apod. 

Ještěd  

Krásná vyhlídka na celé město. V zimě tu můžete lyžovat a v létě si na Ještěd můžete 

vyšlápnout.    



Básničky od žáků ze 4.B 

 

 

  Sloní říkanka   

                                                                                      Naše kobyla                                                                                                                                                                                                                                               

V zoo jsou sloni,                                                                                                                                  

Petr je tam honí.                                                        To je naše kobyla,                                                                                                                                                 

Byla tam i Hanička                                                     odběhla nám do mlýna.                                                                                                                                     

a nesla jim jablíčka.                                                    Ona pořád řehtá,                                                                                                                                                          

Moc jim to nešlo,                                                        je to naše chechta.                                                                                                                                             

tak vymysleli heslo.                                                   Stále běhá tam a sem,                                                                                                                                                

Chytíme tě milý slone,                                                a mává nám ocasem.                                                                             

až zima nastane.                                                                                                                                                        

 

 

        Voda                                                                       Kopaná                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                 

Kubo, Kubo Kubíčku,                                                      Moc rád hraju fotbal,                                                                                                                              

pročpak ležíš na bříšku?                                              včera jsem na bránu kopal.                                                                                                                    

Pozoruju vodu v řece.                                                  Nedal jsem ani góla,                                                                                                                                     

Kampak běží?                                                              padal jsem jak primadona.                                                             

K moři přece..                                                                          

          

 

   Fanda                                                                             Auto                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                     

Jede, jede Fanda,                                                             Jede jede auto,                                                                                                                                     

vypadne mu plyšová panda.                                                udělalo salto.                                                                                                                                  

Policie ho uvidí,                                                                 V autě jede Fanda,                                                                                                                              

Fanda se jí omluví.                                                            viděla ho Vanda.                                           

                                                                                        Fanda na Vandu kouká,                                                     

                                                                                        Vanda raději utíká.                                          

 

 

Kočky            Mašinka 

                                                                                                                                               

Naše dvě kočičky,          Běží,běží Petr, 

loví venku myšičky.      … oblékl si svetr. 

Jeden Mourek,       … Běží,běží do dáli,                         

druhý Panda          potkal samý ospalý 

a je potom sranda          Jede,jede mašinka,  

                                                                     sedí v ní má maminka. 

 



Zážitkový den žákovského parlamentu 

 

Ve středu 13.11 jsme se se žákovským parlamentem 

přesunuli do Dolního Hanychova do skautské 

klubovny. Zde byl pro nás připraven celodenní  

zážitkový program. Vyzkoušeli jsme si různé 

aktivity na rozvoj kreativity, komunikace 

a spolupráce v týmu. Dozvěděli jsme se, jaké jsou 

týmové role a pomocí krátkého dotazníku si dokázali 

představit svoji ideální roli v žákovském 

parlamentu. Během programu jsme pracovali 

v několika různých skupinách a vzájemně se lépe 

poznali. Nejvíc nás bavila venkovní skupinová 

aktivita Desperáti. Děkujeme, že jsme se mohli této 

akce zúčastnit a odnést si mnoho potřebných 

informací pro lepší fungování žákovského 

parlamentu. 

                                            Viki a Lea 5.C 

 

Basketbal 

Basketbal je velmi dynamický sport, je v něm potřeba 

spolupráce hráčů. Basketbal je známý po celém světě, 

hlavně v USA, kde se hraje „MBA“. I v naší republice 

je basketbal velmi populární. V Liberci máme tři 

basketbalové týmy: BA Lynx Liberec, Kondoři Liberec 

a Lokomotiva Liberec. 

 

BA Lynx Liberec je pro holky i pro kluky (mají smíšené týmy). Kondoři mají týmy jenom 

pro kluky a Lokomotiva Liberec má týmy jenom pro holky.  

Není to ale jenom o výšce. I menší hráči jsou velmi šikovní. Těm se říká, že proklouznou 

všude jako myšky, takže basket nemusí hrát jenom vysoké děti nebo dospělí.  

Kdo byste chtěl hrát basket za holky nebo za kluky, tak se obraťte na Michala z 6.A 

nebo na Michala a Bětku z 7.B. 

                                                článek napsala Bětka ze 7.B 



 



IT koutek – svět počítačů, her a internetu 

Blizzcon 2019 je tu a když si dovolím říct, že je jedním z nejvíce překvapujících, tak 

nebudu přehánět. Proto jsme pro vás vytáhli to nejvíce dechberoucí, co jsme mohli 

na Blizzconu vidět. 

 

Poté jsme mohli vidět spoustu teorií, ale teprve nyní to máme skutečně 

potvrzené. Nový díl úspěšné 6v6 střílečky bude poprvé nabízet příběhové 

mise, které se budou hrát v počítači. Nově se taky změní vzhled všech hrdinů 

i gameplay, který bude více zaměřen na kooperaci. 

     

To bylo asi největší překvapení. Diablo se vrací ke kořenům a přináší už čtvrtý 

titul. Nová hra bude (jak už trailer napovídá) hodně temná. Nový titul bere 

inspiraci z minulých dílů a dává to hodně najevo. Hra se zase bude ovládat 

z izometrického pohledu, a proto si jí určitě vychutnají i starší hráči.  

    

Kdo z vás zná Warcraft, ví, že tvůrci rádi přispívají na různé dobročinné akce. 

V novém update si budete moct pořídit alpaku, kterou s sebou budete mít na 

různé mise. Veškerý výdělek půjde na charitu a ještě k tomu budete mít 

nového přítele na cesty a dobrodružství. 

 

 

V nové kapitole fortnitu je zcela nová podoba hry, která však v jádru zůstává stejná. 

Objevila se spousta novinek, jako například nové skiny, grafika a zbraně s lepší vizáží. Také 

přidali spoustu nových funkcí, jako například velmi užitečné plavání a rybaření, při kterém 

můžete získat spoustu bonusů.  

Rozhovor s hráčem: 

,,Jaký je tvůj názor na fortnite charter 2?“ 

,, Podle mě je lepší grafika a optimalizace hry“. 

,, Jak se ti líbí nově přidané skiny?“ 

,, Od nových skinů jsem očekával více“. 

,, Jaká je tvá nejoblíbenější nově přidaná funkce?“ 

,,Moje nejoblíbenější funkce je to, že se dá nastavit senzitivita editování“. 

                     Článek vznikl ve spolupráci 9.B (Jakub) a 7.A (Radek). 
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Toulky Českou republikou – tipy na výlety od 5.A 

 Zámek Lednice 

 nachází se v obci Lednice na pravém břehu Dyje 

 původně renesanční zámek z 16. století 

 dnešní podobu získal  při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století 

 zámek má velmi rozsáhlé francouzské zahrady, anglický park a skleník 

 řadí se k nejvýznamnějším projevům vrcholného romantismu na území Česka 

 Lednicko-Valtický areál patří do seznamu UNESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře 

 

Chrám sv. Barbory byl založen v roce 1388 a je významnou gotickou památkou. Tato 

velkolepá stavba měla podle historických pramenů dosahovat dokonce dvojnásobku dnešní 

délky. Výstavba probíhala v několika etapách a výrazně souvisela s těžbou stříbra v 

kutnohorských dolech. Stavební práce byly několikrát přerušeny a od jejich zahájení do 

definitivního ukončení v roce 1905 uběhlo více než 500 let. 

Zajímavosti 

 Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře je od roku 1995 zapsán na seznamu památek 

UNESCO. 

 Výška hlavní lodi je 30 m, délka 70 m, šířka 40 m. 

 Varhany z 1 .poloviny 18. století mají 4000 píšťal, tři klaviatury a 52 rejstříků. 

 Barevná okna formou malby na skle jsou z doby 1898 – 1923 dle návrhů malíře 

Františka Urbana. 

 Na horním ochozu jsou umístěny čtyři sochy (3m vysoké) představující ctnosti 

Spravedlnost, Mírnost, Obezřetnost a Statečnost. 

 Hlavní barokní oltář z let 1680-1710 zobrazuje kromě dalších světců i svatou 

Barboru, patronku havířů. 

 

 

 

 



Nová rubrika „Poradna“ 

 

Poradenství je odborná a specializovaná činnost, zaměřená na pomoc lidem v nesnázích 

krátkodobého i dlouhodobého charakteru. 

Nevíte si s něčím rady? Potřebujete nějaký tip na cokoliv? Jsme tu pro vás, napište 

nám svůj dotaz. 

Pro začátek jsme vymýšleli nápadité otázky my, žáci 8.A. 

 

 

1. Jak lidé přišli na to, že se dá kráva dojit? 

2. Co se stane, když najmete dva soukromé detektivy, aby se 

navzájem sledovali? 

 

 

 

Odpovědi na otázky i vaše dotazy budeme vybírat do krabice v týdnu, během kterého 

vyjde školní časopis. 

                                                  Vaše 8.A 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recept na domácí krokety 

 

Ingredience:  

 předvařené brambory ve slupce asi 6ks 

 vejce podle počtu brambor (3-4) 

 sůl 

 hrubá mouka 

 

Postup: 

Brambory si uvaříme den předem. Vychladlé brambory oloupeme a na hrubším struhadle 

je na kuchyňském vále nastrouháme. Uprostřed si vytvoříme důlek, do kterého vklepneme 

3 vejce, osolíme, přisypeme hrubou mouku a vytvoříme těsto tak, aby se moc nelepilo a daly 

se tvořit kuličky. 

 Z těsta začínáme tvořit menší kuličky ve tvaru krokety, které ještě obalujeme na vále v 

hrubé mouce. Takto připravené krokety smažíme na pánvičce na oleji do zlatova. Upečené 

krokety položíme na papírový ubrousek okapat od zbylého tuku. Podáváme s tatarkou nebo 

kečupem.  

 

 DOBROU CHUŤ přeje Kačka ze 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozhovor s panem učitelem Radkem Osterem 

 

Jaké je vaše rodné město a kraj? 

Liberec, tedy kraj Liberecký. 

Proč jste se chtěl stát učitelem? 

Chtěl jsem rychle zbohatnout. 

Proč jste se rozhodl učit na této škole? 

Mám to blízko od svého bydliště a nemusím na rozdíl od svých kolegů hledat místo 

na zaparkování auta. 

Jak jste zapadl do učitelského sboru? 

To je otázka spíše pro mé kolegy, navíc jsem tu teprve krátkou dobu. 

Máte rád matematiku? 

Kdybych neměl, tak bych ji nestudoval a poté 27 let nevyučoval. 

Jaký na vás děla tato škola celkově dojem? 

Dobrý, jinak bych zde nenastoupil, učitele matematiky a fyziky hledá celá řada škol 

v Liberci. 

Líbí se vám Liberec a proč? 

V Liberci jsem se narodil a dlouho bydlel. Znám ho tedy velmi dobře a vždy se mi zde líbilo. 

Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

To, které mi někdo dá ve chvíli, kdy mám velký hlad. 

Děláte nějaký sport? 

Jezdím na kole, hraju volejbal a stolní tenis. 

Co děláte ve volném čase? 

Počítám si příklady. Ale teď vážně – sportuji, čtu si. 

 

               Děkujeme za rozhovor.  

                                                 Pana učitele vyzpovídal Honza z 8.B. 

 



Okénko školního speciálního pedagoga 

 

V následujících dvou číslech našeho školního časopisu se budeme věnovat prevenci šikany. 

V tomto čísle si vysvětlíme, co tento pojem znamená. V příštím vydání se dozvíme, jak se 

správně zachovat a na koho se obrátit v případě potřeby.  

Šikana = záměrné ubližování  

Musím si uvědomit, že legrace končí zase jenom legrací a ne tím, že já z toho mám legraci 

a druhý je smutný a ponížený. 

Co to ta šikana je? Když opakujeme fyzické nebo psychické provokování, který druhý 

těžce nese, není mu příjemné. Šikana - záměrné ubližování je systémová věc a děje 

se tam, kde není nikdo, kdo by ji zastavil. 

Je to jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ponižovat nebo zastrašovat někoho 

druhého. Je to opakované ubližování od někoho, komu se nemůžeme bránit. Může probíhat 

kdekoliv – ve škole, venku, v zájmovém kroužku, na táboře, přes internet… Podstatnou 

vlastností šikany je skrytost. 

Za šikanu se nepovažuje škádlení ani agrese, která nemá znaky šikany tj. opakování 

a záměrnost (např. když se dva kluci poperou kvůli děvčeti – to není šikana). 

Šikana je hrubé chování jedince nebo celé skupiny lidí různého věku (neděje se pouze mezi 

dětmi a mladistvými, ale i mezi dospělými), který druhému dělá věci, které mu jsou 

nepříjemné. Většinou si tito lidé vyhledávají oběti, které jsou odlišné a slabší. 

Kdo se stal obětí šikany, může být tak vystrašený, že dlouho nikomu nic neřekne. Dokonce 

může i záměrně lhát, aby se ochránil. Většinou se však tímto chováním situace spíše 

zhorší… 

Pokračování tohoto článku v příštím čísle (jak poznáme šikanu, jak se správně zachovat 

a na koho se obrátit). 

 

Děkuji paní speciální pedagožce Mgr. R. Marbachové za spolupráci, čas 

a trpělivost.    Eduard z 9. A 

 

 

 

 

 



Komiks – „Super pes“ Od 5.B 
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