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Karaoke show

Jako každý rok se konalo 
Karaoke show. A Kdo 
vyhrál? Výsledkovou listinu 
včetně fotografií naleznete 
na další straně časopisu.  

Co nás čeká?

Květen bude nabitý akce-
mi. Čekají nás divadla, 
vodácký kurz, školní výle-
ty, Dobicup, atd. Abyste 
byli v  obraze, nalistujte si 
stranu číslo 4. 

Rozhovor

Do dubnového čísla nám 
poskytla rozhovor paní 
učitelka Holasová. Jaké 
předměty učí nejraději? 
Odpovědi naleznete na 
sedmé straně.  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Ze života školy
�

Karaoke show
Dne 4. 4. se u nás ve škole uskutečnil již 8. ročník Karaoke show. Zúčastni-
lo se ho 50 dětí z 1.–8. třídy. Všechny děti byly rozděleny podle věku do 
čtyř kategorií: mladší chlapci, starší chlapci, mladší dívky, starší dívky. 
Všechny výkony ohodnotila odborná porota složená z pí. uč. Wienerové, pí. 
uč. Pokorné a p. uč. Pavlíka. Po těžkém rozhodování se v  kategorii 
mladších chlapců umístili na prvních třech místech Jiří Salač (3. místo), Ma-
touš Budina (2. místo) a Matyáš Mikuláš (1. místo), v  kategorii mladších 
dívek Emma Kubečková (3. místo), Jana Vištejnová (2. místo), Lola Mia 
Novotná (1. místo). V kategorii starších chlapců byly uděleny jen dvě místa, 
a to Matyáš Hajíček (2. místo) a Robin Karász (1. místo). Zato v kategorii 
starších dívek byly uděleny dvě 3. místa, a to Sestrám Šulcovým a Adéle 
Vaněčkové, 2. místo získala Tereza Vaněčková a v  této kategorii zvítězila 
Adéla Putíková.

Eliška Pavlová, 8. B
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Ze života školy
�

Matematická olympiáda
Na matematickou olympiádu jsme se vydali na krajský úřad s panem škol-
níkem. Celkem jsme dostali tři úlohy, ke kterým jsme měli napsat postup, 
výpočet a výsledek. Olympiády se celkem zúčastnilo cca 180 dětí z 5.–9. tříd. 
Celkový počet bodů byl 18 bodů, takže u jedné úlohy jste mohli dostat až šest 
bodů. Do bodování nebyl důležitý jenom výsledek, ale i slovní postup, aby 
věděli, jak jsme se dopracovali k  výsledku. Tomáš Kelbasa skončil na 
1. místě s maximálním počtem bodů za pátý i šestý ročník, Míša Pokorná na 
14.–24. místě, Tichon Čerevko na 21.–25. místě, Marie Fabinyi na 28.–29. 
místě, Ondra Šenk na 17.–31. místě, Eliška Pavlová na 23.–37. místě, Míša 
Kotrčová na 30.–31. místě a Lukáš Albrecht Lukáš na 26.–34. místě.

Marie Fabinyi

7. A v Divizně
Dne 21.4 jsme se vydali na již objednaný program. Nejprve jsme dojeli tram-
vají do Lidových sadů a tam jsme se vydali do nedalekého lesa. Společně 
s dvěma instruktorkami z Divizny jsme se vydaly po turistických cestách. Ces-
tou jsme dostávali odborné výklady o typu lesa, stáří lesa a jak máme les 
chránit. Na nedalekém kopečku jsme si pak mohli podle šířky, výšky 
a  tloušťky stromu vypočítat věk stromu. Stromy byly staré okolo 60 let. Poté 
jsme se po stejné cestě vrátili na tramvaj a jeli jsme zpátky do školy. Program 
se mi velmi líbil.

František Novotný
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Ze života školy
�

Co nás v květnu čeká?
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3. 5. exkurze Praha 4. A (Sucharda, Prade)

Praha 5. A (Sucharda, Wienerová) 10. 5.

Maják 9. B (1.–3. hodina), 9. A (4.–6. hodina)

12. 5. miniházená (Vejvodová)

     divadlo Novák 3. A (Zicháčková) 18. 5.

         přednáška 2. sv. v. 9. A, B (Vacková)

18. 5.

19. 5.
} vodácký kurz

(Kaňkovský, Mišnerová)

kino Varšava 2. B (Vejvodová) 22. 5.

23. 5. výlet 5. A (Krupičková, Kodešová)

kino Varšava 2. A (Pokorná)

Dobicup 25. 5.

26. 5. Dobicup

výlet 9. B (Prade, Kaňkovský) 29. 5. – 30. 5. 

30. 5. Divizna 5. tř. (Houbová)

Divizna 6. tř. (Wienerová) 31. 5.



Práce žáků
�

Žáci sedmého ročníku v rámci hodinách dějepisu zpracovávali zajímavý úkol. 
Na základě fotografií, které dostali k dispozici, se pokusili rekonstruovat, jak 
probíhal “typický” den vojáka rakousko-uherské armády na italské frontě. Dvě 
nejlepší práce zveřejňujeme.

Každé ráno se probouzím mezi své přátele, buď živými či mrtvými. Zvedám se a vezmu 
svou pušku, poté se jdeme nasnídat. Po své první palbě se modlím k bohu, abych nebyl 
v 1. linii na cestě k Pánu Bohu. Snad nebudeme při snídani napadeni Italy jako včera, kdy 
zemřel můj nejlepší kamarád Míla. Po snídani zaklekneme do zákopu, nabijeme zbraně, 
nabrousíme nože. V dáli vidím blížící se Italy. Pomodlím se k Pánu Bohu. A začnu po nich 
střílet. Poté, co jsem do nich vystřílel celý zásobník, nabil jsem a střílel dál. Vedle sebe 
vidím umírat své přátele. Jejich křik mě ohlušuje více, než střelba kolem mě. Snažím se 
jim pomoci, ale už je pozdě… Umřeli. Když jsme zažehnali útok, pomodlil jsem se k Bohu 
a šel na příděl jídla. Tam nám ho přinesl náš řezník Zdenda, můj dobrý kámoš. K obědu 
jsme měli shnilé vepřové maso a zbylé mléko. Po obědě jsme ošetřili raněné a odtáhly 
mrtvé, aby nepřekáželi. Vylezli jsme ze zákopu a šli k nepřátelským zákopům. Několik vo-
jáků se zamotalo do ostnatých drátů. Zezadu nás jistily samopaly. Došli jsme až 
k nepřátelům, pár jich postříleli a běželi zpátky.
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Práce žáků
�

Milý deníčku,

píše se jaro roku 1917. Dnes brzy ráno nás navštívil císař Karel a povzbudil nás před bo-
jem. Po dlouhých hodinách čekání nepřítel zahajuje dělostřeleckou přípravu a my jdeme 
do útoku. Poté jsem vytasil kulomet a začal jsem střílet ostrými ranami. Zabil jsem mnoho 
nepřátel, než jsem dostal zásah kulkou do hlavy. Lékaři mě odnesli na nosítkách do polní 
nemocnice, kde mi můj úraz ošetřili. Vrátil jsem se akorát na oběd. Oběd mi nechutnal. Po 
obědě jsme psali dopisy. Já psal dopis mé mamince, která mi moc chybí. Boje ustali a pol-
ní nemocnice se pomalu začala plnit dalšími zraněnými. Méně zraněné ošetřovali rovnou 
na místě. Několik hodin byl klid a pak nepřítel opět udeřil. Plazením pod ostnatými dráty 
jsme se přiblížili k nepříteli a z nečekaného směru zaútočili. Po několikahodinovém boji 
přijeli nepřátelské jednotky a my jsme se dali na ústup, mnoho z  nás padlo.Tak ahoj 
deníčku. Tak zas příště.
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Ze života školy
�

Rozhovor s paní učitelkou Holasovou
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Ankety
�

Ahoj pokud toto čteš, chtěli bychom tě požádat o malou pomoc. Jistě víš, že 
náš školní časopis má své webové stránky (http://piknik.oblacna.cz) a na nich 
se nachází ankety na téma: Nejlepší patro na škole (zatím vyhrává první pa-
tro). Dále je zde anketa Nejlepší učitel/ka, ve které jsou podle našich čtenářů 
nejlepší Mgr. Jana Lhotová, Mgr. Eva Kučerová  a Mgr. Zdenka 
Wienerová. Ankety jsou skoro bez odpovědí, a proto tě prosíme, udělej si čas 
a odpověz na některou z našich anket. Předem děkujeme.

Redakce školního časopisu Piknik

QR kód  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Žákovská tvorba
�

Koťátka

Naše malá micinka,
porodila miminka.
Černá, bílá, strakatá,
všechna jsou to děvčata.
Sněhulka je celá bílá,
jako sněhová víla.
Simelka je strakatá,
ta nám hupsla do bláta.
Uhelka je tmavá,
ta vám z okénka mává.
Všichni si spolu hrají,
protože se rádi mají.

Anna Fukárková

Osmisměrka (autor: Karel Rohulán)

Najdi 11 názvů zvířat.

Pro potápěče je důležitá _______________. 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Soutěž
�

Soutěžní obrázek č. 1 správně uhádli: Aneta Pechová, Vít Pleštil, Adéla 
Vaněčková, Michaela Pokorná, Kristýna Reinišová a Tereza Vaněčková.

Soutěžní obrázek č. 2 správně uhádli: Aneta Pechová, Vít Pleštil, Adéla 
Vaněčková a Tereza Vaněčková.

Soutěžní otázku č. 3 správně odpověděla Aneta Pechová, která se tak dosta-
la na první místo. Z tělocvičny k počítačové učebně vede 115 schodů.

Průběžné pořadí

V tomto čísle nenaleznete tentokrát fotografii, ale pouze otázku. Za správnou 
odpověď získáte jeden bod. Odpovědi pište opět do formuláře na webových 
stránkách pikniku (http://piknik.oblacna.cz).

Soutěžní otázka

Tomáš je poměrně časté jméno. Kolik žáků na naší škole se tak jmenuje? 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Pořadí Jméno a příjmení Body

1. Aneta Pechová 3

1. Vít Pleštil 2

1. Adéla Vaněčková 2

1. Tereza Vaněčková 2

2. Michaela Pokorná 1

2. Kristýna Reinišová 1

http://piknik.oblacna.cz


Zdravé vaření
�

Limetkové pop cakes s kokosem 
• 100 g třtinového cukru
• 105 g hladké špaldové mouky
• 60 g másla
• 1 vejce
• špetka soli
• lžíce limetkové šťávy
• půlka čajové lžičky prášku do pečiva
• nastrouhaná kůra z 1 jedné limetky
• zdobení: čokoláda na vaření, kokos

Poznámky: Špičku plastové tyčinky namočit v rozpuštěné čokoládě. Upeče-
nou kouli napíchnout na namočený konec tyčinky. Kouli na tyčince nechat 
ztuhnout (mrazák). Připravené koule namáčet v rozpuštěné čokoládě a deko-
rovat.

Zdravý kuřecí řízek s jarním salátem
Řízek:
• kuřecí prsa
• sůl
• obalení: vejce, kukuřičná mouka, kukuřičná strouhanka
Salát:
• stonky řapíkatého celeru
• jablko
• sladká kukuřice
• polníček
• zálivka: citronová šťáva, olivový olej, bylinky, sůl, zakysaná smetana

�
�11


