


Kuba Hreus, 4. A 

 

 
 

Ahoj! 

 

Vítáme vás v novém čísle školního časopisu. 

Bude tam dost dobrých rébusů, hádanek a vtipů. 

Už se těšíme na jaro a jarní prázdniny!!! 
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Z naší redakce 
 



 

 
 

Co se děje v Chaberském dvoře? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 divadelní představení v rámci 3. ročníku Březnového 

festivalu ochotnických divadel v Dolních Chabrech 

kalendárium 
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Březen měsíc čtenářů 

Knihovědné oddělení Knihovny Akademie 

věd ČR zapůjčilo Kulturnímu centru 

Chaberský dvůr dvě panelové výstavy k 

zajímavým tématům z dějin knižní 

kultury. V průběhu března můžete 

zdarma navštívit v galerii Chaberského 

dvora tyto výstavy:  Encyklopedie knihy, 

Knihy v době panování Rudolfa II. 

 

 

17. 3. 2015 od 9-12 hodin se v Místní veřejné 

knihovně koná Pasování na čtenáře. Akce se 

pořádá pro žáky 2. třídy ZŠ Spořická na oslavu 2. 

slavnostní pasování na čtenáře. Určitě přijďte.  

 

 

 

 

26. 3. 2015 od 16-17:30 h Vás zveme na Jarní 

dílničku pro děti. Přijďte  a vytvořte si překrásné 

věci. 

 

 

V pátek 27. 3. 2015 od 18 hodin se v Místní 

knihovně pořádá pohádkové nocování k svátku 

Mezinárodního dne dětské knihy. Malé čtenáře čeká 

společné strávení večera naplněného čtením a 

předčítaním. Ráno pak společně posnídají. 

Předpokládaný konec v sobotu 28. 3. v 9 hodin. Co 

nejrychleji se přihlašte, ať si užijete krásnou Noc s 

Andersenem. 

 
 

 
Adéla Jiříková, 9. tř. 



Lucka Křivánková, 3. B 

 
 
 
 
 

Divadlo kouzel 
 

Ve středu 4. února jsme si vyjeli se třídou až do Líbeznic na kouzla 

Pavla Kožíška. Nejvíc se nám líbilo, když jsme přiletěli do Paříže a 

viděli jsme Eiffelovu věž. A nelíbilo se nám, že nás vůbec nevyvolali. A 

vyvolávali jenom malé děti a učitelky. 

 

 

 

My se nenudíme 
 



Kristýna Linková, 3. B 

Masopust 
 

Masopust se mi moc líbil, nejvíc se mi líbila maska indiána, takže 

Lucky. A pak se mi líbil průvod. Šly jsme s malou Lenkou, a když jsme 

došli ke „Karlovi“, tak jsme se svezly na ponících a koupily jsme si 

cukrovou vatu. Pak jsme si koupily cukrovou vatu a hrály jsme si 

s pavouky a s malou Deniskou, Vaneskou a Samem, i s Luckou a Bárou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botanická zahrada 

 

V den vysvědčení si naše třída vyrazila do 

botanické zahrady na přednášku o 

ptácích. Učili jsme se rozeznávat jejich 

druhy, hlasy a způsoby hnízdění. 

Ukazovali jsme si obrázky a pouštěli jsme 

si videa.  

Venku byl Koutek hrůzy – ukázky ptačích 



Natálie Nováková, 9. tř. 

Bára Staňková, 3. B 

budek a chyby, kterých se lidé dopustili při jejich 

výrobě. Bylo tam také krmítko, na kterém jsme 

viděli sýkorky, kosa a dokonce i červenku. 

Na lavičkách jsme se občerstvili a rozdali jsme si 

vysvědčení. Zastavili jsme se na 

chvíli na hřišti a pak už hurá do 

školy. 

Tento neobvyklý závěr pololetí se nám všem moc 

líbil! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznáte ptáčka na obrázku? 

 

 

  



Bára Staňková, 3. B Niky Myhovyčová, 4. B Bára Staňková, 3. B 

  
 
 

 
 

Ptáci 

 
Koukal jsem se na ptáky, 

jak létají po nebi. 

 

Říkal jsem si – ti se mají, 

žádné hranice neznají. 

 

Ptáci mají volnost nebe 

a já člověk celou Zemi! 
 
 
 
 
 

 
 

Rýmy - šprýmy 
 



Vanda Knížková, 6. A 

 
 
 
 

Příhody elfí třídy II. (pokračování) 

 

„Au!“ řekl bezcitně 

John. Promnul si 

oko a vytrhl Kate 

propisku z ruky. 

„Hej! Vrať mi ji!“ 

zakřičela na něj 

Kate. 

„Nejdřív se omluv.“ 

řekl vážně a sevřel 

propisku v ruce. 

„Ne.“ ohradila se 

Kate a ohnala se po 

propisce. John ale 

chytil Kate za dlouhý hnědý ohon a zopakoval větu, „Omluv se!“ 

Kate škubání za vlasy nebolelo, jenom jí to znemožňovalo pohyb 

„Když se ti omluvím, pustíš mě a vrátíš mi propisku?“ udělala na něj psí 

oči. 

„Jen tě pustím, propisku si musíš zasloužit.“ zašklebil se John. 

„Tak tedy dobrá,… promiň…“ omluvila se Kate a John ji pustil. 

„Co musím udělat, abys mi ji vrátil?“ zeptala se smutně. 

„Popravdě…, nic,“ řekl. 

„Cože?!“ zařvala na něj Kate. 

„Jen jsem chtěl, aby sis uvědomila, že tu propisku tak chceš, až se mi 

za něco omlouváš,“ začal se smát. 

Kate pohled na smějícího se Johna rozesmíval, a tak se k němu přidala 

a oba dva leželi v trávě a smáli se jeden druhému. 

 
(pokračování příště) 

galerie 
 



Vanda Knížková, 6. A 

 
 
 
 
 

Školní práce na ekologické téma:  
 

 

 

 

 „Tma. Na nebi není ani mráček, 

jenom popel. Velké budovy tyčící 

se do nebe byly všude. Kam jste 

se podívali, byly jenom budovy.“ 

„Co to tu vyprávíš?“ zařvalo jedno 

dítě z davu.  

„Budoucnost,“ řekla potichu a 

pokračovala, „Na nebi létaly kusy 

uhlí. Nikde žádná známka života. 

Gravitace se skoro vypařila. Budovy se jedna po druhé pomalu 

rozpadaly. Nikde nebyl žádný strom, žádné zvíře, ani žádný člověk.“ 

„To ale není možné!“ protestoval chlap vepředu. 

„Je. Pokud budeme znečišťovat prostředí a chovat se tak, jak se 

chováme teď, tak to takhle bude vypadat!“ řekla důrazně. „Vesmír. 

Plný cizích planet, pro dnešní lidstvo. Pro budoucí lidstvo domovem. 

Lidé osídlili Merkur, Venuši a jiné galaxie. A 

postupem času zničíme všechna místa, která se 

dají obydlet. Naše planeta zanikla. Místo ní jen 

velká červí díra. Lidé budou postupovat vesmírem 

jako vir zkázy. Nakazí planety, které postupem 

času zaniknou stejně jako Země.“ 

Domluvila. Všichni se dívali do prázdna. Jednou se to stane. 
 

To se nám povedlo 
 



Helena Dvořáková, 4. B 

Nela Boudová, 4. B 

 
 
 
 

 

HÁDANKA 
 

Když se jde koupat, nechá břicho doma. Co je to? 
 

 

Své odpovědi s heslem „HÁDANKA“ posílejte do 25. března 2015. 

Vhoďte je do redakční schránky v přízemí nebo je pošlete mailem na 

skolni.casak@post.cz.  
 

Nezapomeňte napsat své jméno a třídu! Ze správných odpovědí 

vylosujeme jednoho výherce, který získá sladkou odměnu.  

 

 

 

 

 

HÁDANKA 2 
 

Jeden sedlák má dvě ruce, dvanáct dětí a šedesát vnuků. 

Co je to? 
 

 

Své odpovědi s heslem „HÁDANKA 2“ posílejte do 25. března 2015. 

Vhoďte je do redakční schránky v přízemí nebo je pošlete mailem na 

skolni.casak@post.cz.  
 

Nezapomeňte napsat své jméno a třídu! Ze správných odpovědí 

vylosujeme jednoho výherce, který získá sladkou odměnu.  

 
 

 

Pro bystré hlavy 
 

mailto:skolni.casak@post.cz
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Dominik Bek, 4. B 

SLOVNÍ HŘÍČKA 
 

Š L I D V A Š L I T Ř I K O L I K J I C H Š L O ?  
 

Své odpovědi s heslem „SLOVNÍ HŘÍČKA“ posílejte do 25. března 

2015. Vhoďte je do redakční schránky v přízemí nebo je pošlete 

mailem na skolni.casak@post.cz.  
 

Nezapomeňte napsat své jméno a třídu! Ze správných odpovědí 

vylosujeme jednoho výherce, který získá sladkou odměnu.  

 

 

 
 

Sherlock Holmes 
 

Sherlock Holmes se chce dostat do tajného klubu, kde se 

scházejí nejchytřejší lidé planety. Do klubu mají ale přístup 

pouze jeho členové. Zjistí tedy, kde se klub nachází a tajně 

pozoruje jednotlivé příchozí. Vždy když někdo přijde, musí 

projít přes dveřníka, který každému, kdo chce vstoupit, 

řekne číslo. 

Přijde první návštěvník. 

Dveřník: "Čtyřiadvacet." 

První návštěvník: "Dvanáct." - dveřník jej vpustí dovnitř 

Přijde druhý návštěvník. 

Dveřník: "Čtrnáct." 

Druhý návštěvník: "Sedm" - dveřník jej také vpustí dovnitř 

Přijde třetí návštěvník. 

Dveřník: "Šestnáct." 

Třetí návštěvník: "Osm." - Také jeho dveřník vpustí. 

Sherlock Holmes si myslí, že již číselné hrátky prokoukl, a 

tak se odhodlá vstoupit do klubu. 

mailto:skolni.casak@post.cz


Dveřník: "Osm." 

Sherlock Holmes: "Čtyři." 

Dveřník: "Špatně! Koukej zmizet!" 
 

Jaké číslo měl Sherlock Holmes říci, aby byl do klubu 

vpuštěn? 
 

Své odpovědi s heslem „Sherlock Holmes“ posílejte do 25. března 

2015. Vhoďte je do redakční schránky v přízemí nebo je pošlete 

mailem na skolni.casak@post.cz.  
 

Nezapomeňte napsat své jméno a třídu! Ze správných odpovědí 

vylosujeme jednoho výherce, který získá sladkou odměnu.  

 
 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z LEDNOVÉHO ČÍSLA 
 

HÁDANKA 

Odpověď: Žádné 

 

Vylosovaný výherce: Adam Štyler, 4. A 

 

SLOVNÍ HŘÍČKA 

Jedna ryba 

Výherce: Katka Mikotová, 4. A 

 

NAJDI JMÉNA 

Jana, Pavla, Tereza/Ester 

Výherce: Adéla Matoušková, 3. B 

 

KŘÍŽOVKA 
„… jsi zapomněl tahák.“ 

Výherce: Róza Mlčochová, 4. B 
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Daniel Veselý, 4. B 

Vája Másílková, 4. B 

 

 
 

 

Blondýna říká průvodčímu: „Odveze mě ten vlak do 

Brna?“ 

„Ne,“ odvětí průvodčí. 

Druhá blondýna: „A mě jo?“ 

 

 

 

 

 

Tatínek chtěl, abych byl tvrdý chlap. Z poloviny jsem 

to splnil – jsem natvrdlý. 

 

 

 

Přijde Pepíček domů a říká mamince, 

„Maminko, umím počítat do dvaceti!“ 

„Tak počítej.“ – „1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20.“ 

„A co jsi vynechal?“  

„5 a 11. Pětku jsem dostal ve škole a 

jedenáctku jsem vypil támhle za 

rohem.“ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

smích je koření života 
 



Dominik Bek, 4. B 

Filip Drbal, 4. B 

Michal Pytel, 4. B 

Adam Štyler, 4. B 

Autor příspěvku se bohužel nepodepsal 

 

 

 

Jsou tři krokodýli, jeden je malej asi 5 cm. Proč? 

 

 

Proč nosí klauni děravý deštník? 

 

 

 

 

 

Je to růžové a smrdí to. Co to je?  

 

 

 

 

Tři potápěči 

Když potápěči vylezou ven z vody, jeden z nich nemá mokré vlasy. Jak 

to? 

 

 

 

 

Uvnitř je to oranžové a venku hnědo-zelené. Co je to? 

 

 

 

 

 

Proč psi vrtí ocasem? 

 

Hádanky pro zasmání 
 



 

 

 

HOROSKOPY NA BŘEZEN 2015 
 

 

BERAN ( 21.3. – 20.4.) 

Zima se začíná pomalu přeměňovat v jaro. Dny jsou delší, nálada lepší. 

S přibývajícím sluníčkem se v beranech probouzí kreativita a nové 

nápady na projekty (ať je to přestěhování pokoje či výlet do 

zahraničí). Nejen u beranů přicházející jaro bude způsobovat 

poněkud až zvláštní dobrou náladu. 

 

BÝK ( 21.4. – 21.5.) 

Býci neradi uznávají vinu, neradi mění svůj názor jen proto, že to 

ostatní vyžadují. Měli by zkusit přijmout i názor ostatních a přijmout 

i lidi, které nemají zrovna v oblibě… Může se to zdát divné, ale 

přinese to i kladné věci. Ve finále přijdou na jiné myšlenky a bude jim 

líp po těle i na duši. 

 

BLÍŽENCI ( 22.5. – 21.6.) 

Blíženci budou procházet jistými problémy. V dnešním světě je nouze 

o pořádné a pravé přátele, a tak budou mít pocit, že nemají kolem 

sebe moc lidí, kteří by je vytáhli z problémů… Ti praví však zůstávají 

a naděje nebude marná. Budou ve stresu, a proto si budou moci 

zaslouženě vychutnat nějakou odměnu. Jako poslední karta mi vyšla 

voda, tak že by ta odměna byla zájezd k moři?  

 

RAK ( 22.6. – 22.7.) 

U žádného člověka, kterého znám (a že jich je dost!), se nestalo, že 

by se za něco netrestal. Někdy je těžké si odpustit. Obzvlášť u raků, 

Vyčteno z karet a hvězd 
 



protože ti si pořád něco vyčítají… Odpuštění sám sobě je jedna 

z nejdůležitějších věcí, které by měl člověk pro sebe udělat. Někdy 

to jde ale i jinačí cestou – lidé musí přijít na jiné myšlenky. Například 

cvičením, a protože tento měsíc u nich vypukne kreativní nálada, tak 

se můžou odreagovat i tvorbou… 

 

LEV ( 23.7. – 22.8.) 

Lvi jsou od malička vázáni k přírodě… Tento měsíc budou ve stresu, a 

proto to nejlepší co mohou udělat, je jít do lesa nebo někam, kde 

budou obklopováni přírodou, a dýchat - velmi zhluboka. Dosáhnou 

harmonie, a hned se jim naskytne vhodné řešení, a budou jinak 

pohlížet na svět. 

 

PANNA ( 23.8. – 22.9.) 

Panny si odjakživa šly za svými sny, bez ohledu na to, co ostatní 

říkají… Tento měsíc pro ně bude velmi kladný, získají nějakou novou 

práci či možnost nebo zkušenost. Byť se jim bude jen dařit, budou 

potřebovat podporu a pomoc ostatních - přátel a rodiny. 

 

VÁHY ( 23.9. – 23.10.) 

Tento měsíc pro ně bude časem odpočinku a relaxace. V minulých 

měsících doháněli do mohli, a teď si zaslouží odpočinek. Co si takhle 

zajet někam na nějaké klidné místo, nebo naopak navštívit nějaký 

koncert? 

 

ŠTÍR ( 24.10. – 22.11.) 

Štíři potřebují volnou ruku a nemají rádi, když je něco omezuje. 

Potřebují, aby to ostatní pochopili… Tím se ukáže, kdo je pravý přítel 

a kdo ne. Tento měsíc bude plný cvičení, a zdokonalování se… Štíři 

budou tento měsíc strašní sportovci a budou se snažit o nový a zdravý 



Natálie Nováková, 9. tř. 

životní styl. Tak co třeba jít si zaběhat či zajezdit na bruslích a 

kole?  

 

STŘELEC ( 23.11. – 21.12.) 

Pro ně to bude takzvaný „Měsíc meditace a objevování nových věcí“, 

navazování a nacházení nových vztahů a možná i lásky… Přinese to 

nové zkušenosti a nové vzdělání. 

 

KOZOROH ( 22.12. – 20.1.) 

Tito lidé jsou oblíbení už jenom pro jejich pozitivní myšlení a jejich 

pozitivitu…, jsou středem pozornosti. Takže i oni si někdy potřebují 

odpočinout od ostatních. Jsou to strašní spáči, takže spánek je pro 

ně ideálnější, než třeba pobyt v lázních. Rádi navazují nové vztahy - 

respektive lidé s nimi, takže ani tenhle měsíc o to nebude nouze. 

 

VODNÁŘ ( 21.1. – 20.2.) 

Bude se odpouštět. Ať už sobě nebo někomu jinému… Také tu bude 

možnost přiučit se něčemu novému o těle, výživě a správné 

životosprávě. 

 

RYBY ( 21.2. – 20.3.) 

Ryby někdy až trochu přehnaně důvěřují okolí. Mají naději v tom, že 

ať se jim cokoliv stane, tak okolí je z toho vytáhne. To by chtělo 

trochu pozměnit, protože ne vždy se tato důvěra může vyplatit. Ryby 

se už těší na léto, až budou moci nasávat sluneční paprsky. Ovšem ale 

i teď je sluníčko, tak proč někam nevyrazit?  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

KLIPY 
      

Jako první klip bych vám doporučila Avicii - The nights, ale věci, co 

v klipu dělají, jsou velice nebezbečné, tak je raději nenapodobujte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UtF6Jej8yb4 

 

 

Za druhé mám pro vás klip od Taylor Swiftové a  jmenuje se Style, 

další z jejích klipů o lásce.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=f9IC_DO7ESs 

 

A nakonec tu máme New element s klipem Sdílení. Myslím si, že je to 

velice melodický klip. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zlYcrJkcghM 

 

 

 
 

 

A opět je tu konec, naše únorové číslo končí. Před 

námi jsou jarní prázdniny, tak si je všichni užijte. A 

kdybyste se náhodou doma nudili, proč nevyužít 

volného času a nezkusit vyluštit některou z našich 

hádanek? 

Hudba a film 
 

Tereza Černá, 5. A 
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