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SLOVO  
Kamarádi, kteří rádi píšete, malujete, fotíte nebo vymýšlíte třeba něco zajímavého. 

Podělte se o vaše výtvory s ostatními. Napište nám do redakce a my Váš článek 

otiskneme. Jako poděkování od nás získáte předbíhací kartičku na oběd. 

dablickyzpravodaj@seznam.cz 

 

ECO 
 

Ve čtvrtek 14. června se konala v naší 

škole Eco fashion show. Byla to vlastně 

módní přehlídka modelů, které si žáci 

vyrobili z různých odpadních materiálů 

jako například z kartonu, igelitových 

odpadkových pytlů, PET lahví, roliček od 

toaletního papíru atd. 

Na modelech byla patrná fantazie i tvůrčí 

schopnost předvádějících. Do akce se 

zapojilo i šest učitelek, které si taktéž 

vlastnoručně vyrobily šaty. Sklidily za to 

od žáků veliký potlesk.  

Podstatou akce bylo si užít netradiční tvořivou práci na vytváření kostýmů a zároveň 

si i udělat legraci.  

V publiku seděli i zahraniční studenti projektu Edison a také všem společně zazpívali. 

Akce se vydařila a příští rok tam může odstartovat druhý ročník, kde již bude porota, 

která bude jednotlivé modely hodnotit. 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCE 

FASHION 

Paní učitelka si promenádu velmi užívala 

Krásný kostým vytvořil Dmytro ze 6.A Studenti z projektu Edison přispěli písničkou. 

mailto:dablickyzpravodaj@seznam.cz
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KVĚTINKOVÝ  
I přes nepříznivé počasí členové žákovské rady vyrazili prodávat kvítka měsíčku 

lékařského, aby podpořili prevenci při léčbě rakoviny tlustého střeva. Škola se do této 

akce zapojila poprvé a hned úspěšně. Žákům se podařilo vybrat 17 383 korun. 

      

 

VELCÍ ČTOU MALÝM 
Dva příběhy z knih Josefa Čapka a Mary Pavese si připravili pro své mladší spolužáky 

šesťáci a dvě žákyně z 8. třídy. Po vyučování se sešli ve školní knihovně, kde se ve 

čtení střídali. Bylo vidět, že mladší žáky příběhy zaujaly a pozorně poslouchali.

 

 

 

DEN 

Žákovský parlament je připraven prodávat kytičky. Počasí dětem nepřálo, ale oni to vydržely. 

Děti pozorně poslouchaly. Čtenáři a čtenářky z osmé a šesté třídy. 
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POŽÁRNÍ  
V pátek 18. května se ve škole rozezněla siréna. 

Školou se valil dým, naštěstí jen uměle vytvořený za 

pomoci dýmovnice. Žáci se se svými učiteli dostali 

ven na palouček před školou. Za malou chvíli na 

místo dorazily hasičské jednotky z Ďáblic, 

Březiněvsi, Čakovic a z Holešovic. Hasičům se 

podařilo včas vyhledat i „nezvěstné“ žáky, 

pracovníky a návštěvníky školy. Celé cvičení trvalo 

půl hodiny. Po 

ukončení akce se 

žáci vrátili do 

svých tříd k 

rozdělané práci.  

 

 

ROZHOVOR 
 

Žáků prvního stupně se ptala Maryam a Bětka z 5.C 

1.A Jak se těšíš na prázdniny? Adri: Málo, protože mám radši školu. 

1.B Jak se ti líbil první školní rok?   Olivka: Hodně. Nejvíc se mi líbil první den. 

2.A První nebo druhá třída? Žanetka: Druhá třída je lepší, protože se učíme míň než 

v první. 

2.B Co jste se naučili ve druhé třídě? Bert: Dělení, násobení, slovesa. 

2.C Jaký byl tvůj nejlepší zážitek ze druhé třídy? Verča: Na škole v přírodě, když jsme 

hráli nové hry. 

3.A Jak se vám líbila škola v přírodě? Anička: Dobrý, líbilo se mi všechno. 

3.B Jaké výlety jste podnikali na škole v přírodě? Šimon: Chodili jsme do lesa, na horu 

Žalí. Chytali jsme brouky. 

POPLACH 

 

Evakuovaná škola 

Záchrana lidí, kteří v budově zůstali 
Ke škole dorazila 4 hasičská auta. 
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4.A Je vaše paní učitelka přísná? Eliáš: Ne! 

4.B Rádi zpíváte? Niky: Jo, protože mě to baví. 

4.C Těšíte se do páté třídy? Vali: Ano, protože se tam těším. 

5.A Proč jste pořádali Bufík? Dan: Chtěli jsme si vydělat na výlet a na pizzu. 

5.B Kolik je u vás ve třídě dětí? Michal: 22 

5.C Co budeš podnikat o prázdninách? Deni: Pojedeme na dovolenou. 

 

VTI  
 

"Jak jsi na tom s tou dietou?" - "Špatně, ráno jsem měl vajíčka." - "Natvrdo nebo 
míchaný?" - "Kinder." 

 

Chtěla si hrát na doktora. Nechal jsem ji tři hodiny čekat na chodbě. 
 

Otec na třídní schůzce: „Proč zrovna můj syn dostává pětky?“ Učitel: „Já bych mu dal 
rád jinou známku, ale nic horšího než pětku mu dát nemůžu.“ 
 

Proč si blondýnky myslí, že je na Měsíci život? Protože se tam v noci svítí. 

 

Ptá se učitel dějepisu: 
„Co víme o lidech, kteří žili ve starověku?“ 
„Že už všichni umřeli.“ 

Baví se dvě kamarádky: „Kdo tě tak pokousal?“ 
„Můj pes.“ „A jak se ti to stalo?“ „Vrátila jsem se 
domů od kadeřníka a on mě nepoznal.“ 

 

Jde žížala navštívit svou sestru a ptá se jí: „Kde 
máš manžela?“ „Je s kámošema na rybách.“ 

 

Paní učitelka se ptá Aničky: „Tak co, Aničko, ukázala jsi doma tu pětku?“ 

Anička: „Ano“ Paní učitelka: „A co na to rodiče říkali?“  

Anička: „Nic, nebyli doma.“ 

PY 
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ARK SURVIVAL  
Ahoj lidi, dnes to bude o hře…………………………….………..ARK: Survival Evolved 

V této hře se buď připojíte na server, hrajete hru pro jednoho hráče, anebo si uděláte 

server vlastní. Vytvoříte si postavu (jsou na 

výběr různé vlastnosti a vzhled), objevíte se 

na ostrově, kde je vaším úkolem ochočit si 

dinosaury. Dá se říct, že tato hra nikdy 

nekončí. Tak se pustíme do 15 faktů! 

1. fakt: Sekery dávají největší strnulost ze 

všech zbraní kromě uspávacích šipek. 

2. fakt: Na hře se začalo pracovat v roce 2017 v říjnu. 

3. fakt: Vývojáři si zjišťovali informace o dinosaurech, hlavně z internetu a od svých 

přátel biologů. 

4. fakt: Jeden z vývojářů hry dříve dělal hru Dungeon Defenders 2. Byl šéfem týmu, 

pak na něj podali stížnosti za špatné chování k ostatním vývojářům hry, a byl 

vyhozen. Několik měsíců poté podal trestní oznámení a chtěl 600 milionů dolarů 

odškodné. Nakonec se dohodli mimosoudně na 40 milionech. 

5. fakt: Mapa Valhalla je 3x větší než mapa Island. 

6. fakt: Mapu Valhalla vytvořili vývojáři ve svém volném čase. 

7. fakt: Mapu Center vytvořil fanoušek jako mód. Wildcard Studio (studio vývojářů 

hry) mu pak nabídlo, aby se stal herním designérem. 

8. fakt: Vaše vlastní výkaly se dají ehm….. spapat a pak vám to ubírá životy, takže 

je to takový způsob sebevraždy, když se někde zaseknete. 

9. fakt: ARK:SE se na herní platformu dostal roku 2015 jako hra s předběžným 

přístupem. 

10. fakt: Jen za první týden přesáhly zisky z prodejů 250 milionů Kč. 

11. fakt: Arku hodně pomohl film Jurský Svět. 

12. fakt: Existuje program ARK Dev Tool Kit, se kterým hráči mohou najít takzvané 

Easter Eggy, schované věci, které se ve hře nedají nalézt normální cestou. 

13. fakt: Mapa Island je velká 48 km2. Napříč ji projdete asi tak za 40 min. 

14. fakt: Ve hře je přes 132 dinosaurů včetně bossů. 

EVOLVED 
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15. fakt: Mapa Schorched Earth je zhruba stejně velká jako mapa Island, je v ní 11 

nových dinosaurů a několik draků. 

Doufám, že se vám fakty líbily, a já se s vámi loučím.  

Vytvořil : Marek Pilský 

 

CO JE 
League of Legends (zkráceně LoL) je MOBA hra (multiplayer online battle arena), což je 

velice populární žánr strategických her. LoL má stejného tvrůce jako DotA, proto jsou si tyto 

hry v některých aspektech podobné. League of Legends je zdarma, což je jedním z hlavních 

důvodů její popularity. 

League of Legends má vlastního herního klienta, který 

vám umožňuje spravovat veškeré potřebné nastavení, 

stejně tak jako zakládat hry a využívat matchmaking 

(automatický systém přiřazování hráčů pro zápasy). 

Hráči hrají za rozdílné šampiony ve dvou týmech proti 

sobě. Jsou dva hlavní způsoby hry a to proti živým 

protihráčům a proti počítačem řízeným „botům“. Na 

výběr jsou 3 mapy, z nichž nejpopulárnější je Summoners Rift (obdoba základní mapy z 

Doty). Potom je tu menší mapa Twisted Treeline (3v3), což je oproti Summoners Rifu hodně 

malá mapka, kde hráči brání svůj Nexus, ale zároveň se snaží držet kontrolní body na mapě. 

Poslední mapou je Howling Abyss, kde se hraje populární mód ARAM (All Mid All Random) 

Linky na Summoners Rifu 

V Summoners Riftu se nachází 3 linky: hořejší, neboli 

top; střední, neboli mid a dolní, neboli bot. Mezi nimi 

se nachází jungle. 

V jungli se nachází příšery a ty musí jungleři zabíjet. 

Jungleři pomáhají svým spoluhráčům zabít nepřítele 

Na topu se hrají bojovníci na blízko. 

Na midu se hrají assassini nebo mágové. 

Na botu se hrají dvě postavy, podpora a střelec. 

V jungli se hrají tanci nebo bojovníci na blízko. 

Vytvořil : Jakub Zrzavý 

 

LEAGUE OF LEGENDS 
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OKÉNKO  
Žáci šestého ročníku měli na hodině českého jazyka sami napsat básničku na téma 

PUBERTA. Ty nejzdařilejší zde otiskujeme. Jak se jim to podařilo, posuďte sami.  

Filip Obořil 

Mám prý zvláštní nemoc, 

říká se jí lenost. 

Nebo že by puberta? 

Zase učení, zase ta škola? 

To je teda pořádná nuda. 

Zábavu mám vlastní, 

telefon k ní patří. 

Miluji sociální sítě, 

okamžitě pohltí tě. 

Rychlá wifi to je sen, 

to zas bude bezva den. 

Kdo mi zas co říká? 

Prý se mě to týká.  

Rodiče mi nerozumí, 

jako by už zapomněli, 

že tu nemoc taky měli. 

 

Lucka Procházková 

Puberta, z každého udělá extroverta, 

ale co když puberta udělá ze mě introverta? 

Co mohu dělat 

mám se vzdělat? 

A co když to nepomůže, 

mám se svléknout ze své kůže? 

Nebo si jít koupit růže? 

POESIE 

Anežka Jechová 

Když k umyvadlu stoupnu, 

do zrcadla kouknu. 

Zírám na ten obličej, 

kdy beďary mi naskočej. 

Furt mi někdo radí 

a to dost vadí. 

Sluchátka si nasadím, 

dobrou hudbu naladím. 

Už vím, co to znamená, 

tak puberta začíná. 

 

Šilhová Erika 

Jsem jen holka, která 

chuť má do deníku 

si psát jak ji nikdo 

nemá rád a všem jen lhát. 

Na všechny z rodiny 

koukám se, 

ze zlosti a žiju je ve vlastní 

sebelítosti. 

Přetvařuju se furt. 

Zastavit to nemohu. 

Pomoc, já už nemůžu. 

Všichni mě mají plné zuby 

a tak mám k zlobení 

ještě větší touhy. 

Taková je puberta. 

Každého to jednou potká. 

 

Andy Beranová a Majda Farkašová 

V pubertě mám pocity smíšené, 

kolem sebe tváře zničené. 

Nemohu jít klidně spát, 

s brekem pořád usínat. 

Období je to stresující, 

když vidím oči plačící. 

V jedné tváři vidím smutek, 

a v té druhé skvělý skutek. 
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Kristýna Kratochvílová  
a Kačka Stašková 
 
V pubertě se všechno mění, 

už to není žádné snění. 

Chceme být už dospělými, 

nesmíme však býti líní. 

Beďary už rostou směle, 

make upem to zakryjeme. 

Buď celý den propláčem, 

nebo se smíchem utlučem. 

 

Amélka Zítková  

a Vali Ečerová 

Jsou z nás větší retardi, 

každý patří do party. 

Nemyslíme logicky, 

mozek máme maličký. 

V pubertě, v pubertě, 

tvářím se furt dementně. 

Střídá se nám nálada, 

obličejů hromada. 

Smích, pláč, strach a únava, 

láska, Bůh a odvaha. 

Každou chvíli jiní jsme, 

jaké kouzlo tohle  je? 

Nikdo neví, kdy se směje, 

o pláči zas neví, kde je? 

Smích je dobrá nálada, 

nejlepší je záhada.  

Smutek zase jiná věc, 

tak se na něj jenom těš. 

Josef Kubát 

Chlapi jsou úchylní 

a holky se smějou kvůli blbosti 
co udělaj. 

Kluci jsou na holky, 

a holky na kluky. 

Nebo naopak. 

Kluci na kluky 

nebo holky na holky. 

 

Miky Šimák a 

Martin Zabilanský a 

Patrik Svoboda 

Rodiče jsou trapný, 

škola je marná, 

nebaví nás. 

Celý je to marný, 

rodiče jsou trapný, 

ale jsou dobrý. 

Škola je dobrá, 

jen když hoří a padá. 

 

 

Filip Hladík 

Puberta, to je věc, 

mamka volá, ať už je konec! 

Také je náročná, 

každý rodič to pozná. 

Všechno trapné je, 

svůj život si žijeme. 

Tělo nám dospívá 

a mozek vyspívá. 

Po děvčatech koukáme, 

očima je svlékáme. 

Rodiče žijí v naději, 

že to bude brzy za nimi. 

 

Jiří Schusser 

Teď zařvu 

 z plných plic, 

že jsem puberťák  

a kdo je víc! 

Zas zařvu 

z plných plic, 

že jsem king 

a ty nic! 

Zase zařvu 

z plných plic, 

že většina dospělých  

je na nic ! 
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POZNEJ   
Poznej loga značek 

 

-------       ------     -------      -------      ------- 

 

VÍTE,   
Koně nemohou zvracet? 

 

Krávu můžete vést po schodech nahoru, ale dolů již nikoliv? 

Krokodýli jedí kameny, aby se mohli ponořit hlouběji? 

Medvědi mají 42 zubů? 

Moč koček pod ultrafialovým světlem září?  

 

Můra nemá žaludek?  

Na každého člověka připadá milión mravenců? 

Na každého člověka připadá 200 miliónů hmyzu? 

Netopýr je jediný savec, který létá? 

Netopýři při vylétnutí z jeskyně zatočí vždy doleva? 

Novorozený klokan měří pouhý 1cm? 

LOGA 

ŽE 
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Oko pštrosa je větší než jeho mozek? 

Pavouci mají průhlednou krev? 

 

Pavouci nejsou hmyz, ale pavoukovci? 

Plameňáci se dožívají až 80 let?  

Slon Africký má jen 4 zuby? 

Sloni jsou jediní savci, kteří neumí skákat? 

Sloni používají uši pro regulaci tělesné teploty? 

Sloni sežerou za den přibližně 225 kilogramů rostlin a vypijí až 136 litrů vody? 

Sloní chobot pojme více než pět litrů vody? 

Šnek může spát až tři roky? 

Tarantule mohou přežít bez jídla až dva a půl roku? 

Vážka se dožívá pouze 24 hodin? 

Vážky mají 6 nohou, ale nemohou chodit? 

Kryštof Kocúrek 

  

JAK SE ORIJENTUJETE V 
Brněnské nářečí (hantec) 

Co znamená………augle? 

   Bóda? 

   Gébiš? 

   Klofna?  

   Šaukla? 

    

NÁŘEČÍCH 
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Co znamená, když se řekne: Co to fachčí? 

        Deková fuska? 

        Chalovat? 

Plzeňské nářečí (plzeňština) 

Co je to ………………………pentilka?  

         Tuto? 

         Vošouch? 

         Naštorc? 

         Zíbst? 

         Trhačka? 

         Nastevřít?

  

   

Správné odpovědi: 

Brněnské nářečí:      

Augle = oči, Bóda = škola, Gébiš = zadek, Klofna = kytara, Šaukla = houpačka, Co to 

fachčí? =kolik platím?, Deková fuska = smradlavá ponožka, Chalovat = jíst 

Plzeňské nářečí: 

Pentilka = Mikrotužka, Tuto = toto, tohle, vošouch = bramborák, naštorc = nakřivo, 

příčně, zíbst = někoho zebou ruce, trhačka = náčrtník, nastevřít = pootevřít 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce časopisu přeje všem učitelům, žákům i pracovníkům školy krásné 

prázdniny a v září se zas všichni sejdeme u lípy 😊 


