
Ahoj, 
Jmenuji se Daniel Voráček a jsem šéfredaktorem tohoto kroužku. Doufám, že se vám náš 
časopis bude líbit a já vám teď řeknu něco o sobě. 
Je mi 11 let a narodil jsem se 31.3.2004. Baví mě fotbal, hraní na klávesy, pracovat 
s počítačem (proto jsem taky šéfredaktor), stavět z lega různé technické věci a vytvářet 
LEGO animace. Moje oblíbené předměty jsou:  informatika a matematika. Líbí se mi zelená a 
černá barva a mám rád skoro všechna zvířata.                                          
A to je asi tak všechno, zatím ahoj!    

Ahoj, jmenuji se Adéla Hutyrová a je mi 12 let. Ráda tančím a plavu, mým nejoblíbe-
nějším předmětem je tedy tělocvik. Také ráda s mamkou peču dorty. Občas  si vařím 
palačinky nebo špagety. Ve volném čase zkouším sestavu nebo koukám na televizi, ja-
ko každé jiné dítě. Chodím do šesté třídy. Mezi nejoblíbenější předměty bych si vy-
brala matematiku, tělocvik, informatiku. Později bych chtěla pracovat jako učitelka 
tance. Nejradši mám pompony. Je to taneční styl, něco jako roztleskávačky.  

 

AHOJ! 
JMENUJI SE ADÉLA HEIEROVÁ A JSEM ZE TŘÍDY 6.C . MŮJ OBLÍBENÝ KROU-
ŽEK JSOU KONĚ, KONĚ JSOU MŮJ ŽIVOT. RÁDA POMÁHÁM A SPOLUPRACUJI 
VE ŠKOLNÍM  ČASOPISU.  RÁDA I VYMÝŠLÍM NOVÉ NÁPADY.  

Ahoj, já jsem Barbora Bartošová. Je mi 11 let. Mám ráda koně, psy a modrou 
barvu. Baví mě matematika, čeština, anglický jazyk a tělocvik.  Baví mě škola . 

Ahoj, já  jsem Klára Lászlová. 
Je mi 11 let. Mám ráda modrou barvu. Baví mě matematika, český jazyk a tělesná 
výchova. Mé oblíbené číslo je 10. 

Ahoj já jsem Natálie Váňová, je mi 11 let. Moje nejoblíbenější barva je růžová. Moje 
oblíbené zvíře je činčila a chameleon. Bydlím v domě se zahradou. Mám brášku a sest-
ru, bráška chodí teprve do školky a sestra do školy. Doma nemáme žádné zvíře, ale 
budeme mít asi psa. Ráda čtu a mám ráda přírodopis a dějepis. 

 Ahoj, já jsem Ondřej Mrhal. Je mi 11let. Mám rád lego. Mám rád zelenou a 
modrou barvu. A mám rád morčata. 

ročník : I.         číslo: 1        podzim 2015    

příště vám představíme další redaktory … 



Ingredience:   
                                                                  

Hořká čokoláda 

s vysokým podílem kakaa  70% 

                                             

Hladká mouka                        160g  

 

Máslo                                    360g  

 

Cukr třtinový                        400g                                                  

Postup přípravy: 
Máslo a čokoládu rozpustíme ve vodní lázni a necháme vystydnout. Celá vejce vyšleháme s cukrem do pěny. Při-

dáme čokoládovou pěnu a nakonec opatrně vmícháme přesátou mouku s kakaem. Pečeme v pekáči s pečícím papí-

rem při 180°C po dobu 25 min.  
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Rozhovor s Milanem (GREEN  LIFE) 
Proč jste se rozhodli uvádět vaše besedy na naší škole ?  
Protože je důležité, aby se děti dozvěděly o významu ohrožení a ochrany přírody. 

Proč jste se rozhodli dát téma Ledovce ? 
Je to jeden z významných ekosystémů. 

Je těžké vymyslet hry o tématech ? 
Nikoli, děti jsou velmi kreativní. 

Kde seženete samolepky, které nám rozdáváte a kolik jich potřebujete? 
Objednáváme je a jsou na recyklovaném papíru, cca 10 000. (V letošním roce rozdáváme záložky místo samo-
lepek.) 

Kolikátý rok děláte Green Life ? 
Od roku 2009 existuje tento projekt a od roku 2012 jsou přednášky ve školách. 

Proč jste se rozhodli pro název Green Life ? 

Je to symbol života,  Green Life je název našeho projektu.     

čeština                           
angličtina 
němčina 
ruština 
francouština 
italština 
španělština 
polština  
slovenština 

Miluji tě. 
I love you. 
Ich liebe dich. 
Я люблю тебя. (Ja ljublju tebja.) 
Je t'aime. 
Ti amo. 
Te amo, Te quiero. 
Kocham cię. 
Milujem ťa, Ĺúbim ťa. 

Paliva               Sobota 

Podkolenka       Skřivan  

Holinka            Bludimíra            

 

RÝMOVÁNÍ  

V dáli houká _ _ _ _.               

Na nebi pluje M_ _ _.   

Ve škole uběhla první _ _ D_ _ _. 

Dámské lodičky je obuv, kterou nosí zejména ženy. V historii američ-
tí puritáni nedovolovali ženám nosit lodičky, protože si mysleli, že to 
je ďáblův nástroj. Vydali tzv. podpatkový zákon, který ženám zakazo-
val nosit tuto obuv... 

 
 
Druh čepice (vojáci, mažoretky, letušky, policisté….)  

 
 
Větší protáhlé hladinové plavidlo, sloužící k přepravě osob a nákladu, 
shora kryté palubou. 

 
 
A také název našeho nového školního časopisu :)  

(vymysleli ho noví redaktoři a inspirovali se naším školním logem) 

 



Redakce školního časopisu Lodička: 

Daniel Voráček - šéfredaktor 

Jan Smělý - zástupce šéfredaktora 

Barbora Bartošová, Ondřej Mrhal, Klára Lászlová, Adéla Hutyrová, Natálie 
Váňová, Adéla Bártová, Lenka Leová, Klára Sajlerová, Adéla Heierová, 
Tereza Neumannová, Adéla Šebková 

Materiály ke zveřejnění zasílejte na e-mail: lodicka@2zsjirkov.cz 
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Výsledky naší ekologické ankety 

Odpověď Počet 
nezajímá mě to 25 
je to zbytečné 19 
obtěžuje mě to 7 

třídím 462 

Jaký máte názor na třídění odpadu? 

Odpověď Počet 
papír 439 
sklo 299 

plasty 402 
hliník 77 

elektroodpad 190 
baterie 283 

bioodpad 78 
oděvy 211 

nebezpečný odpad 120 
víčka od PET 359 

Které materiály doma třídíte?  

Odpověď Počet 
ano 262 
ne 55 

nevím o tom 203 

Přivítali jste sběr hliníku na naší škole?  

Odpověď Počet 
ano 235 
ne 162 

někdy 125 

Využíváte box na vybité baterie ve škole?  

Odpověď Počet 
ano 197 
ne 8 

občas 18 
psa nemáme 298 

Jestliže máte doma psa, uklízíte exkrementy po 
svém mazlíčkovi?  

Odpověď Počet 
ano 512 
ne 9 

Líbí se vám prostředí na naší škole?  

Co byste chtěli, aby se v prostředí na naší škole zlepšilo, co postrádáte? (výběr volných odpovědí) 

Prostředí máme hezké, ale v chování k němu i k sobě navzájem jsou pořád mezery…, zvelebení školní zahrady, hřiště u školní družiny, zlep-

šit prostředí WC i na 2. stupni, políčko pro pěstování zeleniny, podporu zřizovatele v modernizaci školního bazénu, je to velké plus pro školu, 

stejně tak zvážit využití sluneční energie pro ohřev vody v bazénu, v síni tradic dát novou výzdobu, postrádám zrcadla na dívčích WC, uvítala 

bych kontejner na textilie s možností jejich odvozu pro charitativní účely. 

Myslím, že tato škola by měla být příkladem ostatním školám.   


