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NOVÁ 
Milí kamarádi,  

letošní rok běží na naší škole kroužek redakční činnosti, kde jsme pro vás připravili časopis, který právě 

čtete. Pojmenovali jsme ho ĎAZ – Ďáblický zpravodaj.  Chceme vám přinášet zajímavé zprávy, 

rozhovory a další informace. Pokud také rádi píšete, malujete nebo fotíte a chtěli byste se s námi o 

vaše dílo podělit, budeme moc rádi. Napište nám na dablickyzpravodaj@seznam.cz 

Vaše redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCE SE PŘEDSTAVUJE 

Já jsem Linda a 

ráda plavu. 

Já jsem Marek a 

rád hraji PC hry. 

Já jsem Lukáš a 

rád hraji fotbal. 

Já jsem Lucka a 

ráda tancuji. 
Já jsem Klára a 

ráda tancuji. 
Já jsem Lucka a 

ráda tancuji. 

Já jsem Maruška 

a ráda plavu. 

Já jsem Petr a rád 

skáču parkour. 

Já jsem Filip a 

rád hraji fotbal. 

Já jsem Filip a rád 

skáču parkour. 

Já jsem Vojta a 

rád hraji PC hry. 

Já jsem Kryštof a 

rád skáču parkour. 

Já jsem Kristián a 

rád jezdím na kole. 

Já jsem Sofie 

Já jsem Dan. 
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ROZHOVOR 
Dan Krauz z 5.A se ptal pana ředitele Mgr. Josefa Buchala. 

Probíhalo 116. výročí podle plánu? Co mělo být jinak? 

Mělo to velmi krásnou atmosféru. Přišli se mezi nás podívat i 

bývalí žáci, učitelé a pracovníci.  

Myslíte, že se rodičům škola líbila? 

Určitě se škola rodičům moc líbila, co jsem s nimi mluvil.  

Byly přípravy na 116. výročí školy složité? 

Byla to spousta práce v nelehkém prostředí, škola nebyla 

dostavená. Postupně ji vybavujeme například nábytkem. 

Jsem velmi rád za lidi, kteří nám s tím pomohli. 
 

A jak se výročí školy líbilo žákům a učitelům to zjistil Dan v následujících rozhovorech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S… 

Matyáš Zeman z 1.A 

Jak se ti líbilo 116. výročí školy? 

Bylo to hezký. 

Chutnal ti dort?  Pochválil bys paní 

kuchařky? 

Ano, ano. 

Líbí se ti škola? Chodíš do ní rád? 

Líbí. Chodím rád. 

Máš rád dorty? 

Ano. 

 Paní učitelka Zdena Tačovská 

Líbil se vám večerní program? 

Určitě, moc se mi líbil. 

Navštívila jste už knihovnu? 

Samozřejmě a budu navštěvovat dále. 

Ochutnala jste klobásky nebo něco 

jiného z ovocného rautu? 

Klobásku jsem si samozřejmě koupila a 

z ovocného rautu jsem byla nadšená. 

 

Jméno: Nela Lövenhöferová z 2.C 

Je škola oproti předešlému roku 

hezčí? 

Ano, líbí se mi moc. 

Představovala sis 116. výročí jinak? 

Ne, moc se mi líbilo. 

Prošla jsi školu s rodiči? Líbila se 

jim? 

Ano, moc se jim líbila a nejvíce 

ovocný raut. 
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JAK 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátké video z oslav můžete shlédnout na YouTube – kanál ZŠ Ďáblice 

 

 

SLAVILA ŠKOLA NAROZENINY 

Po poplachu, při kterém 

nikdo „neuhořel“, se 

škola sešla na rynku. 

Po projevu pan ředitel 

zapálil svíčky na dortu. 

Jen tři, 116 by se na 

dort ani nevešlo. 

Pro každou třídu 

byl připraven  

jeden dort. 

Dopoledne si mohli 

žáci vyzkoušet Šemíka 

z jezdecké školy. 
Odpoledne se 

slavnostně 

zasadila lípa. 

Potom se 

konal ovocný 

raut 

s prohlídkou 

školy a 

doprovodný 

program 
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VTI 
„Vlaštovky, to jsou moudří 

ptáci," rozumoval jeden 

třeťák. „Jakmile začíná 

škola, chystají se odletět 

jinam..." 

 

"Pepíčku, chodíš rád do 

školy?" 

"Chodím rád do školy i ze 

školy, jenom to mezi tím 

mě nebaví." 

 

Skupina lvů z dálky pozoruje skupinu rytířů v 

brnění. 

Jeden lev si vzdychne: "Ach jo, zase konzervy!" 

 

Sedí na plotě dva kohouti a nudí se.  

"Nezakykyrykáme si"?  

"Ne, pojďme radši do masny, podívat se na nahé 

slepice." 

 

Dvě krávy na 

louce 

pokojně 

přežvykují 

jetelíček a 

jedna 

povídá:  

"Ty hele, 

slyšelas taky 

o tý nemoci šílenejch krav?"  

Druhá se na ni s klidem zadívá a odpoví:  

"Jó, to mě nezajímá, já jsem veverka." 

 

Zapoj se i ty! Napiš nám nějaký vtip na dablickyzpravodaj@seznam.cz . Autoři, 

jejichž vtipy uveřejníme, získají odměnu! 

 

PY 

mailto:dablickyzpravodaj@seznam.cz
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KVÍ 

Dokážete si tipnout, v jakém znamení zvěrokruhu se narodili 

někteří učitelé? Správné odpovědi najdete na poslední straně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z 

Beran                Býk  Blíženci     Kozoroh        Vodnář       Ryby 

      Rak                      Lev          Panna            Váhy        Štír       Střelec 
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ZEPTALI JSME SE  

 

V letošním roce začala na škole působit žákovská rada 

složená ze zástupců jednotlivých tříd. Jejich úkolem bude 

sbírat informace od spolužáků i učitelů, co by se dalo ve škole 

zlepšit a přispívá k odpovědnosti a součinnosti žáků a učitelů 

na chodu školy a snaží se vytvářet ze školy místo, kam budou 

rádi chodit. Předsedou pro letošní rok byl zvolen deváťák Milan Mužátko. 

Jak se ti líbí ve tvé funkci a co od toho očekáváš? 

Je to naučné a doufám, že škole pomůžu nejen já, ale celá žákovská rada. 

Plánujeme různé školní akce a výlety. 

 

 

NAŠE  

 

6.B v hodině matematiky měřila školu. Přišla na zajímavá zjištění. Věděli jste, že 

pokud byste chtěli všechna patra školy obejít dokola, nachodili byste skoro půl 

kilometru?  

4.C vytvářela na hodině výtvarné výchovy 

společný obraz s dinosaury. Zde jsou 

fotky z jejich tvoření. 

Děláte na hodinách něco zajímavého? 

Malujete, píšete sloh nebo básničky, vyrábíte? 

Pochlubte se ostatním – napište na 

dablickyzpravodaj@seznam.cz 

PŘEDSEDY ŠKOLNÍ 

ŽÁKOVSKÉ RADY 

ŠKOLA 
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ZAJÍMAVOSTI  

Znáte pohádku Vzhůru do oblak? Hlavní hrdina si připevní ke 

svému domku balónky a letí vstříc 

dobrodružství. Tato pohádka se 

stala inspirací pro britského 

dobrodruha Toma Morgana, který 

v Jižní Africe nafoukl 100 héliových 

balónů a přivázal je k židli, na 

které seděl. Vznášel se ve 

vzduchu skoro 2,5 km nad zemí 

a uletěl asi 25 km. Potom 

postupně uřezal balóny, aby 

začal klesat.  

 

Pětiletý Shon Griffin z Filadelfie se hezky stará o opuštěné 

kočky. Obléká se do kostýmu superhrdinů a zachraňuje 

toulavé kočky. V okolí mu nikdo neřekne jinak než „kočičí 

muž“. 

O tom, jak důležitý může být mobilní telefon se 

přesvědčila žena, která se dostala do přestřelky v Las 

Vegas. Za to, že je ještě na živu, vděčí svému iPhonu, 

který kulku schytal místo ní. 

 

Adrian Kozakiewicz je jedním z největších 

chovatelů hmyzu v Evropě. Má různé druhy 

z celého světa. Kromě toho je i majitelem největšího 

„šneka“. Svoje fotky uveřejňuje na Instagramu. 

Tento velký hlemýžď je z druhu Archachatina 

marginata, někdy se nazývá západoafrický hlemýžď, dožívá se v průměru 10 let a 

dorůstá 20 cm.             Zdroj: https://najky.webnoviny.sk 

ZE SVĚTA 

https://najky.webnoviny.sk/
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VTIPNÉ  

 Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Piš pět, svačím!“ 

 Snažil se odemknout zamčené dveře. Když byl přistižen, vymlouval se 

na to, že ho zajímají tajné chodby. 

 Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito. 

 Dává pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí, že nedávám pozor, tak 

nedává pozor. 

 Kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a ptá se, jestli to myslím opravdu vážně. 

 Byla na záchodě se třemi spolužáky a kouřila. 

 Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod pana ředitele, který dupe a funí. 

 Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné. 

 Při písemné práci chtěl odejít na záchod a vymlouval se, že se posere. 

 Strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami.  

 Tváří se inteligentně, ale je úplně blbej.  

 Na položenou otázku neodpověděl a dostal záchvat smíchu. 

 Při sexuální výchově osahává spolužačky a tvrdí, že se vzdělává. 

 Přinesl do hodiny prášek na pečení a předstíral prodej drog. Odmítal vše vydat a nyní 

i přiznat. 

 Přinesl do školy jed na krysy s úmyslem vyzkoušet jej na učiteli. 

 Vyhodil spolužákovu tužku z okna se slovy: „Pokud tě má ráda, vrátí se.“ 

 Olizuje temperové barvy a pak se diví, že zvrací. 

 Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval až na třetí hodinu.  

 Nutil tělesně postiženého spolužáka, aby vylezl na strom. 

 Při měření ve fyzice používá vlastní měřící přístroj a prohlašuje, že školní voltmetry nestojí 

za nic. 

 Napovídá nepovoleným způsobem. 

 Rozbil okno a vymlouval se, že nemůže dýchat. 

 Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu.  

 Smrká mi do výkladu. 

 Poznámka: Je drzá a neustále vyrušuje. Odpověď otce: To má po matce, zmlátil jsem je obě. 

 Strká ptáka do topeni! (…poznámka žákovi, který nastražil do radiátoru chcíplého kosa) 

 Vědomosti vaší dcery se rovnají nule; pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby je 

minimálně zdvojnásobila. 

 Plival na schodišti na níže postaveného učitele vyššího ročníku, čímž snížil jeho vážnost. 

 Hodil mokrou houbou po učitelce a ta po dopadu na zem udělala loužičku. 

 Při hodině pleská mokrým pytlíkem o lavici. 

 Nerespektuje pokyny dozoru o přestávce, na napomenuti reaguje: „Můžu se na to vy….!“ 

 Pořád se hlásí. 

 Ruší spolužáky svými vzdechy! 

 Celou hodinu si přerovnává pytlík. Takhle se nic nenaučí! 

 Plive kuličky z železné trubičky. 

 Při hodině dějepisu troubil stočeným sešitem státní hymnu! 

 Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom. 

 Vyndala při hodině tělesné výchovy bez dovolení kozu a celá třída přes ní skákala. 
Zdroj: http://www.beruna.cz/text-poznamky-ze-zakovskych-knizek/ 

POZNÁMKY 

http://www.beruna.cz/text-poznamky-ze-zakovskych-knizek/
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MAZLÍČCI  

 

V této rubrice budeme 

představovat domácí 

mazlíčky učitelů. Jako 

první představujeme 

Bessinku paní učitelky 

Zrzavé a pana učitele 

Zemana. Je to fenka 

pražského krysaříka, která 

oslaví příští rok v červnu 

5. narozeniny. Je chytrá, 

občas i vychytralá a 

miluje jídlo. I když je malá, 

má srdce bojovníka. Brání 

svou rodinu štěkotem a 

troufne si i na velké psy. 

Umí i několik povelů a je 

strašně mazlivá. 

 

VÍTE,  

 

 Muži i ženy prdí stejně - v průměru 14krát za den. Muži se tím jen více "chlubí", 

proto to vypadá, že prdí víc. 

 Pokud muž a žena sní to samé, výsledek vždy zapáchá více u ženy. 

 Člověk vyprodukuje denně půl litru plynu. 

 Rychlost prdu je přibližně 11 km/h a teplota 37°C. 

 Ve stavu beztíže můžete prd použít jako reaktivní motor k vlastnímu pohonu. 

 Nejvíce prdí termiti. Každý rok uvolní více metanu než kompletní lidská 

populace včetně průmyslové výroby a zemědělství. 

 Vegetariáni prdí víc než lidé jedící maso. Zelenina obsahuje větší množství 

oligosacharidů, při jejichž trávení tělo vyrábí jako vedlejší produkt právě plyn. 

 Člověk během svého života stráví 6 dnů prděním. 

 Kdyby člověk prděl nepřetržitě 6 let a devět měsíců, vyprodukoval by dost 

energie k výrobě atomové bomby. 

 Indiánský kmen Yanomami z Jižní Ameriky považuje uprdnutí za pozdrav i 

vyjádření úcty. 

 Naproti tomu v Africkém státě Malawi je prdět na veřejnosti zakázáno. 

 Potápěč si v hloubce 10 a více metrů nedokáže prdnout. 
ZDROJ: http://pele-mele.blog.cz/1208/vse-co-jste-nevedeli-o-prdech 

 

 

NAŠICH UČITELŮ 

ŽE … 

http://pele-mele.blog.cz/1208/vse-co-jste-nevedeli-o-prdech
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FOTOROMÁN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDELNÝ SEN 

 

Na Halloweena v hodině 

biologie se probírala lidská 

kostra. 

Honzu to nebavilo a tak v hodině usnul. 

Zdál se mu 

hodně 

strašidelný sen 

o kostlivcích. 

Hej, nespi, právě 

seš vyvolanej! 

Urči tuto 

kost! 
Coooo? 

Pomóóóc!!!! 



11 
 

28.  

28. říjen je státní svátek. Je to den, kdy vzniklo Československo. 

I my v naší škole jsme si tento významný svátek připomněli 

shromážděním na rynku před školou. V roce 2018 uplyne už 100 

let od této události.  

 

K 28. říjnu se pojí i další výročí. Je to 

den, kdy byla odhalena Socha 

Svobody. A to v roce 1886. Dnes je to 

neodmyslitelná součást New Yorku, 

která měří 46 metrů a stojí na téměř 

50timetrovém podstavci. Její plný 

název zní: Svoboda přinášející světlo 

světu. Ročně jí navštíví kolem 4 miliónů 

turistů. Tak velkou sochu dosud nikdo nepostavil. Jen její nos měl měřit půl druhého 

metru.  

 

ZNÁTE  

 

1. Co jsou to necky 

a) Používaly se na praní 

b) Používaly se na rozvalování těsta 

c) Bramborové placky 

2. Co je to strdí? 

a) Víno 

b) Míza 

c) Plástev medu 

3. Co je to verpánek? 

a) Židlička, na které pracoval švec 

b) Druh perníku, který se používal k zahuštění omáček 

c) Nářadí  

 

 

VYLUŠTĚNÍ  

L. Zrzavá – Panna, J. Zeman – Kozoroh, B. Horáčková – Ryby, J. Ficek – Blíženci, D. Pařík - Beran , 

R. Nosková – Střelec, T. Novotný - Ryby, V. Černohorský – Lev, J. Kruchina – Ryby, J. Buchal – Rak, 

J. Hoštička – Váhy, K. Dunajová – Býk 

ZNÁTE STARÁ SLOVA? – VÝSLEDKY:  

ŘÍJEN 

KVÍZU ZE STRANY 5 

STARÁ SLOVA? – OTESTUJTE SE 

4. V úsloví vím starou belu – 

co je to ta stará bela? 

a) Starý pes 

b) Chudoba 

c) Nic 

5. Co je to okřínek? 

a) Nářadí na sečení pole 

b) Mělká mísa na kynutí 

chleba 

c) Kolík na sázení 

6. Co je to sopouch? 

a) Trouba 

b) Komín 

c) Rampouch 

 

Vyluštění najdete dole na stránce. 

1a), 2c), 3a), 4c), 5b), 6b) 


