
 

 



                           HRDINA Z KRTINCE 

 

V tomto čísle si budeme povídat o hrdinech z filmů, knížek a pohádek.       

A protože jsme Kladeňáci, začneme s někým, kdo k našemu městu patří, 

protože se jeho tvůrce, uznávaný kreslíř, pan Zdeněk Miler, v Kladně 

narodil.                                                                                                               

V roce 1954 ,(tj. před 64 roky), nemohl Zdeněk Miler, už v této době 

uznávaný výtvarník, dobré dva měsíce přijít na nějaké neokoukané zvíře,    

o kterém by natočil svůj film. Tak se šel projít do lesa za Kladno, aby si 

vyčistil hlavu a zakopl o krtinec. Tak nějak se prý zrodil nový hrdina –

Krteček.                                                                                                                 

Tuto animovanou postavičku si brzy zamilovali na celém světě. První díl      

o Krtkovi vznikl v roce 1957 (před 61 roky) a jmenuje se  Jak Krtek             

ke kalhotkám přišel . Je netypický tím, že hlavní hrdina v animovaném 

filmu mluví („Jejda“, „Jé“ , „Jú“) – namluvily ho autorovy dcery.       

Krteček se dokonce dostal ve své plyšové podobě na palubě raketoplánu  

Endeavour do vesmíru.                                

O Krtečkovi vzniklo 50 večerníčkových příběhů, Milerovi ilustrace zdobí   

40 dětských knížek, dohromady se jich prodalo přes 5 milionů.             

V roce 2011 pan Miler zemřel, ale jeho hrdina Krteček žije dál….:-)). 
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( zpracováno redaktory podle zdroje Víkend MF Dnes 

z 24.3.2018, podle textu L.Hrona, , foto ČTK)  



                           
 

  
1.5.  Svátek práce                             1. MÍSTO   
2. 5. Zikmund  

3. 5. Alex 

4. 5. Květoslav 

5. 5. Klaudie 

6. 5. Radoslav 

7. 5. Stanislav 

8.5.  Den osvobození                                 

9. 5. Ctibor   

10. 5. Blažena  

11. 5. Svatava                   Marie Dunková. 6.B                   Dana Pešulová, 2.A 

12. 5. Pankrác                                              

13. 5. Servác                                                  2. MÍSTO 

                Den matek                                                                                                                                        

14. 5. Bonifác  

15. 5. Žofie  

16. 5. Přemysl  

17. 5. Aneta                                                                                                                                                                                  

18. 5.    Nataša                                                               

19. 5. Ivo  

20. 5. Zbyšek                               

21. 5. Monika        
22. 5. Emil      

23. 5. Vladimír  Kateřina Vejvarová, 2.A           Žofie Barabášová, 5.B     

24. 5. Jana       3. MÍSTO                

25. 5. Viola                                                              Eliška Mázlová, 4.B                        

26. 5. Filip            

27. 5. Waldemar                

28. 5. Vilém                                                                    VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

29. 5. Maxmilián                                                              ZA DUBEN 2018             

30. 5. Ferdinand                                            

31. 5. Kamil                  - 3-                             

KALENDÁŘ - květen 



 ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem pes, jak už jste si všimli. Psi, jak je známo, jsou masožravci, 
tudíž se živí masem. Ale v dnešní době maso nahrazují granule. 
Psi se využívají na různé věci, od hledaní bomb….po různé 
soutěže.  Eh… teď zpátky ke mně. Jelikož jsem superhrdina, 
mám i své hrdinské schopnosti.                                                      
Patří mezi ně laserové oči a lítání. No prostě představte si 
supermana, který vypadá jako pes………..……No to je asi vše       
co vám tak mohu říct. No nic letím zas do neznáma.                               
Až budete v nebezpečí, stačí štěknout o pomoc a já vás přijdu 

zachránit……….! 
 
                                                                (Eliška Chocholoušková, 8.A) 
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           Pohádkové hádanky 
                 K úryvku z pohádky vždy napiš její název ☺.  

„Proč máš tak velké uši?“  „To abych tě dobře viděla!“ 

__________________________________________ 

 

„Kdopak mi tu loupe perníček?“ „Nikdo, to jenom větříček!“ 

____________________________________________ 

 

„Když objevila starou věž, kterou ještě neviděla, vstoupila do ní a           

po schodech se dostala do místnosti, kde uviděla ženu předoucí                      

na přeslici.“ 

______________________________________________________ 

 

„Máš mě ráda jako... Tak já ti pomůžu. Vedle zlata jsou ještě jiné věci, 

stejně cenné, i vzácnější.“ „Mám tě ráda jako sůl.“ 

 

_______________________________________________________            

(Alžběta A. Tatková, 7.A )                                                                     

                                                                                                                         -5-                                                                     

 UHÁDNEŠ?? 
 



 TRPASLÍK 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6-                                                            (Michaela Prošková, 6.B )                                              



                                PES S ROHAMA  

 Ahoj! Jmenuji se Bertička Prošková. Narodila jsem se 
23. 12. 2013. Jsem pes, rasou po mamince labrador,    

po tatínkovi voříšek. Každý den chodím s mojí 

paničkou na procházku, které říkáme ,,špacírek“.  Celý 

den doma hlídám a spím s páníčky v posteli. Naší 

domácnost vede kočička Amálka, to je naše ředitelka. 

Ještě s námi bydlí kocourek Matýsek, kterého našla 

paní na ulici v Kolíně a dala ho do útulku. A za pár 

měsíců jsme si pro něj přijeli. Když měla moje panička 

narozeniny, její dcera jí dala čokoládu. No a ta 

panička si dala trochu té čokolády a položila si ji na 

noční stolek. Já jsem  prosila o trochu té dobroty, ale 

ona mi dala jen malý kousek. 

Tak jsem se přiblížila ke 

stolku a jak to tak pěkně 

vonělo, tak jsem si dala 

trošku  a nakonec jsem to 

snědla celé. Když panička 

zjistila, co se stalo, hodně se 

zlobila a řekla o mně, že jsem 

čokl!        Tady jsem s rohama        

(text i foto Míša Prošková, 6.B)                                                                   -7-                                                                                                                                                                                                                                         



                             DO POHÁDKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Maková panenka a motýl …      2. U rybníka Brčálníku žije … 

3. Bob a Bobek, králíci z …          4. Ruská pohádka Jen počkej … 

5. Ferda …  6. …  a Vochomůrka z pařezové chaloupky … 

7. Na skládce u Vizovic žijí tři … 

 

 

 

 

 

 

(Jakub Trešl, 8.A) 
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1 E   N  E  

Y 

2 R  K     Č E  

3   O     U 

4   J Í   

5   A    E  

6  Ř   Í    

7 K R     I 

Doplň do křížovky správná slova… 

………………………………………….. uslyšel z chaloupky hlasité 

chrápání. Když vešel do světnice, uviděl vlka, jak leží na posteli 

a oddychuje. Jelikož nikde neviděl Karkulku ani  její babičku, 

rozhodl se vlkovi břicho … Konec všichni znáte. 

Já se vás ptám: Kdo byl zachráncem Karkulky a její babičky?  

 

No přece ……………………………………… 



NAJDI CESTU  

                    

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               KDO TU CHYBÍ?????? 
 

                  

 

   
        (Barbora Madiová, 6.B)       obr. Alena Chladová, 4.B          -9- 

   



                                   PRO MLSNÉ PUSY 
 

Vynikající pečené taštičky  
1 měkký tvaroh (250 g)                                                                   
1  tuk na pečení  (250 g)                                                                          
250 g polohrubé mouky 

 

     náplně:  

                tvaroh                                                            

        mák 

        ořechy 

                marmeláda 

                povidla 

 

1. Tvaroh, ztužený tuk na pečení a mouku zpracujeme na těsto. 

Jde to velmi dobře. Vyválíme plát, vykrájíme kolečka a 

doprostřed dáme náplň, kterou máme rádi a kterou               

si ochutíme, jak jsme zvyklí - třeba do koláčů apod.                   

  

2. Kolečka přehneme a stiskneme buď rukou nebo udělátkem 

na pirohy.        

  

3. Naskládáme na plech a upečeme dozlatova  na  200 °C         

a hlídat, je to celkem brzy!!!. Můžeme pocukrovat. 

Z této dávky jsou 2 plechy! 

                       DOBROU CHUŤ!!!    

                                                                           ( text a foto: Marek Bílý, 5.B)         
-10-                                                                           



                                     VYHODNOCENÍ               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ZE SOUTĚŽÍ:  

                           NAMALUJ HRDINU 

                                     A 

 

 

       
                                                                                  ČARODĚJNICKÝ KVÍZ 

                                                                        Gratulujeme ☺.        
        - 11-                                                 

              



                                                    NÁMĚT KE ČTENÍ 

Percy Jackson je světový bestseller, od amerického spisovatele Ricka 
Riordana, podle řecké mytologie. 
Percy Jackson v 1. díle studuje na akademii Yancy     
6. třídu, když se mu učitelka matematiky (slečna 
Doddsová) promění v nestvůru-Lítici. Po skončení 
školního roku se se svou matkou Sally Jacksonovou 
navzdory námitkám svého nevlastního otce Gaba 
Ugliana vydají   do Montauku k moři než     se tam 
objeví jeho nejlepší kamarád Grover, který přiběhne                           
bez kalhot a Percy zjistí, že je satyr (napůl kozel a napůl člověk). 
Grover vypoví Sally příhodu se slečnou Doddsovou. Percyho matka 
okamžitě rozhodne, že odjíždějí a veze Percyho k zálivu na Long 
Islandu. Těsne před kopcem, který se jmenuje Vrch polokrevných je 
dožene Mínotaurus a zabije Sally a Percy ho nakonec zabije a dostane 
se      do Tábora polokrevných, kde žijí všichni polokrevní (děti bohů 
a lidí)          v bezpečí. Leží tři dny na ošetřovně, kde se o něj stará 
Annabeth Chase – dcera Athény. Když se konečně probere Cheirón 
(kentaur) a Pan D (Dionýsos) ho pošlou do Hermova srubu, protože 
Hermés je bůh cestovatelů a do jeho srubu patří všechny jeho děti, 
neurčení (polokrevní, kteří nevědí, kdo je jejich božský rodič) a děti 
nižších bohů. Vedoucí Hermova srubu je Luke Castellán. První bitvu, 
kterou Percy zažije je bitva   o vlajku, kde bojují Áreův srub proti 
Athéninu a ostatní sruby se k nim přidávaly. Percy bojov                         
s Hermovým srubem po boku Athéninu a společnými silami porazili 
Áreův. Po bitvě   na Percyho zaútočil pekelný pes a shodil Percyho   
do vody a udělal mu smrtelné rány. Cheirón pak psa zastřelil šípem. 
Percyho rány se pomocí vody zacelily a nad ním se objevil trojzubec- 
znak Poseidóna, jeho otce, na kterého svádí Zeus loupež jeho zbrani- 
mistrovského blesku. Percy, Annabeth a Grover se ho vydávají           
na výpravu   za mistrovským bleskem.Pokud tě zajímá, jak příběh 
dopadl, tak si přečti knihu PERCY JACKSON – ZLODĚJ BLESKU.              
Nejoblíbenější postava Kláry Švermové je Luke Castellán   a   Anny   
Fleisleberové je  Annabeth Chase. 

     -12-                      ( Klára Švermová, Anna Fleisleberová, 7.B ).  



                                 KOČIČÁCI 
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      HRDINOVÉ  
 

 

Jak všichni dobře víte, hrdinů je spousta. 

Hrdinové z pohádek, knih a filmů. V tomto 

článku si povíme o dvou hrdinech z filmu. 

Nejslavnější tvůrci superhrdinských filmů jsou studia 

Marvel a DC. My si povíme právě o dvou   

superhrdinech od Marvelu. 

Roket: Byl experiment na neznámé planetě a postupem času z něj vznikl 

v podstatě mluvící mýval. Vždy je vyzbrojen různými zbraněmi (některé 

jsou i jeho vlastní výroby) a kousavým humorem. Je vysoce inteligentní. 

Snadno se rozzuří a je extrémně agresivní. Jeho nejlepším přítelem je 

Grot, mluvící strom. Jako jediný rozumí tomu, co Grot říká i když ostatní 

slyší jen,,Já jsem Grot.“ Je členem týmu Strážců Galaxie.                                                                                                                                                                            

Hawkeye: Vlastním jménem Clint Barton je agentem organizace 

S.H.I.E.L.D. a také člen týmu Avengers. Sám o sobě nemá žádnou 

nadpřirozenou schopnost. Jeho luk a jeho dovednosti s ním, jsou však 

tím co z něj dělá superhrdinu. Dokázal jeho 

pomocí zneškodnit bezpočet padouchů a 

nesčetněkrát zachránit své parťáky. Střílí různé 

šípy od normálních přes vybuchující, otrávené,   

se záchranými lany, s kamerou,až po magnetické. 

Dlouhou dobu tajil svou rodinu pro její bezpečí, 

ukázalo se že má 3 děti a manželku.                   
Zdroje: https://comicvine.gamespot.com/images/1300-4411572, 

http://hero.wikia.com/wiki/Rocket_Raccoon_(Marvel_Cinematic_Universe)?file=Rocket_Profile%281%29.png     
http://villains.wikia.com/wiki/Loki_Laufeyson_(Marvel_Cinematic_Universe)?file=Loki_MCU.jpg                         

http://marvelcinematicuniverse.wikia.com/wiki/Ultron?file=Ultron_Textless_AoU_Poster.jpg                               
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Když už tu máme hrdiny, tak proti nim musí vždy stát nějací 
padouši. Tady si představíme dva hlavní padouchy Avengerů. 

 
Ultron:  Ultron vznikl díky Tonymu Starkovi(Ironman), který chtěl 
vytvořit robota tak silného, aby ochránil Zemi. Vše se mu však 
vymkne  z ruky. Ultron se vzbouří a stane se padouchem, nemá žádné 

opravdové tělo, ale v boji se ukazuje  v podobě 
rozbitého robota(viz.obrázek). Jeho největším 
nepřítelem je Vision, který vznikne jako druhý 
pokus Tonyho Starka. Ultron se objevil                
ve filmu Avengers:Věk Ultrona. 
 
 
 

 
  Loki:(Bůh lží a falše) Loki je vychováván jako 

bratr Thora a syn boha Odina na Asgardu. Po 
čase, ale zjistí, že to není pravda, že ve 
skutečnosti je syn ledového obra a král ledové 
říše. Loki začne svého otce a bratra nenávidět 
a tak zaútočí na Zemi, na které je Thor 
uvězněn. Jeho plán se nepovede a tak zfalšuje 
svou smrt, o chvíli později na zemi zaútočí 
znovu ve filmu Avengers. Jeho plán se mu 
opět nepovede a je uvězněn ve vězení. Thor 
ho z něj osvobodí, protože potřeboval jeho pomoc. Loki se do vězení 
vrátit nechtěl a tak svou smrt zfalšoval znovu. Díky tomu se na chvíli 
skutečně stal králem Asgardu.    

 

( články sestavily Zoe Opočenská, 8.B, Klára Mašková, 8.A podle zdrojů 
str. 14) 
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        PADOUŠI 



 
 

 

Dva transformeři jdou z hospody a jeden říká druhému:    

„Nesložíme se na taxík?“           

   

 

Chuck Norris se dokáže vzbudit tak rychle, že sám sebe 

přistihne jak spí.        

 

 

Chucka Norrise uštknula Kobra královská. 

Po třech dnech kobra zemřela.     
( David Klábeneš, 5.B) 

                   A TYTO POSTAVY URČITĚ POZNÁŠ 
 
 
                                                                                 JSOU TO DVĚ SESTRY, 
                                     KAŽDÁ JE JINÁ………              
 : 
                                                                                       JMENUJÍ SE: 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
-16-                                                                 ( Natálie Svobodová, 5.B)                  

    

    

PRO ZASMÁNÍ 
 

 



                                
 

    DOKRESLI LOGO A NAPIŠ, KE KTERÉMU SUPEFHRDINOVI PATŘÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                       ( Anna Klauzová, 5.B) 

                                            DOKRESLI A POZNEJ 

                                                 

 

 

               

                                                 ( N. Svobodová, 5.B)                                                             
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DOKRESLUJ 



                                     OSMISMĚRKA                 

  

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYŠKRTEJ SLOVA, 

VYJDE TI TAJENKA:  

                     (Ondřej Šverma, 5.B)                                        

 

 

 

-18-                               obrázek Nikola L. Vítová, 3.B                                         

 G A K N I F I F K 

 S A K L E P O P Ř 

 N K R T E Č E K E 

 Ě Š M G K A R D M 

 H V L K A O U L Í 

 U O K O U M Á K L 

 R B O B Í K E V E 

 K A Ď N I P É L K 

    A N Í L U P Š Y M 

               

 

  

GARGAMEL, KOUMÁK, POPELKA  
KRTEČEK, FIFINKA, BOBÍK, PINĎA 

SNĚHURKA, KŘEMÍLEK, MYŠPULÍN 

VLK, DRAK                      

        



 
         
 

                                    VYBARVI SVÉHO HRDINU 

Hero ____________________ Hrdina 
Ice Kingdom ______________ Ledové království 
Flash  ___________________  Blesk 
Spider - Man  _____________  Pavoučí muž  
Doctor Strange ____________ Podivný doktor  
Hawkeye    _______________  Jestřábí oko 
Green Arrow _____________  Zelený šíp 
Iron Man ________________  Železný muž 
SpongeBob _______________ Mořská houba Bob 
Superman ________________ Nadčlověk 
Smurfs __________________  Šmoulové 

 

 

 

 

 
A. Dunková  N. Vedralová    

 

 

 
 
 
 
 
   Ž. Barabášová         M.Ptáčníková 
                                                                          Ondra Hamouz, 5.B 
(angličtina Eliška Neumanová, 8.B) 
(přední i zadní desky časopisu Denisa Kuzmová,7.A)                               -19-                                                                                                                                                                                                                                                     

 FILMOVÍ HEROES 
 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


