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V příštím čísle nás Kája zavede do Vatikánu, čeká na nás zajímavý 
recept od Kláry, nový Kočičí příběh od Amálky a mnoho dalšího. 
Pokud se chceš podílet na časopisu i Ty, stačí napsat na mail 
fidlerova@2zskladno.cz, rádi Tě přivítáme mezi redaktory.
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Narozeniny naší školy
Dne 12.9. v naší škole proběhl projektový den. Všechny třídy vytvořily projekt na čtvrtku A3, 
kam žáci napsali vzkazy pro budoucí generace.  Žáci napsali, co se jim na naší škole líbí i co 

by třeba chtěli změnit, prakticky cokoliv kromě vulgárních věci apod. Na projektu se pracova-
lo 1h 30min, tedy 2VH. Tyto projekty se poté vystavily na chodbě mezi 1. a 2. stupněm (před 

sborovnami a ředitelnou). 

A proč jsme to vlastně dělali?
 

Naše škola slavila 110 let! 

Na naši školu možná chodili i vaši rodiče, 
možná dokonce i prarodiče. Uvidíme, 
třeba si naše vzkazy přečtou naše děti 

nebo děti našich dětí…

Kdo ví…

Obrázek: https://prani-k-narozeninam.eu/prani/Prani-k-narozeninam.jpg

Natálie Amara Obianusi
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Kájin cestopis Přibližně 10 minut pěšky od fontány, dorazíme ke 
Španělskému náměstí a Španělským schodům. Jedná 
se o nejznámější schodiště na světě. 
V Římě máte vše jako na dlani, takže za pouhých 15 
minut pěšky od Španělských schodů se dostanete 
k Pantheonu. Pantheon patří k nejzachovalejším 
a nejvýznamnějším antickým chrámům. Je to kru-
hová stavba, s otvorem ve střeše o průměru 9 metrů. 
Tento otvor měl symbolizovat oko hledící do vesmíru. 
Otvorem do Pantheonu proniká světlo, vzduch, i déšť. 
V podlaze můžete vidět otvory, které dešťovou vodu 
odvádí pryč. 
V Římě se nachází velké množství restaurací a ka-
váren. Italové jsou velcí gurmáni a milovníci kávy. 
Kromě typických italských jídel, jakými jsou těstoviny 
a pizza, si můžete v Římě pochutnat i na méně známé 
pinse. Rozdíl mezi pizzou a pinsou poznáme na první 
pohled. Pinsa je vždy oválná a její těsto je zdravější 
než těsto klasické pizzy. Těsto pinsy je vyrobeno ze 
sóji, rýže a pšeničné mouky. Je to opravdu pochoutka. 
Pokud se někdy do Říma podíváte, doporučuji pinsu 
ochutnat. 
V příštím čísle vás vezmu do Vatikánu.  

Rozhodla jsem se psát cestopis, protože ráda objevuji kulturu a historii různých míst. 
Na poprvé jsem si pro vás připravila italské město Řím. Provedu vás místy, která se mi v Římě 
opravdu líbila. Kdo má rád památky a historii, je pro něj Řím tím pravým místem. 
Vydejme se na cestu. Z pražského letiště trvá cesta necelé dvě a půl hodiny letadlem. Památky ne-
jsou příliš daleko od sebe, takže veřejná doprava je potřeba jen z letiště do města. 
Nejznámější z památek je slavné Coloseum. Coloseum bylo historické místo, kam se lidé chodili 
dívat na gladiátorské souboje. Podle dochovaných pramenů se tvrdí, že souboje mohlo sledovat až 
50 000 lidí. Coloseum bylo vybudováno někdy okolo roku 80 našeho letopočtu a je až neuvěřitelně 
zachovalé. 
Hned vedle Colosea se nachází staré tržiště 
Forum Romanum. Na tržišti se lidé schá-
zeli za účelem nákupů, zábavy a kulturního 
dění. 
Dalším místem, které doporučuji navští-
vit, je známá fontána Di Trévi. Fontána je 
postavena z mramoru a je lemována socha-
mi z baroko-klasicistního období. Turisté, 
co navštíví fontánu Di Trévi, hází do jejích 
útrob mince pro štěstí. Říká se, že kdo 
minci vhodí do fontány, do Říma se jednou 
vrátí. Ročně skončí ve fontáně okolo 1,5 
milionu Eur. Město Řím tyto peníze využí-
vá k opravě památek, případně jako pomoc 
chudým. 

Na obrázku nahoře Coloseum, starověké tržiště Forum 
Romanum na obrázku dole.

Na obrázku nahoře Pantheon, na obrázku dole 
fontána Barcaccia.

Karolína Grygová, fotografie z rodinného alba.
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Komiks na pokračování od Amálky HruškovéRecepty naší Kláry

Klára Svobodová
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Z lavic Školního parlamentu
Dne 30.9. proběhla první schůze Školního parlamentu v letošním školním roce.

Až na zástupce ze třídy 7.A se dostavil nejméně jeden zástupce z každé třídy.

Na začátku zasedání se rozhodovalo, kdo se postará o nástěnky Školního parlamentu.

Dále se diskutovalo o starých tématických dnech, které se z minulého roku nezruší a uspořá-
dáme je v letošním roce znovu. Zásadně se mluvilo o Halloweenském dni, který bude prvním 
tématickým dnem v letošním školním roce a který se bude konat v úterý 25. 10.

Na závěr se řešily nápady na nové tématické dny. V listopadu parlament plánuje uskutečnit 
školní soutěž ve skládání Rubikovy kostky.

Obrázek: https://www.levou-zadni.cz/wp-content/uploads/2017/10/h15.jpg

Halloweenský denHalloweenský den
úterý 25. 10.úterý 25. 10.

Nikola Ptáčková, upravila Mgr. Lenka Kopečná

Knižní šifra
Milé děti, milí žáci, 
když jsem byla malá, tak jsem v 1. třídě objevila knížky. A protože jsem neuměla číst, tak mi je ze 
začátku četla maminka. Hned, jak jsem se naučila číst sama, propadla jsem kouzlu knih. Bylo to 
velké dobrodružství být jednou princezna nebo čarodějnice, podruhé se vydat na tajemnou cestu 
za pokladem nebo zažít nějaké překvapení.
Nejen to mě vedlo k tomu, abych se s Vámi podělila o tuto zkušenost a umožnila Vám stejná dob-
rodružství zažít.
Celý rok budete ve školním časopisu Poškoláček nacházet jednu stranu, která bude vyhrazena 
KNIŽNÍ HŘE. Každý měsíc budete hledat název knihy, spisovatele nebo ilustrátora. Pokud budete 
vědět správnou odpověď, tak ji napíšete na přiložený lísteček a hodíte jej do schránky. 
Hru pro žáky I. stupně připravila Bc. Lucka Štorková a aby to nebylo žákům II. stupně líto, pro ně 
vymyslela šifru Mgr. Petra Kunová.

A teď to tedy začíná!
                                                                                               
PRVNÍ ŠIFRA – I. stupeň

Chlapec z naší knihy je velmi záhadný. Nežije na planetě Zemi, ale má svůj speciální domov, který 
je opravdu malinký. Má tam jen jednu věc, tedy ona to tak úplně věc není…
Také se kamarádí s tvorem z říše zvířat. Příběh je vlastně o letci, který havaruje na jednom místě, 
kde je jen písek… 
Kniha je od světoznámého autora, který žil v zemi plné sýrů, levandule a vysoké věže…
Už víš, jak se jmenuje kniha? Pokud ano, tak napiš název knihy, tvoje jméno a příjmení a třídu na 
přiložený lísteček.

PRVNÍ ŠIFRA – II. stupeň

Kniha je jedním z nejslavnějších děl českého autora literatury pro mládež, který byl významným 
členem českého skautského hnutí. 
Jedná se o příběhy skupiny pěti chlapců, které měly vést čtenáře k čestnému a řádnému chování, 
pomáhat slabým a bojovat proti bezpráví. Chlapci se zapletou do vyšetřování starého případu 
smrti zámečnického učně i do nových intrik při volbě vůdce sousední čtvrti.
Příběhy původně vycházely jako komiks, později autor napsal tři na sobě nezávislé knihy o dobro-
družstvích výše zmiňované skupiny chlapců. Podle těchto knih byl natočen černobílý seriál a barev-
ný film.
Už víš, jak se jmenuje kniha? Pokud ano, tak napiš název knihy, tvoje jméno a příjmení a třídu na 
přiložený lísteček.

-------------------------------------ZDE ODSTŘIHNI----------------------------------

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:_______________________________________________________

TŘÍDA:___________________________________________________________________

ODPOVĚĎ:_______________________________________________________________
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Typické italské jídlo 
              

Nejvyšší představitel církve  
              

Římský antický chrám 
              

Jméno římské fontány 
        

X 
     

Nejznámější schody 
              

Jak se jmenoval bojovník v 
Koloseu  

              

Starobylé tržiště u Colosea 
Forum 

              

Odpovědi do křížovky najdeš v Kájině cestopisu, který vychází ve Školním časopisu (na strán-
kách školy).

Najdi 5 rozdílů.
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Osmisměrku a omalovánku připravil Štěpán Hruška ze 7.B, křížovku vymyslela Lu-
cie Vaňková ze 7.B, křížovku z Říma vytvořila Karolína Grygová, 5.A, hledání rozdílů 
nakreslila Eliška Vondráčková, 9.B.

Milé děti,
když jsem byla malá, tak jsem v 1. třídě objevila knížky. A protože jsem ne-
uměla číst, tak mi je ze začátku četla maminka. Hned, jak jsem se naučila 
číst sama, propadla jsem kouzlu knih. Bylo to velké dobrodružství být jednou 
princezna nebo čarodějnice, podruhé se vydat na tajemnou cestu za pokla-
dem nebo zažít nějaké překvapení.
Nejen to mě vedlo k tomu, abych se s Vámi podělila o tuto zkušenost a umož-
nila Vám stejná dobrodružství zažít.
Celý rok budete ve školním časopisu Poškoláček nacházet jednu stranu, která 
bude vyhrazena KNIŽNÍ HŘE. Každý měsíc budete hledat název knihy, spiso-
vatele nebo ilustrátora. Pokud budete vědět správnou odpověď, tak ji napíše-
te na přiložený lísteček a hodíte jej do schránky. My vylosujeme 3 žáky, kteří 
dostanou jako cenu nějakou knihu.
A teď to tedy začíná!

                                                                                                Vaše Lucka Štorková

PRVNÍ ŠIFRA

Chlapec z naší knihy je velmi záhadný. Nežije na planetě Zemi, ale 
má svůj speciální domov, který je opravdu malinký. Má tam jen jed-
nu věc, tedy ona to tak úplně věc není…
Také se kamarádí s tvorem z říše zvířat. Příběh je vlastně o letci, kte-
rý havaruje na jednom místě, kde je jen písek… Kniha je od světozná-
mého autora, který žil v zemi plné sýrů, levandule a vysoké věže…
Už víš, jak se jmenuje kniha? Pokud ano, tak napiš název knihy, tvoje 
jméno a příjmení a třídu na přiložený lísteček.

-------------------------------------ZDE ODSTŘIHNI----------------------------------

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:_______________________________________________________

TŘÍDA:___________________________________________________________________

ODPOVĚĎ:_______________________________________________________________


