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Redakční rada se těší na všechny vaše
náměty!

Vážení čtenáři,
rádi bychom vám představili první číslo našeho časopisu v novém školním roce. Vítá vás nová
redakční rada, která se pro letošní rok skládá jen z páťáků a šesťáků.
Pokud by někdo z vás měl zájem o práci redaktora v našem časopise, velmi rádi vás
uvítáme v úterý od 14h na budově 58. Pracujeme v internetové pracovně. Učíme se psát
společné články a domlouvat se na tématech pro vás.
V tomto čísle pro vás máme společný rozhovor všech členů redakční rady, recept na
zdravou svačinku, krátké zprávy z dění ve škole a na závěr luštění pro volné chvilky. Věříme,
že se vám časopis bude i nadále líbit a budete našimi věrnými čtenáři.
Stejně jako v loňském roce najdete náš časopis i na webu školy v sekci Aktivit – Školní
klub.
Náměty na články nebo fotky ze školních akcí nám posílejte na e-mail
zahradkova@zsunhost.cz, za náměty předem děkujeme.
Vaše redakční rada

Rozhovor se členy redakční rady aneb co se o nich dozvíme?
Proč jste začali pracovat v redakci
časopisu?
Eliška: Protože jsem to chtěla zkusit.
Michal: Protože jsem chtěl zkusit, co je to
zač.
Anežka: Protože jsem hledala nějaký
kroužek, abych se nenudila a časopis My

mně přišel nejlepší.
Diana: Několikrát jsem si prohlížela loňské
časopisy a líbil se mi ten nápad.
Vojta: Abych se něco nového k časopisu
přiučil.

Nejoblíbenější časopis nebo noviny, které
doma čtete?
Eliška: Nečtu noviny, jen Bravo, Popcorn.
Michal: Občas časopis ABC.
Anežka: Nečtu :(
Diana: Občas Epocha.
Vojta: Nečtu žádný časopis, dívám se na
televizi a na internet.
Oblíbené jídlo?
Eliška: Salát, ovoce, zelenina, pizza.
Michal: Pizza a buchtičky se šodó.
Anežka: Kuře s rýží.
Diana: Olivy, pizza a zapečené těstoviny.
Vojta: Palačinka s Nutelou.
Jaké jídlo umíš uvařit?
Eliška: Saláty, lehká jídla.
Michal: Vaječnou omeletu, těstoviny se
sýrem (ale velký kuchař nejsem).
Anežka: Krupicovou kaši, těstoviny,
ovocný salát, rýži, saláty, míchaná vajíčka,
různá masa a takové věci...
Diana: Saláty, těstoviny, rýže, grilované
maso a zeleninu, ovocné knedlíky,
krupicovou kaši...
Vojta: Losos s bramborovou kaší, maso na
kameni s farmářskými bramborami.
Jaký je tvůj oblíbený předmět ve škole?
Eliška: Tělocvik, výtvarná výchova,
hudební výchova, vlastivěda (dějepis),
přírodověda…
Michal: Matematika, výtvarná výchova,
přírodověda, vlastivěda - dějepis.
Anežka: Matematika, tělocvik, vlastivěda dějepis, výtvarná výchova, přírodověda.
Diana: Vlastivěda (dějepis), přírodověda,
výtvarná výchova.
Vojta: Matematika, zeměpis.

Jaký je tvůj neoblíbenější televizní
pořad?
Eliška: Nakopni to, Harry Potter.
Michal: Simpsonovi, Bořiči mýtů.
Anežka: Akvária na míru, Harry Potter.
Diana: Bořiči mýtů, Doctor Who.
Vojta: Top Gear, Kobra 11.
Na čem jste byli naposledy v kině?
Eliška: Mimoni ve filmu.
Michal: Mimoni ve filmu.
Anežka: Vodní svět (dinosauři).
Diana: Mimoni ve filmu.
Vojta: Hotel Transylvánie.
Co nejraději "paříš" na počítači, tabletu
či telefonu?
Eliška: Whats app.
Michal: Discovery a nějaké strategické hry.
Anežka: Minecraft.
Diana: Goodgame empire.
Vojta: Minecraft - je to nejlepší hra.
Kam byste pozvali kamaráda na výlet po
Čechách?
Eliška: Na Karlštejn.
Michal: Na Trosky, na Prachovské skály.
Anežka: Na zámek Manětín.
Diana: Na Karlštejn.
Vojta: Na Karlův most a na Pražský hrad.
Kam by ses chtěl jet podívat do
zahraničí?
Eliška: Japonsko, Paříž, Tokio.
Michal: Tokio, Londýn, Paříž.
Anežka: Tokio, New York, Londýn.
Diana: Tokio, Paříž, Londýn.
Vojta: Londýn, Velká Británie.
Jaké je tvé vysněné povolání?
Eliška: Nepřemýšlím o budoucnosti.
Michal: Technik, vědec, chemik.
Anežka: Chemik, vědec.
Diana: Chemik, vědec.
Vojta: Ředitel.

Zdravá svačinka od Anežky:

Máte oblíbený recept? Nafoťte jeho výrobu, popište nám ji, pošlete nám ji do redakce a
v příštím čísle si můžete přečíst svůj recept.

Krátké zprávy ze tříd:
Družina staví z Lega – v některém z příštích čísel se můžete těšit na fotky staveb z naší
družiny. Informace o projektu jsou na webových stránkách školy.
První až třetí třídy navštívily divadlo v Sokolovně. Zhlédly pohádku O vodníku a
mlynáři. Sledovaly jejich vzájemné škorpení a držely palce lásce mezi mlynářovou dcerou a
vodníkovým synem. Pohádka se žákům velmi líbila a už se těší na další.
Druhý stupeň navštívil také divadlo v Sokolovně. Ačkoliv se jednalo o divadlo
výchovné, zaměřeno bylo na život a dílo Williama Shakespeara. Bylo velmi zábavné a žákům
se líbilo.
Kromě příprav na květnovou Akademii, které jsou v každé třídě v plném proudu, se
všichni žáci naší školy mohli ve dnech 20. – 22. října zúčastnit sběru papíru. V příštím čísle se
dozvíte, kdo donesl nejvíce kilogramů a další podrobnosti.

Perličky pro zasmání:
Zeměpis:

Napiš název metropole Norska: Odpověď: Zličín 
Proč se mění délka dne a noci? Odpověď: Aby lidé mohli spát.

Luštění pro volnou chvilku:
1. kdo slaví svátek 26.května?

1.

2. říční šelma (vyjmenované slovo po "V")

2.

3. když nedojím jídlo zůstane ...

3.
4.

4. 60 minut je jedna ...
5. ve Ferdovi Mravenci byl ... Pytlík

5.

6. učíme se anglický ...

6.

vytvořil Michal
Oblečení pereme v
Vyjmenované slovo na Z
Když není učitel přítomen, probíhá
Monitor,klávesnice,myš a skříň tvoří
Alois Jirásek napsal Staré............české
Předmět,kdy pracujeme s počítačem v 5. a 6. ročníku
Unhošť je

vytvořil Vojta

