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Časopis dětí 1. - 5. třídy Církevní základní školy 
  svaté Ludmily v Opavě Jaktaři

podzim 2022startuj
eme

startuj
eme

Šakal 

číslo 1



Toni
Ráda kreslím a

dělám 
Taekwondo

Novináři na startu
Baví mě Ju Jutsu,

čtení a psaní.

Rozi

baví mě Ju Jutsu,
mám ráda zvířata,

kreslení a 
spaní

Nelly
Baví mě Ju Jutsu a 
mám ráda svého

psa Emmeta

Ella

Viky
Ráda bubnuju a

kreslím

Hanka
Ráda běhám po lese,

ráda  si čtu, mám ráda
společnost , 

ráda spím

Maty
 Rád kreslím,

modeluju a hraju
na klavír



Novináři se ptali našich nových pedagogů:

pedagogové na startu

Pan učitel Martin Dostál, učí nás
informatiku: 
Moc se mi tady líbí, kolegové jsou prima. 
Rád jím. 

 

 
Jak se Vám

 
ve škole líb

í?

Jací jsou ko
legové?

Co rádi děl
áte?

Pan učitel Jenda Vícha, učí nás angličtinu: 
Moc se mi tady líbí, práce mě naplňuje
radostí, kolegové jsou úžasní, baví mě
hraní na kytaru (poznámka redakce:           
 a utírání nádobí  ve školní sborovně       ).

 
Paní asistentka Jana Lakomá:

Líbí se mi tady moc a práce mě baví.
Kolegové jsou super a je zde perfektní
kolektiv. Ráda čtu, háčkuji a chodím do
přírody.

 

Pan asistent Jirka Ochvat:

Rád pracuji s děti, kolegové jsou
sympatičtí, rád hraji ve školní kapli a v
dechovém orchestru na basovou kytaru.

 



 Jaké jídlo máte ráda?
 Všechna           já jím všechno.
    
Jaké zvíře máte doma?
Psa jorkšíra, jmenuje se Orinka a křečka.

Vaříte stejně dobře doma jako ve
škole?
Snad ano, doma vařím více zdravější jídla
a děti si to doma chválí, takže asi ano. 

Je těžké vařit?
Ano, práce je náročná, naškrábat 40 kilo
brambor není žádná sranda, ovšem
odměnou jsou spokojené děti a prázdné
talíře          .

Odkud berete nápady na jídla?
Mám různá školení, kde se dozvím nové
recepty nebo nové trendy, co právě FRČÍ 
 v kuchařském světě.
Prostě člověk se pořád           učí .

Děkujeme za rozhovor.
Ráda jsem se zapojila do vašeho časopisu. 
Děkuji novinářům, že můžu být na chvíli
celebritou        .

Novináři se ptali nové paní 

vedoucí kuchyně Lucie Binarové:sta
rtu

je n
ový

jíde
lníč

ek

 



1 listové těsto ( lze koupit v obchodě) 
3-4 jablka
1 polévková lžíce cukru 
2 čajové lžičky skořice 
1 vejce na pomazaní
Zbytek volitelné, kdo co má rád (2 hrsti rozinek, 2 hrsti sekaných vlašských
ořechů) 

Připravíme si plech a zapneme troubu na 170 °C. V hrnečku rozšleháme vajíčko.
Jablka oloupeme a ostrouháme ze všech stran na hrubém struhadle. 
Rozbalíme listové těsto, které necháme na pečícím papíře. 
Na těsto poklademe nastrouhaná jablíčka a pokud chceme, tak rozinky a ořechy. 
Posypeme cukrem a skořicí. 
Těsto zamotáme jako roládu, konec těsta necháme naspod, aby se nerozbalilo.
Pak okraje ještě zahrneme směrem k těstu a znovu přimáčkneme. 
Štrůdl přeneseme na pečícím papíře opatrně na plech. 
Na plechu štrúdl pomažeme vajíčkem a propícháme vidličkou, aby mohla
odcházet pára.
Štrúdl pečeme dozlatova asi 20 minut. 

 Ingredience :

Postup :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

 paní vedoucíkuchyně doporučuje
 

21. října je Mezinárodní den

jablek, proto JABLEČNÝ ŠTRÚDL:



Kuba L:  líbí se mi tady všechno, baví mě hry, chutná mi kuře
Ondra: je tady dobře, baví mě tady všechno, nejvíc mi chutnají špagety
Adélka: líbí se mi tady všechno, baví mě družina, chutná mi všechno
Markétka: ve škole se mi líbí všechno, baví mě matematika a výtvarka
chutnají mi špagety
Kuba K.: baví mě všechno, chutná mi koprovka, líbí se mi tady všechno 
Miky: ve škole je dobře, baví mě tady kalčo, v jídelně mi chutná všechno
dobře, spolužáci  jsou normální
Šimonek: líbí se mi, že jsou hodné paní učitelky, baví mě pracovky, chutná
mi rajská polívka
Anička P. : líbí se mi tady, je tady dobře, jídlo je dobré.

 

Co se ti v
e škole líbí?  

Co tě tady baví?

Jaké jídlo ti v
 jídelně 

nejvíce chutná?

Prvňáčci a naši noví
spolužáci na startu 

Novináři se ptali nových kamarádů:



Erika, David a Anička: Klíče na krku nenosíme, nosíme je jenom v kapse
nebo v batohu.
Editka, Emily, Filip a Toníček: Od pana policisty jsme se naučili důležitá
čísla, která jsou: 150 na hasiče, 158 je na státní policii, 155 je na záchrannou
službu, 112 je mezinárodní
Amálka: Dozvěděla jsem se, že se městská policie volá číslem 156. Zaujala
mne nebezpečí, která mohou číhat doma. Naučila jsem se, že se klíče nenosí
na krku.
Bětka: Dozvěděla jsem se, kde mám nosit klíče a jaká jsou různá telefonní
čísla na policisty.
Patrik: Doma musím vypnout varnou konvici, protože by mohla začít hořet.
Pavel a Ríša: Nebezpečí může být i doma - plesnivé jídlo, nůž nebo cigarety,
nejíst léky, zavírej okno, vypni elektrické spotřebiče.
Kačenka S.: Naučila jsem se důležitá telefonní čísla - 150, 155, 158 a 112.
Když přecházíme přes silnici, nejprve se podíváme doleva, pak doprava a
nakonec zase doleva. Klíče nosíme v kapse nebo v aktovce a ne na krku.

10. 10. nás navštívil inspektor 
    policie. Pro děti 1. – 3. třídy připravil poutavé 
 povídání o různých nebezpečích, která mohou 

děti potkat. Děti pozorně naslouchaly a pan 
inspektor je nestačil vyvolávat, protože stále byla nějaká

ruka nahoře. Děti se dozvěděly, jaká nebezpečí   je
mohou potkat venku i doma, proč nenosit na krku klíče,
jak se zachovat, pokud najdou injekční stříkačku, kde si

hrát bezpečně a další důležité věci. Když 
    děti hodnotily pana inspektora, 

byly nahoře všechny palečky, i na nohou.

Co si ze setkání zapamatovaly děti?



zajímavosti
Světová škola:

"Bio odpad není odpad!"

Základní informace od paní učitelky Blanky Závorkové: 
Už třetím rokem se zapojujeme do projektu Světová škola. Letos
jsme se zaměřili na recyklování, kompostování a „žížalkování“ aneb
vermikompostování. První akcí v tomto roce byla návštěva paní
učitelky Pavelové a studentky ze střední zemědělské školy. Paní
Pavelová děti interaktivním způsobem seznámila, jak třídit odpady a
vysvětlila dětem, co se děje v kompostu a proč je důležitý. Studentka
přivezla dva vermikompostéry, děti seznámila s tím, jakou funkci mají
v kompostu žížaly, děti je mohly pozorovat, poslouchat a zábavnou
formou se učily, čím žížaly krmit. Protože jeden vermikompostér
máme k dispozici, těšíme se, až nám přijdou poštou kalifornské
žížaly, o které se budeme starat. Chceme, aby děti poznaly, co je pro
přírodu dobré, jak správně třídit a jak se starat o půdu a takto
vylepšit podmínky na naší Zemi, alespoň na našem kousku, kde žijí.
V rámci tohoto projektu ještě chystáme různé zajímavé akce a výzvy,
které budou jistě zajímavé pro děti i pro paní učitelky. 

 



Lidé si říkají, že do kompostu se může
dávat všechno, ale nemůže, protože tam
jsou také žížaly, které chrání půdu před
různými bakteriemi a plísněmi. Jsou to
takoví žížalí ochranáři a ze všeho by jim
nemuselo být dobře, proto vám řeknu, co
se dává do kompostu: můžou se tam dát
slupky od vajec a  zeleniny, čajové sáčky a
také  tráva, listí a klacky. 
          Zahradní kompostér si můžete
pořídit už  asi za 600 Kč,  vermi
kompostér do bytu si můžete pořídit  
 od  1 500Kč.     
                                                          Viky 

ZajímavostiVe škole odpad třídíme

Základní informace od novinářů:
V novém školním roce jsme do každé třídy dostali odpadkové
koše na třídění odpadu. Jsou šedé s barevnými nálepkami. Do
koše se žlutou nálepkou házíme plast a plastové obaly. Do koše
s modrou nálepkou házíme papír. Do koše s šedou nálepkou
házíme vše ostatní. Kromě toho máme na chodbě hnědý
odpadkový koš, do kterého házíme bioodpad - například: slupky
od banánů, ohryzky z jablíček nebo hrušek. Každý den žáci
odnášejí tento bioodpad na školní zahradu do kompostéru.
Máme k tomu služby. V pondělí odnášejí prvňáci, v úterý
druháci, ve středu čtvrťáci, ve čtvrtek třeťáci a v pátek páťáci.



Zajímavosti Kompostujeme

Informace od paní vychovatelky Barbory Černínové:  
V letošním školním roce se na pobočce v Opavě Jaktaři v rámci projektu Světová
škola věnujeme kompostování bio odpadu. Ve spolupráci s paní Lenkou
Pavelovou se konala přednáška o správném třídění odpadů a děti se také
dozvěděly, jak nám se zpracováním biodpadu pomáhají žížaly. Se zavedením
teorie do praxe nám pomohli tatínkové, kteří ochotně strávili jedno odpoledne
prací na naší školní zahradě. Pomohli nám složit nové kompostéry, naplnili je
kompostem, který vznikl z posečené trávy a bio odpadu, který děti ve škole
poctivě třídí. Poryli nám kus zahrady, kde budou děti na jaře pěstovat rostliny a
velkou zásluhu mají také na opravách pergoly a obroušení starého laku na
lavičkách. Odměnou za odvedenou práci bylo společné posezení u ohně a
opečení špekáčků. Moc všem děkujeme a těšíme se na další společná setkání. 

 



Zajímavosti

Lesní pedagogika
Proč se učit ve třídě, když je venku tak krásně! Proto jsme se domluvili s
panem lesníkem a společně s ním vyrazili do litultovického lesa. Byla už

sice zima, ale i tak se sluníčko snažilo a prozařovalo zlatavý podzimní les.
Společně jsme rozlišovali druhy stromů, dozvěděli jsme se, kolik živin, vody
a světla stromy potřebují, poznávali jsme paroží a rohy zvířat. Zvládli jsme
také v tichu se zavázanýma očima poslouchat zvuky lesa a seznámili jsme

se se značkami, které nás učí, jak se správně v lese chovat.
Pan lesník nám pobyt v lese zpříjemnil opékáním špekáčků v Pilném mlýně
a různými pohybovými hrami. Celý den jsme si moc užili a mnoho jsme se
dozvěděli.
                                                                                       p. uč. Blanka Závorková

 

V září jsme společně zahájili nový školní rok. 5. září jsme se poznali s naší novou
úžasnou paní asistentkou. Byli jsme na procházce Opavou, prošli jsme si různá
historická místa a naučili se spoustu nového. 16. září měla svátek naše škola  -
neboli svatá Ludmila, šli jsem na poutní místo Svatá Anna, kde jsme cestou plnili
různé úkoly v obálkách. Úkoly nám připravili páťáci. Byly tam dost zajímavé úkoly -
třeba jsme čichem poznávali různá koření - protože svatá Ludmila se o svou rodinu
starala a určitě se ve vaření vyznala.  Také jsme museli poznávat a zapamatovat si
různé věci, protože svatá Ludmila své vnuky učila poznávat různé věci také. Také
jsme zauzlovali, a pak se snažili rozvázat šátky, protože vztahy v rodině svaté
Ludmily také byly různě zauzlované. 28. září  měl svátek svatý Václav. Paní učitelka
nám připravila sešitky, ve kterých jsme plnili různé úkoly o svatém Václavovi.
                                                                                                                                   Rozi

Září ve škole



Jak to vidí děti 

Říjnová lesní pedagogika očima Hanky

V říjnu jsme se šli učit do lesa. Cestou k lesu jsme dorazili k poli, kde jsme viděli
srnce a srnky. Celou prohlídku lesa nás doprovázel pan lesník jménem Radek.
Stavěli jsme ohradu pro míč, který naznačoval vodu, která teče lesem. Pak jsem
hráli hru Káně letí, když toto někdo vyslovil, tak se všechny děti musely schovat,
aby je nikdo neviděl. A když se řeklo: Káně odletělo, tak se všechny děti musely
vrátit zpátky a pokračovaly v cestě.

Říjnová lesní pedagogika očima Matyho

Byli jsme na procházce v lese a moc se mi to líbilo, protože jsme tam dělali
spoustu zajímavých věcí. Třeba jsme hráli hru Káně letí nebo jsme šli k jezírku,
kde jsme hledali poklad (špekáčky), které jsme si pak opekli a snědli. Provázel
nás tam pan lesník, který nám ukazoval parohy srnce, jelena a daňka a rohy
muflona.

Říjnová lesní pedagogika očima Miri

Vypravili jsme se do lesa, Jeli jsme autobusem a na zastávce Litultovice střed jsme
vystoupili.
Šli jsme kolem kostela, pak jsem přišli na polní cestu. Tam byl pán, který nás lesem
provázel. Zastavili jsme se před lesem, pán nám na pásku napsal naše jména a ptal se
nás, jak často chodíme do lesa. Po cestě jsme hráli různé hry. Pak jsme přišli k altánku
a my děti jsme hledaly poklad. Byly v něm špekáčky. Když jsme je snědli, tak jsme šli
zpátky do školy.

Říjnová lesní pedagogika očima Toni
V říjnu jsme byli v lese. Provázel nás pan lesník jménem Radek. 
Nejprve jsme poznávali stromy, pak jsme šli se zavázanýma očima 
vedle provazu, dělali jsme dráhu pro míč, hráli jsme hru
 Káně letí a opékali špekáčky.

Lesní pedagogika



 Příroda 

Podzim v tomto roce začal 
v pátek  23. září 2022 
v 03:03:41h. Tento den byla
podzimní rovnodennost - to
znamená, že den je stejně
dlouhý jako noc.

Startuje podzim

Podzim je čas přípravy na zimu
nejen pro lidi, ale hlavně pro
divoká zvířata, protože když
napadne sníh, potrava se
bude shánět hůře. Například
veverky si dělají zásoby na
zimu tak, že sbírají šišky,
ořechy a houby. 

Lesní zvířátka
Medvěd, zajíc, vlk a liška
po lese si běhají.
V zimě chtějí plná bříška, 
potravu si hledají.
Tuhle kořen, támhle šiška,
do zásoby schovají.
V pelíšku se teple schoulí,
zimu v klidu přečkají.

Připravila Viky



Mozko
vna

Luštění pro žáky 1., 2. a 3. třídy

Úkoly vylušti a přines ve škole 

do 4.B Matymu. Budou-li vyluštěny

správně, dostaneš 

malou odměnu. 



Mozko
vna

Luštění pro žáky 4. a 5. třídy

Úkoly vylušti a přines ve škole 

do 4.B Matymu. Budou-li vyluštěny

správně, dostaneš 

malou odměnu. 

Začni od červené tečky



Malov
aná 

kříž
ovkaSestavil Maty

 Pravidla: abyste malovanou křížovku vyluštili, musíte  použít čísla, která tam jsou
napsaná. Například: když je ve sloupci 3, vybarvím ve sloupci 3 políčka. Mezi
každým číslem musí být alespoň jedna mezera, ale pozor, když je následující číslo
jinak barevné, toto pravidlo neplatí. Barva čísel označuje barvu, kterou budete
vybarvovat. Doporučuji začít vybarvovat od největších čísel.



Šikovné ruce Připravila Toni

Podzimní dekorace
materiál: šípky nebo jeřabiny, drátek
postup: šípky nebo jeřabiny navlékněte na
drátek a podle fantazie vytvarujte.
(třeba jako srdíčko, věneček nebo květinu)

Kaštanové houby
materiál: kaštany,
žaludy, plastelína nebo
tavná pistole
postup: vezměte kaštan,
žalud k němu přilepte
plastelínou nebo tavnou
pistolí a je hotovo.
Klobouček můžete
pomalovat temperovými
nebo akrylovými
barvami.



Mňam, vyzkoušené recepty 
 pekla Ella, Nelly, Beli a 

         Hanka                    

oddělíme žloutky od bílků bílky našleháme
přidáme žloutky - stále šleháme a přidáme cukr
pomalu přiléváme olej - stále šleháme
POMALU VMÍCHÁME (UŽ NEŠLEHÁME) řepu 

BUCHTA Z ČERVENÉ ŘEPY  S JABLKY

INGREDIENCE (co budeme potřebovat):
2 vejce
1 vanilkový pudink
1 hrnek uvařené a jemně nastrouhané červené řepy
(asi 250 gramů)
3 lžíce kakaa
1 hrnek cukru krupice
½ hrnku oleje
1 prášek do pečiva (= prdopeč ) 
1 hrnek polohrubé mouky a 4 JABLKA

PRACOVNÍ POSTUP:
1.
2.
3.
4.

   a mouku, ve které jsme rozmíchali kakao a prdopeč
   5. nalejeme na plech s pečícím papírem
   6. poklademe plátky jablek
   7. pečeme na 180 stupňů C asi 20 minut



velká dýně hokaido 2 ks (celkem 3 kg)

Předehřejte troubu na přibližně 185 °C
Rozkrojte dýně na půlku. Je to trochu dřina, ale s ostrým nožem je to hned.
Vydlabejte semínka, ale nevyhazujte je.
Pro rychlejší upečení je překrojte ještě jednou. Je však důležité dát čtvrtky k
sobě a péct slupkou nahoru.
Umístěte kousky dýně na pečicí papír a pečte přibližně 60 minut. Hotovou
dýni poznáte tak, že ji lze propíchnout snadno vidličkou.
Jakmile upečené dýně vychladnou, vy dlabejte lžící dužinu, dejte ji do
robotu a rozmixujte úplně dohladka.
Pyré můžete uchovávat až 3 dny v ledničce a použít ho např. na polévku,
lívance a jiná jídla.  V mrazáku pak vydrží až 3 měsíce.

Univerzální dýňové pyré: perfektní do sladkých i slaných receptů
Suroviny

Postup přípravy
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

TIP: Pokud je pyré velmi řídké, doporučujeme přendat jej do cedníku,
který následně postavte na mísu. To pak nechte minimálně 2 hodiny v
ledničce a poté se zbavte přebytečné vody.

 Recepty z netunejen pro tetu
(https://fresh.iprima.cz/)

Vybrala Ella



Vymýšlíme příběhy
s vyjmenovanými slovy po B

 
Byla jedna motorka. Byla moooc rychlá. Bydlela v moooc hezkém
bytě s hezkým nábytkem. Byla obyvatelkou Přibyslavi. O 5 km dál
má statek s dobytkem, býkem a s kobylou. Má i psa, který má
hezký příbytek a má jméno Rex. Motorka se hrozně těší na
Velikonoce. Velikonoce jsou náš obyčej.                   Toni

Jednou byla rodina, která bydlela v krásném bytě. Měli tam
krásný nábytek, také dobytek, třeba kobylu a také býka. Obyčejně
chodili po dlouhém poli. Pole bylo docela daleko od domova, tak
se museli dívat z okna, ale také museli být moc bystří.         Beli

 Jednoho dne se Jirka rozhodl, že si půjde natrhat byliny. Bydlel ve
městě Přibyslav a byliny jsou až v Opavě, takže to je daleká cesta.
Nechtělo se mu tam, ale musel, protože tím musí nakrmit
dobytek. Tak šel a šel a najednou se otočil a viděl, jak ty byliny tam
už nejsou, tak si řekl: Ach jo! A vrátil se ke své kobyle a ke svému
býku. Šel si domů lehnout a najednou tam neměl žádný nábytek.
Vystrašil se. A pak si vzpomněl, že si nechal odemčené své
bydliště.                                                                          Zojka

Bydlím ve Velkých Hošticích. Je to daleko od Přibyslavi.
Nechováme žádný dobytek. Soused má býky a kobyly. Další
soused chová ovce. Je kolem nás spousta dobytka. Snědí hodně
bylin. Se všemi obyvateli slavíme v srpnu den hříbat. 
O prázdninách obyčejně bývá spousta slavností.          Tobík



Bydlel jsem v bytě u Přibyslavi. A tak jsem byl obyvatel. Byl jsem
bystrý, a proto jsem si všiml, že u mého příbytku se pase býk a
kobyla. Tak jsem si lehl na svůj nábytek a pozoroval jsem ten
dobytek, jak mi okusuje byliny, protože to byl můj obyčej.     Maty

Jednoho dne jsem si řekl, že se projedu s kobylou, ale stalo se
neštěstí. Kobyla viděla bylinu a začala šílet jako býk. Rozbila vázu.
Je to obyčej. Bydlím v Přibyslavi.                                            Agi

Mám doma dobytek, který mi jí bylinky na čaj. Pepa neměl rád svůj
dobytek, protože každé ráno mu dobytek lezl na nábytek a Pepa
už hodně nábytku vyhodil. Pepa byl obyvatel Přibyslavi a je za to
hrdý. Pepův kamarád byl ve škole nejbystřejší. Pepa mu to vždy
záviděl. Jeho sestra Žaneta měla doma příbytek pro pejska Punťu.
Pepa neměl psa, měl dobytek a chovat dobytek je jeho obyčej.
Sestra Žaneta bydlela v bytě blízko Přibyslavi. Pepa si zítra pojede
pro novou kobylu a býka.                                        Rozi

Jednoho dne jsem byla v Přibyslavi a tam se mi začalo tak moc
líbit, že jsem tam začala bydlet a stala jsem se obyvatelkou. Tam
jsem si pronajala byt, který byl moc krásný. Za rok jsem si koupila
psa a udělala mu příbytek. A koupila jsem si nový nábytek. Včera
jsem jela za tetou, která má smradlavý dobytek. No a byl duben,
náš obyčej jsou Velikonoce! U tety bydlí i můj děda, který je pořád
bystrý. Potom jsem si šla natrhat byliny, konkrétně pelyněk. Zítra
půjdu jezdit na kobyle a na býkovi.                                       Verča

Byl jednou jeden obyvatel, bydlel v bytě ve městě Přibyslav. 
V obýváku má nábytek. Měl pole nedaleko bytu, měl tam dobytek
býka a kobylu. Oni jedli trávu a byliny. Ve svém příbytku má  gauč
a televizi, je hodně bystrý. Každý rok jezdí na chatu, je to jeho
obyčej. Byl na chatě moc rád.                                                 Jarda



Vtípky

Sousedka se ptá Toníka: Toníčku, 
jaký je tvůj nejoblíbenější předmět 
ve škole?  Asi zvonek, paní Nováková.

Při online výuce říká Karel: Hej, Franto,
sundej si ta sluchátka! Franta odpovídá:
Proč, děje se něco? Řve po tobě učitelka...

   Paní učitelka se ptá Pepíčka: Který 
pták je nejchytřejší? Vlaštovka, odpověděl Pepíček. 
Proč zrovna vlaštovka? Pepíček odpověděl: 
Protože na začátku školního roku odlétá. 

Paradox z on-line výuky:
Ta naše úča působí jako mrtvola i když
přednáší živě.

Učitelka volá jednomu z rodičů. Dobrý
den, váš syn neustále lže. Otec na to: no
tak to je v tom fakt dobrej, protože já
žádného syna nemám.

Mami dneska se mě ptala paní učitelka 
jestli mám nějakého sourozence. 
A cos odpověděl? Že jsem jedináček.  A co 
na to učitelka?       CHVÁLABOHU!!!

Vybírala Hanka a Rozi
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