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Slovo úvodem…  

 

Vážení čtenáři, 

nový rok je tu a stejně tak i nové zimní číslo našeho školního časopisu Všímálek.  

 

Přejeme vám, aby se všechny vaše sny splnily, abyste byli zdraví, šťastní a na svět 

nahlíželi z té pozitivní stránky. 

 

Mnoho zdaru ve vašich aktivitách přeje Mgr. Jana Ptáčková a její redakční tým 
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Vánoční poezie  

Žáci 6. A pod vedením Mgr. Jany Ptáčkové skládali v hodinách českého jazyka v rámci 

projektu Od adventu po Tři krále vánoční básničky. Podívejte se na jejich práci.  

 

Vánoce 

Zase jsou tu po roce, krásné svátky, Vánoce! 

Upečeme vánočku, taky něco pro kočku. 

Večer se všichni sejdeme a kapra naporcujeme. 

Potom přijdeme ke stromku, jídlo je pořád na stolku. 

Vánoce jsou prima, škoda že je zima. 

Pak přiletí Ježíšek a dá nám teplý kožíšek. 

 

Vánoční čas 

K snídani máme vánočku, na krb si věším ponožku. 

Maminka peče cukroví, bytem nám to provoní. 

V televizi dávají pohádky, táta vynesl odpadky. 

Ježíšek nám přinese dárky, přejeme si sáňky. 

Viděli jsme anděla, babička se zbláznila. 

Na nebi jsou krásné hvězdy, sníh nám pokryl všechny cesty. 

Nazdobili jsme stromeček, náhle zazvonil zvoneček. 

Každý rok u jednoho stolu, sejdeme se vždycky spolu. 

 



 

7 

Vánoční 

Vánoce jsou za rohem, dárky budou pod stromem. 

Taťka ujídá cukroví, mamka se to nedoví a při tom stromek ozdobí. 

Stromek už je ozdoben, Ježich číhá za rohem. 

Dárky nám přinese a odměnu si odnese. 

Padá, padá sníh, děti jednou na saních. 

Z komína se kouří, zima už se bouří. 

Sněhu je tu dost, lopatu vezme i náš host. 

Hosté už odjeli, na sáňkách si to užili. 

Zima už odchází a jaro opět přichází. 
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I žáci 5. B pod vedením Mgr. Nikoly Martinovské skládali vánoční básně. 

 

Vánoční čas 

 

Vánoce se blíží, 

děti se už plíží. 

Zima už je za rohem, 

oblékněte se – honem! 

 

Zítra budem sáňkovat, 

na kopcích se radovat. 

Běháme na sněhu, 

zpíváme koledu. 

 

Zazvoní nám zvoneček, 

rozsvítíme stromeček. 

Dárečky si rozbalíme 

a Vánoce oslavíme. 

 

Autoři: Šárka Špírková, Jan Lím, Alexandra Theumerová 
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Doporučujeme… 

Spisovatel  

John Green 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … je americký spisovatel a vlogger. 

V roce 2006 získal Printzovu cenu za své první 

dílo Hledání Aljašky. Jeho román, Hvězdy nám 

nepřály, z ledna 2012 se umístil na seznamu 

bestselleru deníku The New York Times a v roce 

2014 byl do kin uveden stejnojmenný film podle 

knižní předlohy, ve kterém si sám autor zahrál.  

Film Papírová města podle Greenovy knižní předlohy byl do kin uveden v roce 2015. 

V současné době se natáčí už třetí film podle jeho knihy, tentokrát se jedná o stejnojmenné 

Hledání Aljašky.  

Včetně dříve jmenovaných napsal John Green ještě další tři knihy – v roce 2006 Příliš 

mnoho Kateřin, v roce 2010 Will Grayson, Will Grayson (společně se svým kamarádem 

spisovatelem Davidem Levithanem) a v roce 2008 knihu Sněží, Sněží (kniha vánočních 

povídek, spolu s Lauren Myracleovou a Maureen Johnsonovou). 

V roce 2014 byl časopisem Time zahrnutý mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. 

Narození 24. srpna 1977 (40 let) 
Indianapolis 

Povolání spisovatel, romanopisec, 
obchodník, filmový 
producent, youtuber, 
literární kritik, podcaster, 
autor dětské 
literatury, kritika novinář 

Významná díla Hledání Aljašky 
Příliš mnoho Kateřin 

Hvězdy nám nepřály 
Papírová města 

Ocenění Michael L. Printz 
Award(2006) 
Cena Edgara Allana Poea 

Podpis 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlog
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Printzova_cena&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hled%C3%A1n%C3%AD_Alja%C5%A1ky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdy_n%C3%A1m_nep%C5%99%C3%A1ly
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdy_n%C3%A1m_nep%C5%99%C3%A1ly
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdy_n%C3%A1m_nep%C5%99%C3%A1ly_(film)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADli%C5%A1_mnoho_Kate%C5%99in
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADli%C5%A1_mnoho_Kate%C5%99in
https://cs.wikipedia.org/wiki/Time
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1977
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indianapolis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Youtuber
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kritik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hled%C3%A1n%C3%AD_Alja%C5%A1ky
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADli%C5%A1_mnoho_Kate%C5%99in
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Žije se svou manželkou Sarah, synem Henrym a dcerou Alicí v Indianapolisu, stát 

Indiana (USA). 

VlogBrothers 

1. ledna 2007 založil John se svým bratrem Hankem kanál na Youtube zvaný VlogBrot

hers. Kanál vznikl, když se bratři rozhodli začít projekt Bratrstvo 2.0, kdy spolu mluvili celý rok 

2007 jen pomocí videí. I po tom, co projekt skončil, nadále točili videa. Jejich slogan je „Don't 

forget to be awesome“ nebo DFTBA, což v překladu znamená „Nezapomeňte být úžasní“.  

5. března 2013 kanál přesáhl hranici miliónu odběratelů. Bratři o svých videích řekli, 

že nemají stálý koncept: „Opravdu, to není o ničem konkrétním. Ať už mluvíme o našich 

životech, navzájem se rozesmíváme anebo se pokoušíme mluvit o něčem důležitým, zdá se, 

že se to lidem líbí.“ 

John Green spolu se svým bratrem Hankem také založil Crash Course, vzdělávací 

kanál, kde své diváky učí literaturu, dějepis a vědy. 

 

Barbora Žáčková 8. A 

https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Green 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Youtube
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Green
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Ransom Riggs 
 
*3. února 1979 (Maryland) 

Povolání: Spisovatel, Scénárista, Novinář. 

Život: 

Ransom Riggs se narodil na 200 let staré farmě v Marylandu, kde chtěl jako dítě 

zůstat a stát se farmářem. V 5 letech se však s rodiči přestěhoval. Prozatím stačil nasbírat 

několik diplomů. 

Kariéra: 

Jeho práce na krátkých filmech, které zveřejňoval na internetu, mu přinesla práci na 

příručce, která byla vydaná v roce 2009, The Sherlock Holmes Handbook. 

Riggs shromáždil sbírku starých fotografií, kterou přinesl do vydavatelství Quirk Books 

s nápadem využít je v obrázkové knize. Na návrh šéfredaktora Riggs použil fotografie jako 

východisko pro sepsání příběhu Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. 

Osobní život: 

Riggs v současné době žije v Santa Monice v Kalifornii a v roce 2013 se oženil. 

 

Eva Kulhánková, 8. A 

www.databazeknih.cz,  www.wikipedia.cz  

http://www.databazeknih.cz/
http://www.wikipedia.cz/
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Zimní omalovánky  

 

https://i.pinimg.com/736x/43/a8/c8/43a8c805ac076ba77374faf111220b8b.jpg 
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Co se událo? 

Karel IV. měl na konci listopadu výročí smrti, přečte si něco o jeho životě.  

Karel IV. 

 

Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. 

listopadu 1378, Praha) byl jedenáctý český král, 

vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své 

smrti v listopadu 1378. Karel IV. byl římsko-

německý král od července 1346 a od roku 1355 

císař římský. Byl také italský (lombardský) král od 

roku 1355, burgundský (arelatský) král od roku 

1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a 

lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353. 

Pocházel po otci z dynastie Lucemburků. 

Byl to první český král, který se stal také 

císařem Svaté říše římské, a byl posledním 

korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše 

římské. 

Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. Byl 

pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém 

strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky 

vrcholného středověku. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. 

Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám jako Koruna 

česká. Již jako císař nechal vytvořit Zlatou bulu, nejvýznamnější říšský ústavní zákon, který 

platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta také významně upravovala vztah českého 

státu k říši a potvrzovala jeho výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše. 
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Jako český král proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho 

jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku 

Vltavu v Praze, zbudováním hradu Karlštejna a mnoha dalšími počiny. Spolu s otcem započali 

se stavbou Svatovítského chrámu. Karel také dosáhl významné územní expanze českého 

státu, především severovýchodním směrem a to hlavně díky své obratné sňatkové politice. 

Je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin a v roce 2005 

s převahou zvítězil v anketě Největší Čech. 

Patrik Slabý 8. A 

Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV. 
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Vánoční trhy 

Dne 18. 12. 2017 probíhaly na škole vánoční trhy. Prodávaly se výrobky žáků 

z 1. stupně, vytvořené ve vánočních dílnách, ale také výrobky, které vyrobili žáci 2. stupně 

sami nebo za pomoci jejich rodičů. Tento rok se prodalo hodně výrobků a může za to jistě 

vánoční nálada, která se rozléhala po celé škole.  

Všem, co si zakoupili naše výrobky, moc děkujeme. 

Alexandra Vestfálová za žákovskou radu školy 
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Betlém 

Jak už jste z názvu určitě poznaly, tak tento článek bude o vystoupení s Betlémem. 

Jako první bychom chtěli poděkovat všem, co se přišli podívat, moc jste nás potěšili. 

Poprvé jsme vystupovali 6. prosince na náměstí v Žatci, kde se to všem moc líbilo. 

Podruhé jsme vystupovaly 16. prosince v Radičevsi v kostele, kam se na nás přišlo podívat asi 

nejvíce lidí, někteří si s námi dokonce i zazpívaly.  

Poslední vystoupení se konalo 18. prosince v Křížově vile v Žatci, tam jsme vystupovali 

pro děti ze školky a přišli se tam podívat dokonce i žáci páté třídy z naší školy. 

Všem moc děkujeme za důvěru a podporu. Ale největší dík patří paní učitelce 

Jaroslavě Kumstýřové, která to s námi poctivě trénovala.  

Alexandra Vestfálová za žákovskou radu školy 
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Poslanecká sněmovna 

Dne 30. 11. 2017 se žáci devátých tříd zúčastnili exkurze do Poslanecké sněmovny. 

Tato exkurze jim měla ukázat, jak to v Poslanecké sněmovně funguje. Žáci byli hodně aktivní, 

měli hodně otázek, na které dostali krásnou odpověď. Exkurze se žákům velice líbila.  

Alexandra Vestfálová za 9. A 
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 Zdroje: 

 Fotografie z úvodní strany – Archiv Mgr. Jany Ptáčkové 

 Fotografie – Slovo úvodem – http://www.unoportal.net/wp-

content/uploads/2017/12/snjesko8854.jpg  

 Fotografie  - Vánoční trhy, Betlém, Poslanecká sněmovna – Fotogalerie školy – 

http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4 

 Zvířata – https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C4%8De_divok%C3%A9, 

http://www.chovzvirat.cz/zvire/3701-morce-divoke/, https://pixabay.com/cs/meerkat-

meerkats-rodina-skupina-164921, https://www.biolib.cz/en/image/id69005/, 

https://cz.pinterest.com/pin/426997608410612627/, 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=

8&ved=0ahUKEwje65u5oOzYAhVKKlAKHbXtB78QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ire

ceptar.cz%2Fzvirata%2Fdrobni-savci%2Fpsoun-mily-kamarad-i-utocny-

divoch%2F&psig=AOvVaw2KicDXvuW-VbW81GlSvOM, 

https://www.indiamart.com/riddhi-sales-corp/crush-paper.html  

 

 

http://www.unoportal.net/wp-content/uploads/2017/12/snjesko8854.jpg
http://www.unoportal.net/wp-content/uploads/2017/12/snjesko8854.jpg
http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C4%8De_divok%C3%A9
http://www.chovzvirat.cz/zvire/3701-morce-divoke/
https://pixabay.com/cs/meerkat-meerkats-rodina-skupina-164921
https://pixabay.com/cs/meerkat-meerkats-rodina-skupina-164921
https://www.biolib.cz/en/image/id69005/
https://cz.pinterest.com/pin/426997608410612627/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje65u5oOzYAhVKKlAKHbXtB78QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ireceptar.cz%2Fzvirata%2Fdrobni-savci%2Fpsoun-mily-kamarad-i-utocny-divoch%2F&psig=AOvVaw2KicDXvuW-VbW81GlSvOM
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje65u5oOzYAhVKKlAKHbXtB78QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ireceptar.cz%2Fzvirata%2Fdrobni-savci%2Fpsoun-mily-kamarad-i-utocny-divoch%2F&psig=AOvVaw2KicDXvuW-VbW81GlSvOM
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje65u5oOzYAhVKKlAKHbXtB78QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ireceptar.cz%2Fzvirata%2Fdrobni-savci%2Fpsoun-mily-kamarad-i-utocny-divoch%2F&psig=AOvVaw2KicDXvuW-VbW81GlSvOM
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje65u5oOzYAhVKKlAKHbXtB78QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ireceptar.cz%2Fzvirata%2Fdrobni-savci%2Fpsoun-mily-kamarad-i-utocny-divoch%2F&psig=AOvVaw2KicDXvuW-VbW81GlSvOM
https://www.indiamart.com/riddhi-sales-corp/crush-paper.html

