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ŠKOLÁSEK
ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY SOKOLOVSKÁ



Úvodní slovo 

VÝSLEDKY

Správná odpověď 

z minulého čísla:

Michal Krčmář, 

který na letošních ZOH

vybojoval v biatlonu 

stříbrnou medaili.

Milí čtenáři,

máme tu pro vás poslední číslo letošního 

školního roku! Ano, již slyšíme ten jásot 

a nadšené skandování, protože prázdniny 

se kvapem blíží a troufám si říct, že spou-

sta z vás (jistě i učitelé) stříhají metr. :D  

A co vám závěrem přinášíme? Samé 

laskominy, cestování... Čeká zde spousta 

článků o dobrém jídle, nechybí křížovka, 

v�py a ostatní stálé rubriky. Užijte si tedy 

čtení, přežijte poslední školní měsíc a 

hurá na prázdniny! 

                   

Za redakci s pozdravem

       

Mgr. Tereza Čálková

P.S.: Pevné nervy všem červnovým 

učitelkám a učitelům! :D
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Vytvořila Anna Jiřištová z 8.A

Klára Wes�álová, 9.B



Anna Poláková
Dagmar Pokorná
Klára Wes�álová
Lucie Vaníčková

Číšník se ptá blondýnky, jestli chce 
nakrájet pizzu na dvanáct dílků nebo 
na šest? „Na šest prosím, dvanáct bych 
nikdy nesnědla.“ 

Povídají si dva spolužáci: „A ty se před 
jídlem modlíš?“ „Ne, já nemusím, maminka 
naštěs� vaří dobře.“ 

Dva právníci šli na večeři. Poručili si 
každý kávu a vytáhli sendviče. 
Přiběhla servírka a povídá: "Pánové, 
tady nesmíte konzumovat vlastní 
potraviny!"Oba právníci se na sebe jen 
podívali, pokrčili rameny a vyměnili si 
sendviče.

 Přemýšlíš kam o prázdni-
nách? Chceš mít nevšední zážitky, 
něco nového se naučit a běžné 
tábory se � již okoukaly? Školásek 
má pro tebe super �p.  

 Letní herecká škola od roku 
1993 připravuje dětské a mladé 
umělce pro film, TV, reklamu, 
dabing, koncerty, divadlo, muzikál 
a živé zábavné pořady. Je nedílnou 
součás� známé herecké agentury 
A-cas�ng Praha a ty se v létě můžeš 
stát její součás�. Mrkni pro bližší 
informace na: 
www.letnihereckaskola.cz
 Další letní filmovou školu 
pořádají v Hradci Králové. První den 
kurzu jsou účastníci rozděleni 
do štábů po maximálně 15� lidech. 
Tyto štáby mají svůj rozvrh, podle 
kterého po celý týden pracují v jed-
notlivých předmětech s různými 
lektory. Hlavním cílem kurzu je 
natočení vlastního filmu, který 
účastníci vymyslí, natočí, zahrají si 
v něm a postprodukčně ho zpracují 

(střih, zvuk, hudba, �tulky, plakát 
atd.).
 Poslední den kurzu proběh-
ne veřejná premiéra natočeného 
filmu pro rodiče a přátele účastníků. 
Během týdne čeká účastníky také 
relaxace v podobě tradičních letních 
ak�vit (koupání, grilování, sport) 
a spousta zábavných večerních 
programů (diskotéka, X-factor, Par�č-
ka, StarDance atd.) Pro bližší info 
doporučujeme webovou stránku: 

h�p://www.taboreni.cz/tabor/1433/
Letni-skola-divadla-a-filmu.html

       

Zábavné               okénko

Tajenkou je vegetariánský pokrm z cizrny pocházející 
z Egypta, tajenka z minulého čísla zní: OLYMPIÁDA

zdroj:
www.taboreni.cz/tabor/1433/Letni-skola-divadla-a-filmu.html
www.letnihereckaskola.cz/
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Letní filmová škola

Mgr. Tereza Čálková
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  Dne 26. května 2018 jsme navš�vili 
akci, která se týkala jídla. Byl to sjezd 
různých restaurací a lidí, kteří vaří zajímavé 
a dobré věci! Od všeho se zde dalo ochutnat 
a mohli jste si jejich dobroty na místě 
rovnou zakoupit.

 

Michaela Vaníčková a Magdaléna Pěničková z 6.B

FOOD FESTIVAL

strana 13

Jak dlouho jste ředitelkou? 
„Od roku 2003.” 

Jak jste začínala, byla jste rovnou 
ředitelkou?
„Ne, ředitelkou jsem rovnou 
nebyla, nejdřív jsem byla z jedné 
tře�ny učitelkou, poté z druhé 
tře�ny zástupkyní a nakonec z tře� 
tře�ny ředitelkou.”

Je něco, na co se těšíte po 
ukončení vedení školy?
 „Samozřejmě, spadá ze mě velký 
kámen té zodpovědnos�, ale 
dělala jsem tuto práci ráda.”

Je nějaká věc, která Vám bude 
chybět?
„Bude mi chybět asi ten velký 
kontakt s dětmi a dospělými.”

ŠKOLÁSEK / ČERVEN 2018

Bára Culková 9.B

 Jako jednu z velice zajímavých 
pochu�nek jsme museli zkusit ochutnat 
brouky! Stánek s brouky se nazýval „Hmyz 
na talíři”. A tak jsme si zkusili dát našeho 
prvního cvrčka. Musíme uznat, že vlastně 
chutnal celkem dobře. Cvrčci se podávali na 
másle s bagetou a trochu připomínali 
burákové máslo.

ŠKOLÁSEK / ČERVEN 2018

exkluzivní

Rozhovor

Ludmila Moravcová

reditelka školy
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Čím jste chtěla být, když jste 
byla malá?
„Už jako malá holka jsem 
svým panenkám psala sešity 
a dělala do nich naschvál 
chyby, abych jim to mohla 
opravit, takže jsem už chtěla 
být učitelkou.”

Děkujeme za rozhovor!



MILÍ ČTENÁŘI,
 pro tento díl našeho časopisu 
jsme se rozhodli, že vám pomůžeme s va-
řením! Jelikož italská kuchyně je v Česku 
jedna z nejoblíbenějších, vybrali jsme 
kuchařku Itálie očima labužníka  a 
otestovali recept na pizzu.

SUROVINY:
600g hladké pšeničné mouky, 400 ml 
vlažné vody, 30 g čerstvého nebo 2 lžičky 
sušeného droždí, špetka cukru, 1 rovná 
lžička soli a 3 lžíce olivového oleje

NA OBLOŽENÍ: 
600g čerstvých, zralých masitých rajčat 
nebo 400 g oloupaných rajčat z konzervy 
(bez šťávy), sůl, pepř, 3 lžíce panenského
olivového oleje, 250g mozarelly nakrájené 
na plátky nebo kostky,3 lžíce čerstvého 
nastrouhaného mladého (měkkého) 
parmazánu, 16 lístků bazalky

 

JAK NA TO?
 Mouku prosejeme do mísy, 
uprostřed uděláme důlek, ve kterém si 
připravíme kvásek: droždí rozmícháme 
s trochou vody, špetkou cukru a mouky. 
Posypeme lžičkou mouky. Na teplém místě 
necháme kvásek vzejít. Kvásek promí-
cháme s moukou, solí, 2 lžícemi oleje a 
trochou vlažné vody. Při mísení postupně 
přidáváme zbývající vodu, až je těsto 
pružné, hladké a pevné. Nesmí se lepit.
 Hotové těsto rozdělíme na 4 
kousky, vložíme do mísy vytřené olejem, 
přikryjeme utěrkou a necháme na teplém 
místě kynout , až zdvojnásobí objem. 
Z vykynutého těsta utvoříme placky a 
dáme na pečící plech vytřený olejem, nebo 
vyložený pečícím papírem. Uprostřed by 
placky měly být tlusté cca 3-4 cm a okraje 
musí být o hodně vyšší. Rajčata nakrájíme 
na plátky. Narovnáme je na těsto, mírně 
osolíme, opepříme a pokapeme 2 lžícemi 
oleje. Pizzu pečeme 10-15 minut v troubě 
předehřáté na  220°C (plyn stupeň 4). 
 Povrch poklademe mozarellou a 
parmazánem a dáme pizzu ještě do horké 
trouby na 5 minut. Hotovou pizzu 
posypeme lístky bazalky a pokapeme 
zbývajícím oliv. olejem a ihned podáváme.
   
   Dobrou chuť!

Bára Culková 9.B

.
 Tipy na výlet pro všechny, kteří 
se o prázdninách nechtějí nudit doma.
A protože se naše škola jmenuje 
Sokolovská, tak naše cílové body 
budou...

Mgr. Lada SlabáVarení

pro zacátecníky
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cestujeme...

strana 5

SOUTEŽ!

Vrch Sokol
Nejvyšší bod Besedických skal s krásnou
vyhlídkou na Suché skály se nachází 1 km 
jihovýchodně od Malé Skály. Vysoko 
nad údolím Jizery se tyčí skalní skupina 
Chléviště.

Vrch Sokolka
Skalnatý masiv s nádherným výhledem na Komárov-
ský rybník se nachází v Českém ráji v tzv. Příhraz-
ských skalách cca. 0,5 km od vsi Srbsko.  

Sokol (593 m) 
Strmý znělcový kužel asi 2,5 km jihovýchodně 
od Hvozdu a 1 km západně od Petrovic. 
V horní čás� je porostlý listnatými lesy, 
na vrcholu nese zbytky hradu Starého Falken-
burku. Nižší čedičový výběžek na jihozápadní 
straně kopce se nazývá Malý Sokol (523 m).

Jestli některé z míst o prázdninách navš�víš, pošli nám svoji selfie z tohoto místa.
Ty nejkrásnější o�skneme v časopise Školásek a odměníme. Tak šťastnou cestu!

ŠKOLÁSEK / ČERVEN 2018

zdroj:
h�p://www.luzicke-hory.cz
h�p://www.cesky-raj.info.cz
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 Ve čtvrtek 24. května se konal 
již 7. ročník tradičního školního 
jarmarku, tentokrát na téma „Jídlo". 
Ani  letos nechybělo nádherné 
vystoupení školního pěveckého sboru 
Jitřenka vedeného pod zkušenou 
ta k to v ko u  s b o r m i st r y n ě  J i t k y 
Šorsákové za klavírního doprovodu 
paní učitelky Kristýny Košátkové.  
Následovalo vystoupení dě�  z krou-
žků hry na flétnu, kytaru a klavír 
vedené dlouholetými hudebnicemi 
paní učitelkou Novotnou a Čálkovou či 
anglické písničky v podání žáků ze tříd 
3.AB. 

 V tělocvičnách pak bohatý 
kulturní program doplnila ukázka 
školních břišních tanečnic, spole-
čenského tance či gymnas�ka vedená 
paní vychovatelkou Dagmar Haran-
tovou. No a protože jsme volejbalová 
škola, tak nemohla chybět ani ukázka 
volejbalového tréninku, který již po 
řadu let pravidelně probíhá na naší 
škole a kterým prošla řada školních 
sportovců. Areál školy doplnil prodej 
žákovských výrobků, ale i výrobků od 
rodičů,  občerstvení ,  malování 
perníčků, jízda na koni, střelba ze 
vzduchovky,  ak�vity v bazénu, 
malování sádrových odlitků.
 Letošní jarmark se velmi 
vydařil a finanční výtěžek škola využije 
k nákupu pomůcek pro zájmové 
činnos�. 

 

ŠKOLNÍ  JARMARK

 Náš parlament vytvořil prezen-
taci „Veřejný prostor“ a doufá, že díky 
této prezentaci bude možné získat do 
veřejného prostoru před školou např. 
nové lavičky, odpadkové koše, atd. 
Nejvíc bychom si přáli cvičební prvky na 
workout  pro posilování  starších spolu-
žáků. 
 Parlament nejen tvoří, ale také 
společně usiluje o lepší veřejný prostor. 
V prezentaci představuje také svoji 
ak�vní práci. 

 

ZPRÁVIČKY Z PARLAMENTU: 

V pátek 1. června proběhl na naší škole 
PYŽAMOVÝ DEN. V každé třídě se sešlo 
několik nadšenců, kteří se nebáli strávit 
pátek ve škole v pyžamu. Nejlepší 
kostýmy byly vybrány porotou složenou 
z paní kuchařek a odměněny chladivou 
odměnou v podobě nanuků.  

Zúčastněte se s námi dalších akcí i VY!   

strana 6

Mgr. Zuzana Nováková

Parlament ZŠ 

Sokolovská v akci

strana 11

Pro správného parlamenťáka 
ze ZŠ Sokolovská – žádný problém!
A je uklizeno!!!   
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Magdaléna Pěničková



               PVP (hráč pro� hráči) je hra, 
ve které se snažíte zůstat jako poslední 
naživu. Ve hře je více herních režimů 
Solo = 1 hráč, Duo = 2 hráči, Squad = 4 
hráči. Dále tam jsou speciální režimy, 
které se často obměňují (např. Blitz 
[zrychlená hra], 50v50,20v20....). 
 Te ď  n ě c o  k  p r i n c i p u  h r y 
(mluvíme o klasickém režimu jako je 
squad atd.). Na začátku hry se objevíte 
ve startovacím kampu, ze kterého se 
přenesete na herní plochu po napojení 
všech 100hráčů, potom až se napojí 
100hráčů, vy sami, nebo se svým 
teamem se dostanete do tzv. ba�le bus, 
tj. autobus, který vás vyveze nad herní 
pole, cca po 5 sekundách můžete vysko-
čit do vybrané lokace. Ve hře Fortnite 
B a� l e  Ro ya l e  j e  s p o u sta  m ě st , 
nejoblíbenější je město Tilted Towers 
(viz. obrázek) po 60 sekundách se 
vytvoří bouřka, která zmenšuje herní 

pole. Ale proč jednoduše nezůstat v 
bouřce? V bouřce nelze zůstat, protože 
vám začne ubírat životy a postupem hry 
jich ubírá ještě víc. 
 Ve hře Fortnite se dá také 
stavět, takže lidé využívají toho, že si 
postaví schody, aby se dostali k truhle, 
nebo si postaví opevnění, když na ně 
někdo střílí. Schody nebo jiné věci si 
můžete postavit pomocí materiálu. 
Materiály: dřevo, kamení, železo. 
Nejlepší materiál je dřevo, protože je 
všude. V podstatě jde jen o to, se 
vystřílet a vystavět k prvnímu místu.  
 Pokud chcete více informací 
o Fortnite, tak na internetu je spoustu 
dalších videí. Tato hra je zdarma. 

Rodné jméno: Gordon James Ramsay
Narození: 8. listopadu 1966 
  (51 let) 
Ocenění: důstojník Řádu
  britského impéria

 Gordon Ramsay  je britský 
šé�uchař a televizní osobnost.  Získal 
celkem 16 Michelinských hvězd a 
v roce 2001 se stal jedním ze tří 
šé�uchařů ve Spojeném království, 
který držel 3 hvězdy u tří restauraci 
najednou.  

 Je známý především modero-
váním televizních reality show o vaření, 
jako je Ramsay's Kitchen Nightmares 
nebo Pekelná kuchyně.

ČESKÁ VYDÁNÍ JEHO KNIH:
Nedělní oběd s rodinou i přáteli, 
Recepty nejlepšího šé�uchaře                                                                  
Ráj v kuchyni                                                                                                                                                         
Rychlá jídla
                                                                                  

okénkoFilmové 
Michaela Vaníčková 6.A
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zdroj: h�ps://culturedvultures.com/
fortnites-ba�le-royale-mode-goes-free-
next-week-xbox-one-ps4-pc/(redakčně upraveno)
zdroj:h�p://orcz.com/File:FortniteBa�leRoyaleMinimapTiltedTowers.jpg

FORNITE BATTLE ROYALE 
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herní koutek
Michal Miler 7.A

Gordon Ramsay

slavný

šéfkuchar
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zdroj:
h�p://cs.wikipedia.org/wiki/Gordon_Ramsay
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  Prázdniny se blíží! Pokud tě už 
nebaví poslouchat pořád dokola ty samé 
písničky v televizi, rádiu, na Youtubu nebo 
Spo�fy, tak je tento článek přesně pro 
tebe!  Zde jsou moje �py na hudbu.
Varování: Rap moc neposlouchám :-)

 

MÉLOVIN

Žánr: Pop a Elektropop
Alba: Face to Face
O zpěvákovi: Mélovin (vlastním jménem 
Kostyantyn Mykolayovych Bocharov) je 
ukrajinský jednadvace�letý zpěvák. Mel 
zpíval a hrál v divadle už jako velmi malý. 
Kromě toho, že zvítězil v Ukrajinském X-
Factoru se také zúčastnil letošní Eurovize.
Hudba: Melovinův hlas je poměrně 
hluboký,  dokáže však dosáhnout  i                                                                                                   
vyšších tónin. Mně osobně se nejvíce líbí 
písnička Under The Ladder, kterou vřele 
doporučuji.

AVRIEL & THE SEQUOIAS

Žánr: Country a Pop
Alba: Avriel & the sequoias
O zpěvákovi: Zakladatelem skupiny je Avi 
Kaplan.  Avi  je bývalý člen skupiny 
Pentatonix, ze které odešel proto, aby se 
mohl více věnovat své rodině. Hudbě a 
opeře se však věnuje dál, jenom ne tak 
ak�vně.
Hudba: Avi má velmi (velmi) hluboký hlas. V 
jeho písních uslyšíte nejčastěji zvuk kytary 
nebo banja (benža). Jsou spíše pomalé, a 
tak se při nich dá skvěle relaxovat. Mezi mé 
oblíbené písně patří HEY YA! a SWEET 
ADELINE.

Doufám, že jsem alespoň trochu pomohla s 
výběrem hudby.
      Přeji vám všem pěkné prázdniny!!!

Linda Štěpánová 8.A

INGREDIENCE:

1 mango
1 okurka 
půlka melounu
párátka 
popřípadě vykrajovátka na okvětní 
lístky (postačí i nožík)

Elena Věchtová a Kája Minaříková, 6.A

TULIPÁNKY 

A JDEME NA TO:

1. Vezmeme si mango a nakrájíme si ho na čtverečky
2. Vezmeme si okurku, překrojíme jí na půl a uděláme z té půlky 
zelené lístečky
3. Vezmeme si meloun a odřízneme ho od slupky a vyndáme jen 
červený vnitřek, vezmeme vykrajovátko nebo nůž a uděláme okvětní 
lístky
4. Všechno dáme na sebe, nejdříve mango, potom okurku a na závěr 
meloun, zapíchneme párátka, naskládáme ovocné jednohubky na talíř a 
máme hotovo!        
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s Elou a Kájou
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Tvorení s jídlem

Playlist na prázdniny
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