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Úvodní slovo 

Milí čtenáři, 

vítáme vás u našeho školního časopisu. 

Začal nový školní rok a též i časopis. Proto Vás vyzýváme, abyste si přečetli naše 

podzimní číslo, které informuje o tom, co se stalo v létě…., ale nééé, na podzim. 

Připomeneme si pár událostí, které se na naší škole staly, dozvíte se něco o módě, 

sportu, můžete si prověřit své znalosti o autech, nechybí vtipy nebo křížovka. 

Doufáme, že si tady každý najde to své.  
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Móda první republiky 

Líčení: Dokonalý světlý make-up bez 

odlesků. Takový je základ pro líčení ve stylu 

20. a 30. let minulého století. Běžné je též 

velmi lehké a přirozené zvýraznění tváří 

pomocí růžové, nebo červené tvářenky. 

Základem make-upu byly matné, orámované, 

tmavě rudé rty. Obočí bylo tenké, často 

protažené. Avšak denní look běžných žen 

1. poloviny 20. století byl podstatně 

umírněnější. Kralovaly mu tenké černé linky a samozřejmě řasenka. 

Účesy: Dámské účesy se ve dvacátých a třicátých letech minulého století nesly 

ve znamení úhledných vln. Jejich úprava byla 

složitější a movitější dámy ji raději svěřovaly 

do rukou odborníků. Speciální dámská 

kadeřnictví však existovala spíše ve středně 

velkých a větších městech. Cena za účes 

začínala na 20 korunách, nebyl ale problém 

zaplatit i 60 až 80 korun, za což si tehdy mohla 

dáma pořídit nové boty. 

Ženy, které neměly dost peněz nebo možnost 

kadeřnictví navštívit, si musely poradit samy. 

Vlasy natáčely na kovové natáčky, případně 

si je svazovaly nastříhanými papírky. 

 

Oblečení: Ženy za první 

republiky se skutečně mohly 

nazývat dámami. Oblékání ve 30. 

letech se velmi lišilo od toho, co je 

moderní dnes. Klobouk byl 

nejdůležitějším módním doplňkem 

žen v mnoha dobách – za první 

republiky obzvlášť. Klobouk se 

nasazoval na špičku hlavy a později 

dokonce až těsně na týl. Žádná žena 

se neobešla bez klobouku a bez 

rukaviček. Jen tak docílíte dokonalé 

elegance. Šaty: Odložte kalhoty a 

rifle a raději sáhněte po elegantních 

šatech. Ty jsou prostě základ. Doba 

první republiky sice byla začátkem 

módy kalhotových kostýmů, ale 

upřímně, koho oslníte v kalhotách? 

Jestli se chcete cítit pravou dámou, 

je třeba zvolit rozhodně šaty. V této 
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době se nosily jednoduché šaty. Ženy byly pyšné na svůj pas, který zvýrazňovaly 

právě upnutými šaty nebo tenký páskem, jejichž móda se nyní opravdu zase vrací. 

Vzorům kralovaly květinové a kárované materiály doplněné výraznou mašlí, 

stuhou či šněrováním. Stejně tak jako byly moderní vlnité vlasy, vlny se nosily i na 

oblečení. 

Boty: Lodičkami nikdy nic nezkazíte, ale tenkrát se nosily spíše mokasíny s úzkým 

střihem. 

Napsala: Amálie Šimurdová a Barbora Plachá 

            

https://www.breberky.cz/action/Affiliate/setAccess/?partnerId=25&bannerId=19
https://www.breberky.cz/action/Affiliate/setAccess/?partnerId=25&bannerId=19
https://www.breberky.cz/action/Affiliate/setAccess/?partnerId=25&bannerId=19
https://www.breberky.cz/action/Affiliate/setAccess/?partnerId=25&bannerId=19
https://www.breberky.cz/action/Affiliate/setAccess/?partnerId=25&bannerId=19
https://www.breberky.cz/action/Affiliate/setAccess/?partnerId=25&bannerId=19
https://www.breberky.cz/action/Affiliate/setAccess/?partnerId=25&bannerId=19
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Vtipy 

Víte, co má společného  

motorka a slupka od banánu na zemi? 

Šlápneš a jedeš.  

 

 

 

 

1. žák: Nesnáším zkoušení. 

2. žák: Já taky, protože 

nikdy nevím, o čem se mám  

s tou učitelkou bavit.  

 

 

 

 

Pozvánka na mou oslavu:  

Srdečně vás zvu na oslavu, už 10 let mi je 10. 

 

 

 

 

Víte, proč se blondýnka plazí po zemi v obchoďáku? 

Hledá nízké ceny. 
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Kvíz o autech 

 

Uhádnete, o jaká auta se jedná? 

 

1. a) Ferrari 

    b) Lamborghini 

    c) Bugatti 

     

 

 

 

 

2. a) Ford Mustang 

    b) Shevrollet 

    c) Maserati 

 

 

 

 

 

3. a) Shevrollet 

    b) Lamborghini 

    c) Ferrari 

 

 

 



 

8 

4. a) Bugatti 

    b) Maserati 

    c) Ford Mustang 

 

 

 

 

5. a) Ford Mustang 

    b) Maserati 

    c) Audi 

 

 

 

 

6. a) Maserati 

    b) Shevrollet 

    c) Bugatti 

 

 

 

 

7. a) Ford Mustang 

    b) Lamborghini 

    c) Mercedes 

  

Vytvořili: Bobo Komilov a Amálie Šimurdová 
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Projektový den – 1. republika 

V pátek 26. října jsme se v rámci 

projektového dne přenesli do dob první 

republiky. Po chodbách a ve třídách 

se pohybovaly dámy v kloboucích, 

elegantní pánové a do školy zavítal 

i prezident T. G. Masaryk s manželkou 

Charlottou v podání pana ředitele 

Jaroslava Volfa a jeho zástupkyně 

Romany Bláhové. Ti navštívili jednotlivé 

třídy a diskutovali s dětmi o vzniku 

Československa. Oslava stého výročí 

vzniku samostatného státu se opravdu vydařila.  

 

Napsala: Vendula Bílková 
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Dekorace – listopad 

Svícen 

Postup výroby: 

1. Vezmeme si libovolně velkou zavařovací sklenici 

2. Namícháme si oranžovou barvu. Poté natřeme (doporučuji 2 nebo 3 vrstvy a 

každou vrstvu necháme pořádně zaschnout) 

3. Po zaschnutí si vystřihneme libovolnou halloweenskou (podzimní) tématiku 

(já zvolila obličej dýně a ducha s netopýry) 

4. Vše nalepíme tavicí pistolí (můžete dodekorovat různými drobnostmi 

týkajícími se listopadu) 

5. Pak stačí počkat do tmy a zapálit svíčku. Svícen je hotový. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsaly a vyrobily: Barbora Plachá a Adéla Gage  
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Sport - UFC 

Dne 7. října 2018 se utkal irský bojovník Conor McGregor se svým rivalem 

Khabibem Nurmagomedovem o titul UFC v lehké váhové kategorii. McGregor si 

myslel, že vyhraje, ovšem pravda byla opak. Khabib předvedl, že na zemi je pánem 

on, a svými wrestlingovými schopnostmi přemohl pákou McGregora. Je pravda, že 

McGregor nezápasil téměř 2 roky, a proto nebyl moc ve své kondici. Takové 

dráždění Khabiba si mohl ponechat. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsala: Amálie Šimurdová 
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Letošní Šobrovácká drakiáda 

Dne 12. října 2018, v tento neobyčejný 

den, se konala naše tradiční 

Šobrovácká drakiáda. Je známo, že 

v tento čas se sejdou rodiče s dětmi, 

aby si užili pouštění draků. A nejen to.  

Naše paní učitelka Helena Zabilková 

si připravila zábavný program, kde se 

děti i rodiče zapojovali do různých 

soutěží i her. Jednou ze soutěží byla 

i ta „O nejkrásnějšího ručně 

vyrobeného draka Šobrováka“. Letos 

se objevil i drak ušitý, a dokonce 

upečený drak, kterého pak všichni snědli. Paní učitelka se nemohla rozhodnout 

komu odměnu dát, tak si ji vysloužili všichni. 

Sice v tomto období nefoukal vítr, ale 

to děti ani rodiče nezastrašilo.  

Věřím, že si děti i rodiče užili spoustu 

zábavy, a řekněme si, kdo se netěšil na ty 

výborné špekáčky opečené nad ohněm, 

který nám připravila 9.A?  

Osobně jsem tam moc dlouho nebyla, 

a tak nemůžu podat přesné informace 

(poslali mě totiž pro vodu, abychom mohli 

uhasit oheň). Podle ohlasů dětí je jasné, 

že i tento ročník drakiády byl opět velmi úspěšný. Samozřejmě, že se zapojila i 9.A, 

která paní učitelce velice pomáhala. 

Napsala: Amálie Šimurdová 
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Křížovka 

 

             

             

             

 
            

 
 

           

    
 

        

 

 

1. rýsujeme tím v matematice 

2. roční období, kdy jsou 2měsíční prázdniny 

3. když je vítr, vylezeme na kopec a pouštíme ….. 

4. na stěně visí ….. 

5. …… určují čas 

6. když někomu voláme, používáme ….. 

Tajenka: Na ………………….. vyšel náš školní časopis. 

 

Vytvořily: Kristýna Boucová a Natálie Hrdličková  
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Zábava 

Najdi 5 rozdílů u Simpsonových doma 

Hlavně hledej pořádně (-: 

 

Omalovánky 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořila: Amálie Šimurdová  
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Odpovědi na kvíz a křížovku 

Výsledky kvízu o autech: 

1. b 

2. c 

3. c 

4. a 

5. c 

6. b 

7. a 

 

 

Výsledky křížovky: 

 

     P R A V Í T K O 

  L É T O        

     D R A K     

 
O B R A Z        

 
 

H O D I N Y      

    
 

M O B I L    
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Odkazy a zdroje 

Obrázky z křížovky a další: 

https://pixabay.com/cs/ 

Rozdíly: 

https://www.google.cz/search?biw=1163&bih=554&tbm=isch&sa=1&ei=LdLmW5

2NA6vKrgScq6PgAw&q=rozdíly+obrázky&oq=rozdíly+obr&gs_l=img.1.0.0j0i8i30

k1.4196.14554.0.16251.29.19.2.1.1.0.143.1764.6j11.17.0....0...1c.1.64.img..12.13.1

026...0i10i24k1j0i24k1j0i67k1j0i5i30k1.0.gF1M40lyfQY#imgrc=nMjUwbalSI-

3IM: 

Lamborghini:  

www.google.cz/search?hl=cs&q=lamborghini&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlAEJM-

1mK-

jQpAEaiAELEKjU2AQaAggVDAsQsIynCBphCl8IAxInmgKWAkS6EpsClwLAEs

UGuBK7Brc_10zK4P5gmkyb7INQ4-iDPMt8gGjAh6TNIERFsUqWL2o1lDY-

lux1S_1sJmpi0BGU38T2HUqr7TmGZdKdTwAbRFRZ673k4gBAwLEI6u_1ggaC

goICAESBEqTZEAM&sa=X&ved=0ahUKEwjQt4n36sneAhWDjiwKHbDsDw0Qw

g4IKSgA&biw=1163&bih=554#imgrc=yGMHpkRCqd8jWM: 

Účesy 1. republiky: 

www.google.cz/search?hl=cs&q=прически+в+стиле+30+годов&tbm=isch&tbs=si

mg:CAQSnwEJN5WeL0kqMlUakwELEKjU2AQaDAgXCD0IQwgUCAAIAwwLE

LCMpwgaYgpgCAMSKNsO9gTcDvgE1g7YDtoO0w6MBdUOgzHqJdYlgjH5MO4

w8jGuMvYw1CwaMCVrUwexdNZ_1qfwgcdJjXCb0esbRxRrLI1CaSW_1FI-

B5ne8zQrdll-9yi-O3h1fu5CAEDAsQjq7-

CBoKCggIARIExLjg3Qw&sa=X&ved=0ahUKEwj4rrDg68neAhWIBiwKHVnOAT

oQwg4IKSgA&biw=1163&bih=554#imgrc=ChKq7pEQ2PHoHM: 

Oblečení 1. republiky: 

www.google.cz/search?hl=cs&q=první+republika+móda+ilustrace&tbm=isch&tbs

=simg:CAQSmQEJqaJwkSb6iIQajQELEKjU2AQaBggUCAMICgwLELCMpwga

YgpgCAMSKIwDoQWVA60IoAWUDJMDrAirCPoBxjqiLvYkyiukLsU6iC68Of4ipy

4aMBRs7qVkP45h15KGMbwLBhjbTjCifZ_1MZl1-

nLhWURRkIWBVJu6Bk_1V3hIO7HC87GSAEDAsQjq7-

CBoKCggIARIEpk3hMAw&sa=X&ved=0ahUKEwj6jrbB7MneAhWHZCwKHWcr

CS4Qwg4IKSgA&biw=1163&bih=554#imgrc=G1Hz-2wSTwTKvM: 

Omalovánky mickey mouse: 

www.google.cz/search?biw=1163&bih=554&tbm=isch&sa=1&ei=L_rmW-

WbE8aMsAG1v4yADQ&q=omalovánky+disney&oq=omalovánky+disney&gs_l=i

mg.3..0i67k1j0l3j0i8i30k1l3.2254.2254.0.2804.1.1.0.0.0.0.129.129.0j1.1.0....0...1c.

1.64.img..0.1.127....0.4uqPIZjHg90#imgrc=wBgFP2jmngAywM: 

https://cz.clipartlogo.com/istock/casually-dressed-cartoon-characters-

1617742.html 

Ostatní obrázky a fotografie jsou vlastním zdrojem.  
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