
KLICPERÁČEK 

Časopis pro žáky 1. i 2. stupně 

Úvod 

Vítejte v našem prvním díle školního časopisu Klicperáček! ☺ Na časopise 

pracovala velice dlouhou dobu super redakce, a tak doufáme, že naši 

snahu oceníte. A teď Vám představíme obsah našeho časopisu. 

Můžete se s námi podívat do vesmíru a za různými kvízy týkajících se 

Vašich znalostí mimo planetu Zemi, poté za zvířaty a zajímavostmi, o 

kterých jste určitě neměli ani zdání a třeba i za skvělým tajemným 

příběhem ve tmě! Připravte se na cestu za dobrodružstvím naším číslem a 

držte si čepice. Určitě se máte na co těšit! Snad si tu vyberou jak žáci 

z prvního stupně, tak i z druhého.  

     

        Váš Klicperáček ☺ 
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Jak se rodí Klicperáček… 
            …aneb nahlédnutí do redakce 

   Na úplném začátku nového čísla není ani čárka nebo jakákoli nápověda. 

Vlastně není ani obyčejný papír – jen úplně prázdný dokument z Wordu. 

Celá práce nevelké skupiny žáků druhého stupně začíná společnou 

domluvou. Jaké vybereme téma? Tak zní nejčastější otázka. Mnohdy to 

bývá složité, záleží na celkové domluvě. Ovšem ta někdy zabere největší 

část hodiny. Každý si potom musí vybrat články, které chce zpracovávat. 

Všichni se musíme hodně snažit, protože články píšeme vždy sami a 

nejsou okopírované. 

   Jelikož je cesta ke konečnému článku dlouhá a i my jsme za celý školní 

den unavení, trvá nám to dlouho. Není to tak jednoduché, jak se může 

zdát. Všechny informace, které dále zpracováváme, si musíme pořádně 

ověřit – v Klicperáčku musí být všechno pravdivé. Vytvořit slušné věty, 

nastavit formátování (to bývá pro některé stále velkým problémem) a 

nakonec přidat obrázky. Snažíme se být 

originální, vymýšlet články, které ještě 

nebyly zveřejněné, ale i to 

je těžké. Pro některé z nás 

to bývá ještě těžší, 

protože s tímhle 

předmětem začali teprve 

tento rok. Ale i pro ty, 

kteří sem chodí několikátým 

rokem, to není nejlehčí.    
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   Samotný článek pak čekají ještě další 

úpravy v podobě pravopisu, správného 

poskládání slov ve větách, které 

nesmějí být jednoduché a nudné. 

Znovu zkontrolovat formátování 

(ano, stále někdo nechápe, že 

stránka nemá být růžová) a v této 

finální podobě je článek připraven 

k vytisknutí v novém čísle. 

   Před vydáním nového čísla je třeba články 

poskládat a vyřešit nějaké nedostatky, případně dodělat 

nějaké chybějící články. Zase upravit formátování, napsat úvodní 

(obsahový) článek a vytvořit obálku s názvem časopisu.  

   A pak konečně, po zdlouhavé cestě, která někdy trvá i dva měsíce 

(hodinu máme jednou za čtrnáct dní), je Klicperáček vytisknut. V téhle 

konečné podobě ho čtete i vy.  

   Teď už tedy můžete odhadnout, kolik práce stálo 

napsání tohohle článku a tohle několikrát 

vynásobte. A konečně vám 

vyjde námaha, za kterou stojí 

každé vydání Klicperáčku.  

Bára Konvalinová
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Chvilka zeměpisu 
O Hvězdárně v Hradci Králové 

 Jak už někteří z vás ví, v Hradci Králové bylo 

postaveno nové planetárium, a to hned vedle „staré hvězdárny“. S celou 

třídou jsme ji navštívili. Dověděli se tam spoustu zajímavostí o vesmíru. 

Nové digitální planetárium nás uvedlo do pocitu, že jsme doopravdy ve 

vesmíru. Nemohli se tam fotit, a tak vám nemůžeme ukázat žádný 

obrázek. Program byl zajímavý a mnohokrát jsme si mohli vybrat, kam 

poletíme, zda na Mars, Jupiter, k Mléčné dráze či k vesmírné stanici,…. 

Před vstupem do digitálního sálu jsme si mohli vyzkoušet dát ruku na 

plasmatickou kouli anebo si usednout do sedačky, která simuluje vzlet 

rakety do vesmíru. Také jsme viděli tzv. kyvadlo, které ukazuje rotaci 

Země, dalekohled ukazující Slunce, ale pouze na zdi. To co by se stalo, 

kdybyste se do něj podívali, vám ukážou na kousku 

papírku, ve kterém se „celkem“ rychle vytvoří díra. 

Navštívit planetárium určitě stojí zato.  A 

jaké jsou Vaše znalosti?  

1. Jaký je rozdíl mezi meteorem a 

meteoritem? 

2. Za jak dlouho vyhasne Slunce? 

3. Kolik je hvězd ve Sluneční soustavě? 

4. Co je Mléčná dráha?  

5. Co nás chrání před silnou gama radiací ze Slunce?    

Míra Dohnal      
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Otázky a, b, c  

1) Kolik metrů mohou měřit dospělé žirafy? 
a) 1-2 m 
b) 4-5 m 
c) 9-10 m 
 
2) Jak je dlouhá čínská zeď? 
a) 6 000 km 
b) 5 630 km 
c) 8 850 km 
 
3) Jak je dlouhá řeka Amazonka? 
a) 1 000 km 
b) 6 020 km 
c) 7 062 km 
 
4) Hlavní město Lucemburska? 
a) Oslo 
b) Madrid 
c) Lucemburk 
  
5) Jak se latinsky řekne výr velký? 
a) Hugo Hugo 
b) Bubo Bubo 
c) Cuculus Cuculus 
 
6) Kdo byl Bedřich Smetana? 
a) spisovatel 
b) hudebník 
c) zpěvák  
                      Míša Lehká     5 
 



Dějepisní matematika 

Kdo má rád matematiku, ale i dějepis, určitě si „na své přijde“ v tomto 

příspěvku. Významné události doplňte letopočty v dolní nabídce.   

UDÁLOST       PŘED  
Na Libici byl vyvražděn rod Slavníkovců.              1020 lety 
   
Na český trůn nastoupili Lucemburkové.    705 lety
   
Karel IV. korunován císařem Římsko-německé říše.   660 lety
   
V Kostnici byl upálen mistr Jan Hus.    600 lety 
   
Zemřel vynálezce bleskosvodu Prokop Diviš.    250 lety
   
Narodil se armádní generál a prezident Ludvík Svoboda.  120 lety
   
Narodil se herec, dramatik a spisovatel Jan Werich.  110 lety
    
Konec 2. světové války.        70 lety 
   
Byl proveden nálet amerických letadel na Prahu.     70 lety 
      

1905                        1895       1905 

1415     1945    1765 

   

       995       1310  

 1355    1945 
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Kam jsme vyrazili? 

Dne 14. listopadu 2015 náš Klicperáček navštívil tradiční Martinský 

jarmark na Masarykově náměstí. Na této akci, pokud ji neznáte nebo jste 

ji nenavštívili, bylo k vidění hlavně dřevosochání – vyrábění různých sošek 

ze dřeva – s doprovodným kulturním programem v podobě sborů i 

představení šermířů. Nechyběla spousta stánků nejenom s občerstvením, 

ale i s tradičními ručními výrobky, které mají připomenout stará řemesla a 

šikovnost „českých ručiček“.  No, a přijel i sv. Martin na bílém koni…☺ 
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Na jarmark, jak jsme již zmínily, přijel i sv. Martin na bílém koni. To je 
jedna z nejznámějších podzimních pranostik a znamená to, že na svátek 
Martina má nasněžit první sníh. Bohužel to ale není moc pravdivé. � 
 
A co je to vůbec pranostika? 
 Rčení v souvislosti s počasím a ročním obdobím.  
A my Vám teď připomeneme několik dalších, takových podzimních 
pranostik! 

Teplý říjen – studený listopad. 
 
 Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. 

- Znamená to, že když v listopadu padá listí, 
brzy zamrznou rybníky, ale dlouho zamrzlé 
nezůstanou. 

 
 Jaký listopad, takový březen. 
 

Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu 
třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají mírnou zimu; jestli ale 
mokrá, tady se domnívají, že bude tuhá zima. 

  
Jižní vítr na Martina – mírná zima. 

- Znamená to, že když na svátek Martina fouká 
vítr od jihu, bude mírná zima. 

 
Zda se pranostiky naplní, ukáže čas. My jen doufáme, že letošní zima se 
ujme vlády a konečně si užijme trochu sněhu. 

     Blanka Nečesaná, Petra Khorelová 

     

         
         8 

Víte, že… 

V tomto díle časopisu Vás seznámíme s rubrikou „Víte, že…“. Dnes se 

zaměříme na zvířata, tak jdeme na to! Víte, že… 

…některé druhy vážek se 

dožívají průměrně 7 

dnů. 

 

…žirafy a krysy přežijí 

bez vody déle než velbloud. 

 

 

…velbloudi mají tři víčka k ochraně 

proti písku. 

…tučňák je jediný pták, který 

může plavat, ale neumí létat. 

…delfíni spí s jedním otevřeným okem. 

…tygři nemají pruhovanou jen srst, ale i kůži.    

Blanka Nečesaná, Petra Khorelová
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Kolik dívek poslouchá hudbu?

Poslouchá - 93%

Neposlouchá -
7%

Nejhezčí písnička dívek?

Barbora Poláková -
Nafrněná 43%

Mandrage - Brouci 14%

Justin Bieber - What do
you mean? 21%

R. City - Locked Away ft.
Adam Levine 14%

Znají dívky novou písničku od 
Sebastiana ''Záchranný bod''?

Ano 47%

Ne 53%

Jaké styly jsou u dívek 
nejvíce poslouchané?

Pop 75%

Rap 9%

Rock 13%

Jazz 0%

Nic z toho
3%

Nejhezčí písnička kluků?

Barbora Poláková -
Nafrněná 31%

Mandrage - Brouci 18%

Justin Bieber - What do
you mean? 15%

R. City - Locked Away ft.
Adam Levine 18%

Nic z toho 18%

Znají kluci novou písničku od 
Sebastiana ''Záchranný bod''?

Ano 24%

Ne 76%

Kolik kluků poslouchá hudbu? 

Poslouchá 82%

Neposlouchá
18%

Jaké styly jsou u kluků 
nejvíce poslouchané?

Pop 35%

Rap 24%

Rock 35%

Jazz 0%

Nic z toho
6%

Dotazníky s žáky 2. stupně (32 dívek a 34 kluků) 

Lucie Leinerová a Bára Víghová 

V rámci ‚‚Přípravy časopisu‘‘ jsme vytvořily dotazník týkající se hudby a požádaly o 

vyplnění několik žáků druhého stupně. Vše jsme sečetly a zpracovaly do grafů.    

Nicméně jsem si uvědomil, že nechci vraždit nevinné. Teda… Rozhodně ne  



Vítejte u detektivní povídky Memoáry vraha ve tmě.  První detektivní 

povídky z pohledu vraha v tomto časopise. Jak doufám, bude se vám líbit a 

budete se těšit na další pokračování, kterých bude celkem 5. Očekávejte 

zajímavý konec a rozuzlení tohoto příběhu, který začal zprvu jako 

romantický.  

Memoáry vraha ve tmě (1. díl) 

Tma. Krásné místo. Plná nebezpečí, vetkaného do stínů temnot. Pro mě je 

tma ráj. Nepochopený ráj. A pro to vám budu vyprávět kdy, hlavně jak 

jsem tento ráj poprvé spatřil… 

Byla noc jako každá jiná. A já jako obvykle čekal na svou dívku na rohu její 

ulice. Byli jsme blázni. Tak odlišní, tak stejní, ale oba jsme riskovali svoje 

životy. Neměl jsem pro ni nic. Ale jí to nevadilo, milovala mě. A já miloval 

ji. Usmál jsem se a čekal dál. Ve tmě na rohu ulice. 

Když nešla dlouho, bylo mi to velmi podezřelé, a tak jsem se vydal blíž 

k jejímu domu. Nikde nikdo. Podíval jsem se na telefon, ale ani tam žádná 

zpráva nebyla. Dodnes si pomatuji pocit, který jsem v tu chvíli měl. Ale 

zakroutil jsem nad tím hlavou, opřel se o stěnu a čekal dál.  

Čekal jsem ještě půl hodiny, než jsem zvedl telefon a začal ji shánět. Ten 

den, ani žádný po tom mi ho nevzala. Zemřela. Ne oprava. Byla zabita. A 

kupodivu ne jejím otcem. Dověděl jsem se, že ona už venku byla dřív, s 

nějakým kamarádem či co. Každopádně, když šla zpátky, zabili jí. Protože 

se nechtěla dát a bojovala do posledního dechu. Jak, vám říkat nebudu. 

Stejně to už na věci nic nezmění.        
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Jo… Mám smůlu na ženský. Pár dnů po tom jsem byl v depresi. Nikam sem 

nechodil a s nikým jsem se nebavil. Překvapivě. Ale pak se mi hlavou mihla 

tak předvídatelná myšlenka. Pomsta.  

Nebyl jsem žádné ořezávátko. Doma jsem vlastnil dost velký arzenál. 

Nože, zbraně… Nic mi nebylo cizí. Každopádně když mi bylo řečeno, že 

policajti nemají dost důkazů na obvinění, bylo mi jasný, co udělám. 

Pomstím ji. Vzal jsem svůj „dlouhej koženej“ kabát, nůž schoval do rukávu 

a šel jsem. Jasně, že jsem věděl, kam mám jít. Žil jsem v malém městě.  

Tak jsem si prostě jenom počkal, až ten kluk půjde domů z brigády. Bylo 

mi z něj zle. Ani… Ani nevyjádřil soustrast.  

A pak šlo všechno rychle. Postavil jsem se k němu čelem a bodl. Nešel 

jsem zezadu. Nejsem zbabělec. Mohl se bránit. Ale on se jenom sesunul 

k zemi. Dýchal a asi prožíval neskutečnou bolest. Ale to ona taky. Pak jsem 

si jenom do jeho trika utřel nůž a potichu zmizel.  

Ruce jsem měl od krve. Jenom trochu, ale přeci. Podivně se ta krev leskla 

v nočním šeru. A já si uvědomil, jaká tma doopravdy je. Dává ochranu a 

bezpečí. Můžeš se do ní schovat a nikdy tě nenechá ve „štychu“. Vždycky 

aspoň na chvíli skryje tvoje hříchy. A hlavně se ke všem chová stejně.  

Došel jsem domů a pak za ní. Potichu jí říkal všechno, co jsem jí kdy říct 

chtěl. Věděl jsem, že to co jsem udělal, bylo špatné. Nejhorší. A taky že mi 

z toho bylo zle, opravdu jo, ale při pohledu na nůž mi bylo jasný, že pro 

tohle jsem se narodil.  

Jako lovec a zabiják.            
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Memoáry vraha ve tmě (2. díl)  

Další den bylo celé moje město vzhůru nohama. A proč taky ne? Vlastně 

mi to dělalo svým způsobem dobře. Kvůli ní. Měla ráda velké šoky, 

pozornost a všechno musela mít ve velkém stylu.  A já jí dal z mého 

pohledu velmi uspokojující pomstu. 

Bohužel jsem cítil, že tu noc se ze mě stalo něco, co už jsem nemohl dál 

potlačit v sobě. V tu noc jsem pustil zvíře. Které se drželo jenom kvůli ní. 

Nechtělo jí ublížit. A já jsem nechtěl, aby věděla, že se zamilovala do 

zrůdy. A teď bylo pomyslné vodítko pryč. A já jsem přestal být člověkem. 

Nejvtipnější byl ale nakonec osud. No, ale o tom později. Už ten den jsem 

dostal přezdívku. Už ten den se mnou začali strašit děti a já měl tu čest být 

prvním vrahem v našem městě plném hlupců a vystrašených loutek. 

Říkalo se  mi - vrah ve tmě.  

Tichý, nikým nepozorován. To jsem byl já. A ani mě nikdo nepodezříval. I 

teď jsem jí děkoval za to, že měla mimořádnou schopnost mě kdykoliv 

zapřít. A nikomu o mně neříct. Byl jsem jenom známý. Ale dost o ní. O ní 

nic vědět nepotřebujete. Možná jedinou věc. Že byla jednoduše můj život. 

Ale dál. Choval jsem se normálně. Teda v rámci možností. Všichni věděli, 
že mi umřela „kamarádka“, tak na mě byli hodní.  Normálně jsem 
pracoval, normálně jsem se choval. Ve dne. Ale v noci…. Každou noc jsem 
chtěl jít ven a vraždit. Ale musel jsem počkat. Aspoň pár dní. Nikdy 
v životě jsem se tak moc neovládal.     
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ženy. Že prostě chci jenom potrestat „zbabělce “. 

Další vražda byla o úplňku. To mě spíš štvalo, než aby to dávalo nějakou 

atmosféru. Bylo hodně světla, ale stejně mě nikdo neviděl.  

Moje další oběť byl muž kolem 40. Bezdětný. Přesně odpovídal mému 

popisu zbabělce. Dobře jsem si uvědomoval, že nejsem bůh, ale dokud 

nikomu nevezmete život, nepochopíte to.  

Znovu jsem šel na hřbitov. Znovu jsem se vyzpovídal. A nakonec jsem si 

tam schoval i nůž. Bylo to bezpečnější. 

A pak jsem šel znovu domů. Do prázdného bytu. Připraven kdykoliv 

nahodit masku lhostejnosti a zároveň normálnosti.  

Nikdo netušil, co se se mnou stalo.  

 

Linda Kolčová 
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Na posledních stránkách tohoto čísla představujeme jednotlivé žáky 
volitelného předmětu Práce s textem a příprava časopisu, kteří se podílejí 
na jejím vydávání.  

Blanka Nečesaná 

• Třída: 8. A 

• Věk: 13 let 

• Oblíbený předmět: literatura a hudební výchova 

• Vlastní zájmy/koníčky: můj pes, čtení a koukání na filmy ☺ 

 

Bára Konvalinová 

• Třída: 8. A  

• Věk: 13 let 

• Oblíbený předmět: hudebka 

• Zájmy: knížky a filmy 

 

Petra Khorelová 

• Třída: 8. A 

• Věk: 13 let 

• Oblíbený předmět: výtvarka, hudebka  

• Zájmy: knížky, chození ven s kamarády   

 

Linda Kolčová 

• Třída: 9. A 

• Věk:  14 let 

• Oblíbený předmět: Něco takového existuje?  

• Zájmy: četba, airsoft        16 

 

 

Miroslav Dohnal 

• Třída: 7. A 

• Věk: 12let 

• Oblíbené předměty: Žádné 

• Zájmy: Anime, Hry 

 

Lucie Leinerová 

• Třída: 9. A 

• Věk: 14 let 

• Oblíbený předmět: chemie, přírodopis 

• Zájmy: zpěv, hra na kytaru 

 

 

Michaela Lehká     

• Třída: 6. B 

• Věk: 11 let 

• Oblíbený předmět: Hv, M a VV 

• Zájmy: knížky, filmy, hraní na flétnu  

 

Vít Karásek 

• 12 let (7. B) 

• Oblíbený předmět je zeměpis 

• Zajímám se o šachy 
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Vojtěch Pešek              

• Třída: 7. A 

• Věk: 12 let 

• Oblíbený předmět: dějepis 

• Zájmy: střelba ze vzduchovky, psi, starověký Řím 

 

Vojta Ševčík 

• Třída 7. A 

• Oblíbený předmět: dějepis, ruský Jazyk 

•  Zájmy: hraní na PC, LoLko, naši dva psi 

 

Jan Pešek 

• Třída: 8. A 

• Věk: 13 let 

• Oblíbený předmět: nic 

• Zájmy: Parkour, hokej, PC hry 

 

Barbora Víghová 

• Třída: 9. A  

• Věk: 14 let 

• Oblíbený předmět: anglický jazyk, dějepis 

• Zájmy: čtení, jízda na kole      
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Redakční rada:  

Blanka Nečesaná, Bára Konvalinová a Petra Khorelová   

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi: 

Otázky a, b, c:  1b, 2c, 3c, 4c, 5b, 6b 

K zeměpisu: 1. Meteorit dopadne na Zemi, 2. Asi za 6 miliardy let,   

3. 1 – Slunce, 4. Galaxie, 5.  Atmosféra 

 

 


