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Literární beseda s Arnoštem Goldflamem 

 

11. října se žáci 4. ročníku zúčastnili literární besedy s Arnoštem Goldflamem, která se 
uskutečnila v prostorách knihovny na Jižních Svazích. Děti měly možnost blíže poznat tohoto 
českého herce, režiséra, pedagoga, ale také autora knih pro děti. Jako motivace k vlastní četbě 
posloužily ukázky z knihy Sny na dobrou noc. Spisovatel žáky seznámil i s dalšími svými 
tituly jako Tatínek 002, Tatínek není k zahození nebo Standa a dům hrůzy. V neposlední řadě 
publikum proniklo i do tajů filmového zákulisí a zážitků z natáčení. Toto nevšední vyprávění 
zpestřilo všem posluchačům – jinak  docela všední den.                                                  

paní učitelka  Dagmar Mrnuštíková 

 

 

 

 

KLAUNIÁDA  

 

V pátek 11. října 2013 proběhlo na Základní škole Zlín, Křiby 4788, sportovní 
odpoledne plné her a veselé zábavy, zvané Klauniáda. Jednalo se již o III. ročník, který i letos 
završil veškeré aktivity, konané v rámci Týdne zdraví. Celá akce se uskutečnila za podpory 
Magistrátu města Zlína a ve spolupráci se Střední školou pedagogickou a sociální Zlín. Velké 
poděkování patří panu primátorovi Mudr. Miroslavu Adámkovi, stejně jako žákyním Střední 
školy pedagogické a sociální Zlín. Vedle našich žáků a jejich rodičů, byli také srdečně uvítáni 
žáci ze Základní školy praktické Lazy ve Zlíně.  Celkem se zde vystřídalo na tři sta účastníků. 
      A jaký byl program? Kromě cvičení aerobiku, absolvování nejrůznějších disciplín jako 
překážkový běh, slalom s pálkami a dalších, si děti mohly vyzkoušet i netradiční sportovní 
pomůcky např. pedalo nebo jednokolky, to vše bylo obohaceno vystoupením skupiny Juegos 
Tigris. O dobrou náladu se po celé odpoledne starali dva klauni. Malá ochutnávka exotiky 
v rytmu afrických bubnů příjemně doplnila pohodovou atmosféru. Ten, kdo vydržel, se mohl 
stát svědkem nelehkého fotbalového utkání mezi učiteli a rodiči versus žáky. Už nyní se 
všichni těšíme na odvetu – a nejen fotbalovou. Děkujeme všem zúčastněným - za rok na 
shledanou.                                             

                                                 paní učitelka Dagmar Mrnuštíková 

 

 



Den vzniku samostatného československého 
státu 
28. 10.  

Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. 10. 1918. Jednalo se o jeden z 
nástupnických států rozpadlého Rakouska -Uherska. Tehdejší Československo zahrnovalo 
území Čech, Moravy, Slezska (konkrétně jeho jihovýchodní část, tzv. České Slezsko), 
Slovensko a Podkarpatské Rusi (dříve nazývané Horní Uhry.) Vzniku první republiky 
vděčíme i prvnímu prezidentu - T.G.  Masarykovi. Oficiální označení Československá 
republika vydržela v různých obměnách až do roku 1989, s výjimkou dob válečných, kdy byl 
používán název Česko-Slovenská republika a následně v dalších obměnách jako socialistická 
či federativní. Od roku 1945 (tj. po 2. světové válce) se naše území skládalo z Čech, Moravy, 
Slezska a Slovenska, již bez Podkarpatské Rusi (někdy též nazývaná jako Zakarpatská). Další 
dělení republiky nastalo v novodobých dějinách - na Českou republiku a Slovensko v roce 
1993. 

Den boje za svobodu a demokracii 
17. 11.  

Na den 17. listopadu připadá státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii. K tomuto datu 
se váží hned dvě události, první z roku 1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty. 
Stalo se tak po pohřbu Jana Opletala, jehož čin byl projev odporu proti německé okupaci. 
Hitler následně nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Následně byly 
uzavřeny vysoké školy a 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků bylo popraveno. Druhý, 
který si většina ještě pamatuje, se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní 
třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily sametovou 
revoluci. Tyto listopadové události vedly k pádu komunistického režimu. Označení sametová 
revoluce vymysleli novinář. Jedná se o označení revoluce, která byla provedena v podstatě 
bez násilí a na základě vzájemného dialogu. Nejvýraznější osobností celé revoluce se stal v té 
době budoucí prezident Václav Havel.  

    PŘIPRAVILA:  Adéla Bezděková 



STEZKA ODVAHY                   HALLOWEEN 2013 

Datum konání: 27.10.2013 

Čas konání: 17.00 

Místo konání: Zlín - Podlesí - louka u lesa 

Vstupné: 15 Kč / osobu 

Tradiční strašidelná akce pro malé i velké, zkrátka pro všechny, kteří se 
rádi (ne)bojí. SRAZ V LESOPARKU NA PODLESÍ – Jižní Svahy ve Zlíně (v 
blízkosti konečné trolejbusů č. 6 a 8). Od 16.00 do 17.00 hod opékání 
špekáčků. V 17.00 HOD ZAČNE PROCHÁZKA STRAŠIDELNÝM LESEM. Na 
HALLOWEENSKOU STEZKU se není nutno předem přihlašovat. S sebou: 
špekáčky, hořčici nebo kečup, chleba. Nezapomeňte také dobrou náladu. 
UPOZORNĚNÍ: Na akci je zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Poslední 
účastníci budou na trasu vpuštění v 19.00 hodin. V případě nepříznivého 
počasí se akce přesouvá do DDM na Jižních Svazích, ulice Družstevní. 

Zlín - Podlesí - louka u lesa 

Město: Zlín 
                                        PŘIPRAVIL:  Vít Jaška 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s paní učitelkouTrunkátovou  

 

1. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?? 
       Svíčková a řízky  

2. Chtěla jste být od malička učitelkou?? 
            Ano 

3. Bavil vás ve škole český jazyk?? 
           Ano  

4. Jaká je vaše oblíbená barva?? 
         Modrá 

5. Co ráda čtete?? 
 Naučné, historické romány 
“v každé knize se něco najde“ 

6.  Jaké jsou vaše koníčky?? 
   Četba , divadlo, cestování 
“Práce s dětmi je velmi pěkná a každý den jinak 
zajímavá.“ 
 

           

                                        Rozhovor připravily Verča a Klára  

 

 

 

 



VTÍPKY OD 
ALEXANDRA 
Mezi svátečními lovci: „Karle, žiješ?” 
„Ano.” 
„Pepo, žiješ?” 
„Jo.” 
„Díky Bohu, vypadá to, že jsem konečně trefil divočáka!” 

Pán kupuje králíka: „Chcete samce nebo samici?” 
„To je mi jedno, hlavně aby měl hodně mladých!” 

Ptá se štěně své matky: „Jmenuji se sedni, nebo lehni?” 

Pán se ptá zřízence v zoo: „Kdy budete krmit opice?” 
„Za chvíli, vydržte, nebo už jste hladový?” 

Ptá se malá myška maminky, co je to ten jed na myši. Maminka ji poučí: 
„Víš, to je něco jako kočka v prášku…” 

Lord volá na svého sluhu: „Jean, přines klavír!” 

Sluha se podiví: „Budete snad hrát, pane?” 

„Ne,Jean,mám na něm doutník!” 

V hotelové recepci zvoní telefon a když ho recepční zvedne, ozve se nespokojený hlas lorda Gregora: 
„Buďte tak laskavý a přidělte mi nový pokoj. V tomhle hoří!” 

Lord volá na sluhu: „Jean, zabijte tu mouchu. Chci být o samotě!” 

Jean upozorňuje lorda: „Pane, hoří vám ponožky.” 
„Snad boty, ne?” 
„Ne, ty už shořely.” 

                                                                            PŘIPRAVIL: Saša Vlachynský 

 

 


