
 

 

 

 

 

 

 

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: 

 co se děje ve škole 
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Pranostiky 

Jaro 

 Byť by byl jarní den jak na zakázku, přece 

nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví 

neztratí svou sázku. 
 Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička. 
 Je-li z jara mnoho žluté trávy, bude mokrý 

rok, je-li mnoho bílé trávy, bude rok deštivý. 
 Po prvním zahřmění fialky přestanou vonět. 
 Na jaře tři dny déšť - tři hodiny bláto, na 

podzim tři hodiny déšť - tři dny bláto. 
 Kdo na jaře otálí, v zimě pláče. 
 Časné jaro - mnoho vody, jarní deště - 

mnoho škody. 
 Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře 

kosa. 
 Prostuzené ranní rosy ohlašují pěkné časy. 
 Jaký duben - takový říjen. 

 

 
Alena Čalová, 9. C 



ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU ŠÁRKOU MAKÓWKOVOU 

i. Jak se dnes máte? 

Mám se dobře. 

ii. Co bylo v dětství vaším snem? 

Chtěla jsem být doktorkou nebo 

učitelkou, a to se mi splnilo . 

iii. Proč jste šla učit? 

Kvůli životním okolnostem jsem 

se tak rozhodla. 

iv. Jakou literaturu čtete? 

Různé příběhy ze života… 

v. Děláte nějaký sport? 

Dělala jsem atletiku a plavání, teď chodím hlavně do 

posilovny a na túry. 

vi. Máte domácího mazlíčka? 

Máme doma akvarijní rybičky.  

vii. Jste ze Zlína? 

Ano několikrát jsem se přestěhovala, ale vrátila 

jsem se sem. 

viii. Znala jste někoho ze školy, než jste sem přišla? 

Ne. 

ix. Proč jste si vybrala naši školu? 

Asi osud… 

x. Jaký názor máte na uprchlíky? 

Je mi jich líto.  

xi. Jaké jste čekala otázky? 

Neočekávala jsem nic. Nikdo mi neřekl, že za mnou 

někdo přijde . 

Adéla Bezděková, 9.C 



 

V pátek 12.2.2016 proběhl již 12. večírek naší školy. Začátek byl ve 20:00 na IH Moskva. 

Večírek probíhal ve zcela zaplněném sále, hlavním programem bylo vystoupení deváťáků-

polonéza, dále pak mohli rodiče shlédnout další taneční vystoupení našich žáků a irské tance. Po 

celou dobu večírku hrála kapela. V tombole bylo mnoho zajímavých cen, např.: dárkové poukazy, 

kvalitní mok nebo kávovar. Věříme, že za rok se bude tato akce opakovat. 

 

 

Ve středu 9. března 2016 se konala na naší škole recitační soutěž, kde žáci měřili své síly 

v mluveném projevu. Zúčastnilo se jí 20 žáků 2. stupně, kteří byli rozděleni do 2 kategorií. 

Ocenění  žáci: 

Kategorie 6. a 7. ročník 

1. místo Daniel Hlavička, 7.B 

2. místo Iveta Mrhálková, 6.B 

3. místo Aneta Šrámková, 6.B 

Kategorie 8. a 9. ročník 

1. místo Alžběta Rosíková, 9.B 

2. místo Kateřina Křížanová, 8.A 

3. místo Michaela Macková, 9.A 

Speciální cenu získala Lenka Přikrylová,       

7.B  

 

 

 

 



 

Dne 1. dubna 2016 proběhla tradiční Noc s Andersenem, kdy žáci přespali na naší škole. 

Obvyklým programem bývá dramatické vystoupení žáků, poslouchání pohádek od učitelů 

nebo hostů, pátraní po škole s baterkami aj. 

Letošním tématem bylo Mach a Šebestová. 

Další informace o této akci vám napíšeme v příštím čísle. 

 

Žákyně 9. B Adéla Václavíková se zúčastnila nadnárodní literární soutěže Můj svět slov, 

ve které získala 1. místo. 

Cesta za úspěchem vedla celkem přes tři kola, která o jejím úspěchu rozhodla. První 

příběh měl název "Jak ti to říct", pro druhé téma zvolila porota název "Zvířata v mém 

životě", třetím a posledním úkolem byla úvaha na téma "Co budu dělat, až budu slavný 

spisovatel/spisovatelka". 

 

          Michal Kotas, 8.B 

Vtipy 
Víte, proč se pravičáci vždy sprchují studenou vodou? Protože teplá se pouští levým kohoutkem. 

 

Potká běloch cikána a povídá ,,Kampak jdeš cikáne?"  

cikán na to odpoví ,,Ale do kina"  

běloch se ptá ,,A co dávaj?"  

,,Cikáni jdou do nebe" běloch se usměje a po chvíli říká ,,A co takhle, cikáni jdou do práce"  

cikán na to ,,Na vědeckofantastický nechodím." 

Miroslav Keňo, 6.A 



 

Víte, že 86% lidí nevěří 

reklamě? 
 

 

 

 

 

 

 

Víte, že nejčistší 

vzduch je v Tasmánii? 
(co se týče států) 

 

 

 

Jan Demeter, 7.B 

 

 



 

Bella vůbec nechápala to, co jí paní duhy řekla, ale pokračovala za ní. „Tady je hala, vpravo kuchyně a 

naproti  jídelna. Po schodech nahoru pak pokoje, herna, knihovna a koupelna.“ Předvedla Paní duhy 

svůj dům. Paní duhy mluvila dál, ale Bella ji nevnímala. Podívala se ven z okna a zjistila, že se už 

stmívá. Snažila si to všechno zapamatovat, ale věděla jenom, kde jsou pokoje, kuchyň a koupelna. Za 

celý den toho na ni bylo moc. Nakonec řekla. „Dobře. A nemáte něco k jídlu? Nejedla jsem od 

oběda.“ Paní duhy se na ni usmála. „Vezmi si z kuchyně, co chceš a jdi si to sníst do obýváku. Já budu 

ve svém pokoji. Tvůj pokoj má číslo 7.“ Odpověděla Paní duhy a odešla po schodech nahoru. „Jejda.“ 

Řekla si pro sebe Bella. Nevěděla totiž, kde je obývák. Asi po 20 minutách ho našla. Najedla se a šla 

spát. Její pokoj číslo 7, vypadal jako pokoj u ní doma. Ráno, když se probudila, zapomněla, že není u 

nich doma. A když vyšla z pokoje, zastesklo se jí. Paní duhy ji s úsměvem ve tváři přivítala. „Tak Bello, 

dnes máme na programu chůzi po duze.“ Řekla Belle. Bella se usmála a řekla. „Kdy začneme?“ „Hned 

po snídani Bello.“ Spokojeně odpověděla Paní duhy. Bella celý den chodila po duze a bylo jí tam 

hrozně horko. Večer si šla hrát na zahradu. Dívala se na duhu z komína a viděla, že pod fialovou je 

malý proužek růžové. A připadalo jí, že tam předtím nebyl. „Mohla bych jít pomoci Paní duhy 

s večeří.“ A co řekla, taky udělala. „Paní duhy? Mohu vám nějak pomoci?“ Zeptala se. „Á, ahoj Bello. 

Ty mi chceš pomoct?“  Belle se rozzářily oči. „Ano Paní duhy, jak Vám tedy mohu pomoct?“ Paní duhy 

se na Bellu dívala s vděčností, ale také se smutkem v očích. „Bello? Mohla Bys prosím nakrájet 

mrkvičku a nastrouhat jablíčka? Budeme péct koláč.“ Bella si s Paní duhy při vaření nebo pečení 

povídala celou noc. Šly spát po druhé hodině následujícího dne. Další den měla Bella znovu chodit po 

duze. Když jí to paní duhy říkala, byla smutná, a vypadala, že se jí to Belle nechce říkat. Zvykla si totiž 

na Bellu, že tam s ní je, ji uklidňovalo a nechtěla, aby měla stejný osud jako všichni ostatní duhoví 

jednorožci. 

***  

Bella byla u Paní duhy dalších pár měsíců, ale nechodila po duze tak často, Paní duhy totiž říkala, že to 

není nutné a že Bella může pomoct i jiným: zalít rostliny, vyplít zahradu, uklidit dům a další. Bella ráda 

pomáhala a uklízela, protože ji k tomu odmalička maminka vedla. Sice se jí pořád po rodině stýskalo, 

ale né tolik jak první týden a paní duhy se její mamince podobala. Bella si také všimla, že má ve hřívě 

bílý proužek. A hned se to rozhodla paní duhy říct. „Paní duhy, nevíte něco o tom bílém proužku, 

který mám na hřívě?“ „Ano vím. Bello víš…“ Odmlčela se. „Nepřemýšlela jsi proč, když ke mně chodí 

ostatní duhoví jednorožci, vrátí se bílí? 

                                                                                                                            

 

 

Markéta Bábková, 6.B 



Zmoklá slepice 
Máňa zmoklá slepice 

snáší vejce velice 

vejce jsou to kvalitní 

na pečení perfektní 

 

Jelikož je Máňa zmoklá 

tak zmateně nahlas kvoká 

její manžel z kurníku šel ven 

a přinesl ji fén 

 

sluníčko už zapadá 

a slepičky napadá 

jít potrestat toho kdo ji polil 

a celou zahradu přelil 

 

 

Iveta Mrhálková, 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recepty na párty 
 

 

Hot blood  ( Horká krev )  
 

Suroviny : 
¼ L brusinkového džusu    
¼ L jablečného džusu   
1/8 L pomerančového džusu  
1 Celá skořice  
3 hřebíčky  
3 plátky pomeranče 
   cukr 

1. Do kastrůlku nalij sklenici brusinkového džusu,  
sklenici jablečného džusu a půl sklenice pomerančového 
džusu. 
 
2. Přidej několik hřebíčků a svitek skořice. Nápoj 

dej vařit, ale jakmile dojde k varu, sporák vypni a 
kastrůlek přikryj pokličkou.  

 
3. Nech několik minut vstřebávat všechny vůně a 

pak rozlévej horký nápoj do hrnků nebo sklenic 
vhodných na horké pití. Do každé porce přidej plátek 
pomeranče, také si můžeš pití podle chuti přisladit. 

 

Sabina Maliňáková, Michaela Staňová, 6.B 

 



                                             

 

 

 

 

Určitě jste si někdy říkali, že si přejete být jako váš vzor z YouTube. Vytvořili jste si tedy 

kanál a začali nahrávat svá videa, ale odběry nikde! Dneska vám poradíme jak tedy natáčet 

a přes co upravovat vaše videa.  

  

KAMERA 

Základní výbava k natáčení je rozhodně kamera, bez které se nikam nedostanete. Ta by měla být 

nejlépe ve FULL HD kvalitě, ale pokud na to nemáte dostatečné prostředky, tak postačí ta z telefonu 

nebo tabletu. 

 

ÚPRAVA VIDEA-STŘIH VIDEA 

Další potřebnou a důležitou věcí je Úprava videa neboli střih. Když máte kvalitní střih na vašem 

počítači, tak můžete mít jistotu, že váš kanál se rozjede.  

Nejjednodušší program na střih je Movie Maker.  

Movie Maker: Zde můžete využít 

základních a jednoduchých úprav: 

 

 Střih videa 

 Úprava zvuku 

 Přidání filtru videa 

 Seřazení fotek 

 Celkové video v HD 

 

 

 

NÁPAD – (popř. INSPIRACE) 



Nápad: Teď všichni oceňují Originální a Nápadité videa. Je lepší si vymyslet vlastní téma videa než 

kopírovat od ostatních!!! Běžte do parku, zajděte si na zmrzlinu nebo se jen tak před spaním 

zamyslete. Nejlepší je si všechny nápady zapisovat. Třeba i drobné detaily a potom to vše dát 

dohromady. A máte originální videa. 

 

Inspirace: Někteří lidé chápou slovo „INSPIRACE“ jako celkové přebrání téma. Takhle to ale 

nefunguje! INSPIRACE znamená, že téma někoho jiného nám vnukne náš vlastní nápad. A opět se 

vracíme k nápadu. Je to skoro to samé akorát si trochu pomůžeme. 

 

PŘÁTELÉ, RODINA a FACEBOOK SKUPINY 

 Poproste své kamarády nebo Rodinu ať vám s odběry pro začátek pomohou. Je dobré mít pro 

začátek např. 10 odběratelů.  

 Existují i Facebook skupiny pro začínající YouTubery. Na těchto skupinách máte možnost 

sdílet svůj kanál, seznámit se s dalšími začínajícími YouTubery a ti Vás pak sdílí dál. A odběry 

rostou!!  

A pokud už Vám jednoduchý Movie Maker nestačí, máte dost odběratel a chcete mít 

videa na vyšší úrovni, tak si počkejte na další článek. Kde si napíšeme více složitějších 

programů na střih a řekneme si jak vylepšit Váš kanál!  

 

Lenka Přikrylová, 7.B 

 



Ahoj, dnes tu máme další HÁDEJ, KDO JE TO… ? 

 

 

       Pan učitel Petr Fiala 

                Pan učitel Jaroslav Hrubý 

             Pan učitel Pavel Růžička 

                                                                               

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Paní učitelka Jarmila Vaculíková 

        Paní učitelka Iva Fikeisová 

                        Paní učitelka Šárka Seidelmannová 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pan učitel Michal Pelíšek 

                                                                     Pan učitel Petr Fiala 

                                                                     Pan učitel Jaroslav Hrubý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Paní učitelka Klára Trynerová 

               Paní učitelka Lenka Brázdová 

                   Paní učitelka Karolína Lukešová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       Paní učitelka Romana Mikošková 

                           Paní učitelka Šárka Seidelmannová 

                     Paní učitelka Drahomíra Dziková 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Přikrylová, Linda Pospíšilová, 7.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rostliny 
kvíz 

 

 

a) Kaktus                                           
b) Gerbera 
c)  Tulipán 

 a) Ibišek 

b) Sedmikráska 

c) Pampeliška 

 

 

 

 

 

a) Magnolia 
b) Fikus                                                                
c) Tulipán  

a)Muškát 
b)Oleandr 

c)Lilie 



 

a) Lilie 
b) Pampeliška 

c) Muškát 

                                                                                                                   

a) Fikus 
b) Sedmikráska 
c) Gerbera 

 

 

 

a) Ibišek 
b) Muškát 
c) Fialka 

 

 

a) Červenka Obecná 
b) Magnolia 
c) Pampeliška 

Eliška Kolaříková, 6.B 

 



Naše fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Kolaříková, Markéta Bábková, 6. B 



 

Story of Tony 

So…. one day, the boy named Tony decided that he wants to do something 

exciting. He didn’t have parents, because they ran away from him when he was 

a child. Luckily, the good women Jill found him and took him as her own. He 

was taking her as his mum of course. Yet he had very good childhood and yes, 

very good friends too. So, one day he went with his friends with bus to city, 

becaues they all live about 20km out of city. They went to cinema, theatre, to 

club and visited other places and done another entertaining activities. 

Sometime around 18:25 hours they called for taxi to return home, but taxi 

doesn’t arrived, arrived a bus! „This is your personal taxi my friends.“ Said 

driver. „Yeah, but we didn’t call for bus, we called for taxi.“ Said Tony. „Hehe i 

know, this is magic taxi bus, now only just for you.“ „Yeah, sure.“ Said Tony 

silently. So, when all of the friends were at home and Tony was leaving the bus 

in front of his house, the driver asked him, if he wants three wishes. Tony said: 

„Yeah, heh, who don’t want three wishes, right?“ When he was oppening the 

doors, he looked back, but the bus dissapeared. He doesn’t even heared 

starting the engine. When he said hi to Jill and told her about his trip with his 

friend and of his day, he went upstairs and Jill was happy, that she have so 

good son. He took shower and went to bed. He was thinking about three 

wishes and what could he wish, if he could wish. Then he falled asleep and he 

was sleeping hard. About that three wishes… that‘s other story. 

Matěj Mlýnek, 9.C 

 

 

 

 



Lidé by spolu lépe vycházeli, kdyby… 

Kdybychom se nemuseli pořád za něčím hnát a nedokazovali bychom si, 

kdo je lepší, kdo má víc peněz, nebo kdo líp vypadá. O tom to přece není a 

nemusí to tak být. Kdyby nám alespoň stačilo to, co máme. Nepomýšlíme na to, 

jaké by to bylo, kdybychom šli do obchodu a tam nic nebylo, nebo by 

rozhodovalo slovo proti slovu. Radši se dál ženeme za čímsi kouzelně 

poutavým, avšak zdánlivě nedotknutelným. Promyšlená cesta za cílem by dřív 

nebo později přinesla své ovoce. 

 Ale příliš ukvapená rozhodnutí, či naopak dokonale důmyslný plán za 

poznáním lepšího či honosnějšího života se leckdy nevyplácí a stává se pro okolí 

špatným stylem života. A ti co vůbec nepřináší do kulturního života žádný 

přínos, ale pořád a naprosto nesmyslně si stěžují, také nejsou řádně přispívající 

občané do dobrých mezilidských vztahů. A já jsem toho názoru, že se musíme 

všichni, jak my normální lidé, tak přední, světově uznávaní lidé snažit, abychom 

si dokázali alespoň trochu zpříjemnit ten náš život. 

 Jak se tady má vyvíjet nový život, když nejsme schopni se 

bezproblémově domluvit? Všechno je jen kolotoč nevyhovujících podmínek, 

ostře vybroušených konverzací a neustále vznikajících problémů. A to provází 

stres, každodenní stav, který se spojí s depresí, a všichni se nestačíme divit, co 

to s námi dělá. Necitelné loutky s nejasným cílem.  

Tak kam se vlastně pořád ženeme? Nestačí nám přeci jenom dobrý pocit 

z dobře odvedené práce, rodina a přátelé a trochu toho tolik potřebného 

zdraví? Nešlapejme si po štěstí jen proto, že chceme víc a víc. Někdy stačí 

uvědomit si, jaký dar života máme a být vděční za každou chvíli s blízkými.  

Pro mě je tohle to nejdůležitější a všech věci chci dosáhnout jen poctivou 

prací. 

        Žákyně 9. B 

 

 

 



KOLIK ? 

Kolik je na světě brýlí? 

Podle toho, kolik je na světě slepoty 

Kolek je ve tvém životě zážitků? 

Podle toho, kolik jich prožiješ. 

Kolik je na světě školních lavic? 

Podle toho, kolik je dětí ve škole. 

Kolik je na světě smutku? 

Podle toho, kolik ho způsobíš. 

Kolik je na světě tanků? 

Podle toho, kolik je na světě války. 

Kolek je na světě básní? 

Podle toho, kolik je rýmů. 

Kolik je planet? 

Podle toho, jak velký je vesmír. 

Kolik je na světě vody? 

Podle toho, kolik pláče se spustí do moře. 

Kolik je vyučovacích hodin? 

Podle toho, jaký je den. 

Kolik květin máš doma? 

Podle toho, jak často je zaléváš. 

Kolik slušných lidí je na světě? 

Podle toho, jak je rodiče vychovali. 


