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Dne 16.9. se naše škola se jako jediná v ČR zúčastnila Evropského týdne bez aut. 

Jednalo se o pochod od kostela na Jižních Svazích k naší škole. 

Účast žáků byla dobrovolná a mohli se jí zúčastnit i jejich rodiče a příbuzní. Účastníci byli 

oblečeni do bílých a zelených triček. Někteří nesli transparenty. 

Cílem akce bylo informovat a připomenout, že se dá dopravovat i jinak než auty. 

Akce byla velmi úspěšná, zúčastnilo se jí okolo 500 lidí.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ve dnech 12. září a 14. září navštívil naší školu rodilý mluvčí z Německa. 

Žáci se dozvěděli nové věci o Německu, procvičili si konverzaci a zahráli si různé hry. 

Návštěva si žákům velmi líbila.

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ve čtvrtek 22. září se vybraní žáci zúčastnili prvního kola Zlínské olympiády škol 

v orientačním běhu. 

Závod probíhal u Střední zdravotnické školy ve Zlíně a žáci jako vždy podali výborné 

výkony. 

Reprezantantům naší školy děkujeme a gratulujeme k výborným umístěním.

 

 

 

 

 

 



 

Jako každým rokem, i letos se konalo tradiční odpoledne plné her, soutěží a zábavy v rámci 

Týdne zdraví ve Zlíně. 

Akce proběhla 14. září na školním hřišti, výzdobu vytvořili žáci naší školy. 

Svou obratnost a pohyblivost přišlo vyzkoušet skoro 300 dětí i se svými staršími sourozenci, 

rodiči, prarodiči nebo známými. 

Po vstupu byla dětem předána soutěžní kartička. Během celé akce si s dětmi hrál klaun Leo, 

který také celou akci započal se svou rozcvičkou. Poté se děti rozeběhly k jednotlivým 

stanovištím. 

Soutěžící si mohli vyzkoušet bubnování na africké bubny a podívat se na králičí hop. Králíky 

Růženku, Chlupáče a Flaje si mohli i pohladit. Mohli si také nechat malovat na obličej. 

Po splnění úkolů u stanovišť dostaly děti drobnou odměnu a diplom. 

Na závěr se hrál fotbalový zápas mezi učiteli, žáky a rodiči. 

Akce se konala za podpory MMZ.

 

Michal Kotas 



 

 

Mám pro vás 5 typů: 

1. Musíte vlastnit fotoaparát. 

2. Foťte ve stínu, protože když se fotíte na slunci , tak to je světlý obraz. 

3. Když fotíte přírodu, tak ta fotka musí být zaostřená a měla by o nečem vypovídat. 

4. A také, když fotíte v noci, musíte zapnout blesk!  

5. Když si nevíte rady, poproste někoho dospělého. 

 

Chcete mít pěkné fotky? 

 Na některém foťáku je kolečko s  písmenem  A. 

Znamená to, že fotka je zaostřená a pozadí rozmazané. 

 A další radu mám pro vás:   Ten/ta, koho fotíte měl/a být na fotce celá/ý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když nemáte takový foťák, tak nevadí . 

         Lukáš Králíček, 

VI.A 



 

 

 

 

 

 

Letní prázdniny už jsou dávno pryč. Teď je tu podzim, se kterým přichází děsivá videa, 

návody na nejlepší kostým a dlabání dýní. Tato videa točí snad každý a my nemůžeme 

být výjimkou! Dnes si řekneme, jak si vytvořit své vlastní Halloween video. 

TYP VIDEA 

Na YouTube je hodně videí, které se týkají podzimu a Halloweenu. Ukážeme si ty základní a 

nejčastěji nahrávané. 

Halloween Makeup tutoriál 

Tento typ videí upřímně moc nesleduju. Většinou jsou kostýmy moc složité pro běžného 

diváka, ale když má někdo trpělivost a šikovné ruce, tak z toho můžou vzniknout krásné 

kostýmy. 

NotSoFunnyAny 

https://www.youtube.com/watch?v=nWFlGsra_kM 

GetTheLouk 

https://www.youtube.com/watch?v=P0C9bDGh4A0 

Terry MakeupTutorials 

https://www.youtube.com/watch?v=2KeZQbmwfA0 

DIY (Vytvoř si sám) 

Tato videa se na YouTube objevují každé roční období. Toto už je trochu méně náročné téma. 

Když máte šikovné ruce, tak jde vše samo. Stačí jen mít super nápad, který potom vyšlete do 

světa. 

NotSoFunnyAny 

https://www.youtube.com/watch?v=sN15LFLz6UY 

LucyPug 

https://www.youtube.com/watch?v=lNsn0gpA3Uk 

https://www.youtube.com/watch?v=nWFlGsra_kM
https://www.youtube.com/watch?v=P0C9bDGh4A0
https://www.youtube.com/watch?v=2KeZQbmwfA0
https://www.youtube.com/watch?v=sN15LFLz6UY
https://www.youtube.com/watch?v=lNsn0gpA3Uk


Lenny•CZ• 

https://www.youtube.com/watch?v=2A9_GmgLDqY 

Proč věřím na duchy 

Takové videa ocení pouze ti, kteří věří na duchy. Osoba, která je ve videu, vám řekne své 

historky a zkušenosti. Většina z nich však říká, že bychom o takových věcech neměli mluvit 

k veřejnosti. Můžou se stát špatné věci. Myslíte si, že je to pravda? Věříte na duchy? 

Carrie Kirsten 

https://www.youtube.com/watch?v=yP391E7Jix0 

Claire 

https://www.youtube.com/watch?v=ha--8WVCU3g 

Lenny•CZ• 

https://www.youtube.com/watch?v=69LKHbtdhKg 

 

STŘIH VIDEA 

Vybrali jsme si jeden typ videí, natočili ho a šli jsme na samotný střih. O střihu videí jsme si 

napsali v čísle minulý rok, takže už bychom měli vědět co dělat. Samotné video bez 

barevných efektů a vhodné hudby nebude tak strašidelné. Musíme si trošku pomoct. 

 Černobílý, výrazný effekt 

 Zatmavit okraje videa (Záleží, jaký máte program na střih.) 

 Vhodná hudba, která nebude moc krátká. (Zjistěte si délku výsledného videa a podle 

toho hledejte hudbu.) 

 Pozor na autorská práva!! (Většina slavných písniček má autorské práva, díky kterým 

si nemůže písničku přivlastnit nikdo, komu nepatří. Pokud použijete ve svém videu 

hudbu s autorskými právy, můžete přijít o svůj YouTube kanál. Hledejte na youtube: 

„No copyritght scary music.“ Uvidíte, že něco najdete.) 

 Odstraňte pomocí střihu zbytečné pauzy nebo nepovedé slovíčka. :D Kazí to dojem. 

NÁHLED A NÁZEV VIDEA 

Náhled a název videa jsou taky důležité. Musíme lidi nějakým způsobem zaujmout. Pohrajte 

si s fantazií a experimentujte. 

https://www.youtube.com/watch?v=A-xyU_znsI4 

Děkuju za přečtení.  

Lenka Přikrylová, 8.B 

https://www.youtube.com/channel/UCu0Tf68rXIjq1eVbDIkBaOw
https://www.youtube.com/watch?v=2A9_GmgLDqY
https://www.youtube.com/watch?v=yP391E7Jix0
https://www.youtube.com/watch?v=ha--8WVCU3g
https://www.youtube.com/channel/UCu0Tf68rXIjq1eVbDIkBaOw
https://www.youtube.com/watch?v=69LKHbtdhKg
https://www.youtube.com/watch?v=A-xyU_znsI4


 

Každý může kreslit jinak, ale vše se dá naučit, proto jsem tu já, abych vám řekl pár rad na 

začátek.  

 

Kresba zvířete nebo vymyšlených postavy 

 

Při lehčí kresbě je dobré si nakreslit obrys. Poté je dobré 

udělat pusu a zvýraznění šupin, oblečení či ploutví nebo 

drápů podle toho, co máte za obrázek. Poté zvýrazněme 

rysy,které tuto postavu dělají tím, čím je. Nezapomeňme 

na oči, tedy pokud váš obrázek nějaké má. Jakmile máte 

tyhle věci hotové, tak si obrázek můžete vymalovat, 

vystínovat, prostě s ním dělat, co  chcete. Já jsem si vybral 

tohoto draka. 

 

 

 

 

Při těžší kresbě se obrázek kreslí po kouscích a největší 

detaily a vybarvování se nechává nakonec. Dobře se 

začíná od hlavy, protože hlava je docela základ každé 

postavy 

 

 

 

 

 

Vojtěch Pagáč 



Slepota 

Slepota.. nic nevidím, jen když do duše ti promluvím a jarní vánek fouká. Přece jenom vidím, 

jen né tak jako ostatní, vidím srdcem, koukejte, dokážete to taky? 

Přišla za mnou jedna dívka, modré oči měla, možná jsem je neviděla, ale vím. Ohh otevřela 

svoje ústa a já jen tiše k ní promluvím. 

"Copak si žádáš, modrooká?" P-přeci nevidíte, jak tušíte, že mám modré oči.. (tiše koktá) 

"No víš děvče, vidím jinak než ostatní a co ty? Co si žádáš s takovou milostí, že jsi přišla?" 

Chtěla jsem se vás zeptat, jak se koukáte na svět, jak vidíte nebo cítíte rozkvést jarní květ? 

Jaké je to, být slepý, nevidět rostliny, zvířata nebo rostoucí mechy nedaleko v lese a vůbec 

celý svět?! 

"Litovala jsem děvče, litovala, taková "menší" nehoda se mi stala, ale když se tak zvědavě 

ptáš, snad-li tě něco naučím, cítit srdcem je pro tělo něčím příjemnějším než- li se dívat na 

krásu květiny, ale necítit ji rozkvést. 

Vidíš to nebe?" Ano vidím.. 

"Já taky" Ale vždyť je nemožné, abys ho viděla.. "No dobře, nevidím ho zcela jasně, ale cítím 

ho, jak krásně žasne po celém svém obzoru a ptáci radostně prozpěvují, není divu když se 

takovým nádherným vánkem zásobují. Zkus zavřít oči a představ si to.. vidíš toho krásného 

kluka před tebou?" Neutahuj si ze mě, mám oči jako zatažené oponou. Zavřené, nevidím ho. 

"A teď je otevři, už ho vidíš?" Vidím, ale říkala jsi, že je krásný a ne že je to obyčejný tulák. 

"Ale ano je krásný, jen to nevidíš, podívej se na něj jinak.. i ten obyčejný, zcela obyčejný 

tulák by byl šťastný na místě, kdybys mu darovala obyčejný loupák z pekařství. Je skromný a 

rád rozdává radost lidem a obdivuji ho, že to dělá s velkým klidem, já bych měla strach." Nu 

dobrá jak tedy říkáš.. oh.. už to vidím, mám stáhlá víčka pod obzor a hele.. usmál se, jak 

krásný to pocit vědět, že má rád se a okolní svět je pro něj tak úžasný a přece jenom.. ano, je 

krásný, měla jste pravdu! 

"Ach ano, to byl on co mi tenkrát ten život zachránil, krásnými slovy ke mně promluvil..." 

 

- I slepí lidé mohou vidět a možná i líp, než někteří dnešní smrtelníci, neodsuzujme je. :) 

 

*Vaše CuteEll* 

 

  



Podzim 
Na stromě je veverka 

v puse nese jadérka 

na zimu se připravuje 

své zásoby shromažďuje 

 

Její známá jiřička 

dávno na jih odletěla 

nechala tu jen prasklá vajíčka 

své hnízdo opustila 

 

medvěd už dávno spí 

leží ve svém doupěti 

o něčem hezkém sní 

a chce, ať zima odletí. 

                          Iveta Mrhálková 

 

 

 

 

 

 

 



Červená Markulka 
Myslím, že všichni znáte pohádku o červené Karkulce. Ale znáte pohádku o červené 

Markulce? Ne? Tak to abych už začala vyprávět….. 

Bylo, nebylo, v jednom městě žila jedna holka, která se jmenovala Markulka. A proč jí říkaly 

červená? No to je jednoduché, nosila totiž červenou bundu, červený deštník, červené 

rukavice, červenou čepici a chvíli i červený baťůžek. Jednou, velmi, velmi, opravdu velmi 

brzy ráno, tak brzo, že ani nevyšlo slunce, ji maminka vzbudila, že půjde k babičce, protože 

má narozeniny. Prý půjde jen ona, protože ji má babička nejradši a přijedou za dva dny. 

Markulka, ale neprotestovala, protože babičku dlouho neviděla a těšila se na ni. Jediný 

problém byl, že babička bydlela daleko a muselo se k ní jít pěšky, protože měli auto v opravně 

a opravené mělo být až za dva dny. Maminka jí dala na cestu peníze, aby babičce koupila 

k narozeninám nějaký pěkný dárek. A tak Markulka šla. Slova, která jí maminka řekla, když 

se loučili, byla, že se za nimi za 2 dny s tatínkem přijedou podívat, tak aby babičku 

nenaštvala. Když vyšla z domu, šla tou velmi známou cestou kolem lesa. Babička měla 

narozeniny v lednu a tak chvílemi sněžilo. Asi po hodině cesty Markulka uviděla obchůdek, 

který byl několik metrů od cestičky, ale Markulka si řekla, že by v něm mohla babičce koupit 

dárek. Vybrala jí krásný čajový set s kytičkami.  Věděla, že ho babička využije, protože se jí 

její oblíbený na vánoce rozbil. Když vyšla z obchodu, uviděla vysoký sníh, který napadal na 

cestičku a tak Markulka nevěděla kudy jít. Asi dvacet minut šla po rovince, ale naráz se před 

ní objevil hustý tmavý les. Vešla do něj, protože věděla, že babička bydlí kousek od lesa. 

Markulka tedy šla lesem. Po chvíli uslyšela šustění v keři po její pravé straně. Čekala, co z něj 

vyjde. Bylo to maličké štěňátko. Ne, tohle nebylo štěňátko, bylo to malé vlče. Vlče se k ní 

začalo lísat. Něžně ho odstrčila a pokračovala v cestě. Vlče ji ale následovalo. Markulka si ho 

nevšímala a šla k babičce. Když uviděla její chaloupku, byla šťastná, že se neztratila. Babička 

už jí z dálky mávala. Markulka se podívala na malé vlče a napadl ji ten zajímavý nápad, že ho 

babičce dá na narozeniny společně s konvicí. Babička byla z vlčete nadšená a řekla Markulce, 

že takový dárek opravdu nečekala. Za dva dny přijeli Markulčini rodiče a odvezli ji domů. 

KONEC 

Markéta Bábková 

 

 

 



Příbeh veverky Lisi 

Příběh začíná v útulném, však krásném pokojíčku veverky Lisi. Byl to červený pokoj 

s různobarevnými lístky na stěnách. Měla tam vyřezávaný nábytek. 

Bylo podzimní ráno a Lisa vstala z postele. Máma už na ni čekala dole se snídaní. „ Dobré 

ráno mami“ pozdravila Lisa. Na snídani měla oříšky s medem. Po snídani šla do školy. Ve 

škole jako vždy nebylo nic moc zajímavého. Tak si tam kreslila. Kreslila žaludy a oříšky na 

stole. Nemohlo jí uniknout, aby to bylo v jejím pokoji. Po škole se šla projít do parku, kde 

získala inspiraci na malování. Nakonec nakreslila stromový ráj, kde byly barevné listy a 

nádherné posezení. Když se vrátila domů, byla už večeře. Na večeři měli ovesnou kaši 

s oříšky a mandlemi. Veverce tentokrát moc nechutnalo a šla do svého pokoje. Trochu se 

podivila, když uviděla na stole oříšky, ale nechala to plavat, protože si řekla, že jí to tam 

mamka asi dala, když byla ve škole. Lehla si na postel a prohlížela si svůj pokoj. Byl po 

mamince, která tady v dřívějších letech bydlela. Měl nádech červené až růžové. Nábytek měla 

vlastnoručně vyřezávaný. Její nábytek vyřezával její děda, slavný nábytkář. Lístky měly 

většinou podzimní barvy: zelená, červená, žlutá až hnědá. Když se tak dívala, zjistila, jakou 

práci děda udělal na tom nábytku. Pak uviděla dveře, které byli dokonale zakryté tapetou. 

Byla zvědavá a podívala se do dveří. Když vešla, uviděla stromový ráj, který jí připadal 

povědomí. Když tak přemýšlela, vzpomněla si na park, ve kterém byla dneska a kreslila 

stromový ráj. Začala se procházet a obdivovala. Jak je to přesně do detailů. Začalo ji pomalu 

docházet, že je to divné. Jak by se tady jen tak mohli objevit dveře do ráje, který nakreslila a 

jak se mohli objevit oříšky a žaludy na jejím stole. Rozhodla, že udělá pokus. A to takový: 

Nakreslí hromadu ořechů v rohu u postele. Pořádně si prohlédla rožek, kde nakreslila ořechy. 

Otočila se k oknu. Z okna měla nádherný výhled na krajinu. Když se otočila zpátky, hromada 

ořechů byla ve stejném rohu a na úplně stejném místě. Za chvíli už spala v posteli. Další den 

šla do školy. Škola byla nudnější než kdy jindy. Začala kreslit krásnou bránu. Když přišla 

domů, ve stromovém ráji našla bránu, kterou ve škole nakreslila. Vešla do ní a objevila se 

v jiném světě, který se jí strašně líbil. Byla v krásném městě zvířat. Byla tam nejrůznější 

zvířata. Když se tam zabydlela, vydala se na průzkum.  

Pokračování příště….. 

Eliška Kolaříková 

 

 

 

 

 

 



Úspěch 
nečekat a konat 

Pokud máte sen, respektive plán, co chcete v životě dokázat a co vás baví, nečekejte a udělejte 

to. Může se objevit někdo, kdo bude rychlejší. Mnoho lidí neuspěje, protože to stále odkládá. 

Jsou líní. Proto nečekejte a udělejte to teď a uvidíte, že se to vyplatí. 

 

najděte v práci kousek sám sebe 

Děláte něco, co vás nebaví a neoslovilo? A nedaří se vám to? Nedivte se. Uspějete jen 

tehdy, pokud v dané činnosti najdete: 

- je to o vás, ne o nich 

- zbabělost strčte hluboko do kapsy 

- využijte dobře času 

- je pořád stále něco nového, co se učit 

- motivace 

 

Romana Krajčová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Eliška Fiurášková 

 



Kobra královská 

 je druhem jedovatého hada z čeledi korálovcovitých, který žije v oblasti jižní a 

jihovýchodní Asie, od Indie po Filipíny a Jávu. 

 Je považována nejen za nejdelší kobru, ale i za nejdelšího jedovatého hada světa. 

 Dorůstá délky až 5,7 metru a může vážit až přes 12 kg. 

 Její pruhy jsou zelené 

 Její uštknutí, pokud nedojde k podání séra, bývá pro člověka smrtelné. 

 Jed je neurotoxický, přesto dochází k úmrtím. 

 specializuje na lov jiných hadů, nejoblíbenější kořistí je užovka černá. Zabíjí i další hady 

(např. krajty) 

 včetně jedovatých druhů (kobra indická, bungar, ploskolebec) a příslušníků vlastního 

druhu. 

 

Jiří Nuc 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hadi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%A1lovcovit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip%C3%ADny
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kobry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEovka_%C4%8Dern%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kobra_indick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bungar&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ploskolebec&action=edit&redlink=1

