
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

REDAKCE: 
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Před Vánocemi proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. Ta byla rozdělena 

do dvou částí- v první soutěžící pracovali s atlasem, druhé bez atlasu. Celkem se jí zúčastnilo 

34 žáků. 

Nejlépe umístnění: 

Kategorie A (6. ročník) 

1. místo Markéta Holinková, 6.B

  

2. místo Adam Středulinský, 6.B 

3. místo Miroslav Krystýn, 6.B 

Kategorie B (7. ročník) 

1. místo Marek Michalík, 7.A 

2. místo Artur Žižka, 7.A 

3. místo Iveta Mrhálková, 7.B 

Kategorie C (8.-9. ročník) 

1. místo Michal Kotas, 9.B 

2. místo Zuzana Zemanová, 9.A 

3. místo Adam Kopřiva, 9.B 

Všem účastníkům děkujeme a gratulujeme k umístnění! 

Vítězové kategorií budou reprezentovat naší školu na okresním kole. 

  

 

 

 

 

          



 

Dne 22.11.2016 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Letošním tématem 

byla Marie Terezie. Celkem se jí zúčastnilo 18 žáků z 8. a 9. tříd. 

Nejlépe se umístnili: 

1. místo Lukáš Kameník, 9.A 

2. místo Anna Schovajsová, 8.B 

3. místo Barbora Balůsková, 9.A 

Všem účastníkům děkujeme a blahopřejeme k umístnění! 

                  

 

 

V prosinci proběhla na naší škole Olympiáda z českého jazyka. Skládala se ze dvou kol- 

jazykového a slohového. Celkem se zúčastnilo 20 žáků z 8. a 9. tříd. 

Nejlépe dopadli tito žáci: 

1. místo Michal Kotas, IX.B 

2. místo Anna Schovajsová, VIII.B 

3. místo Kateřina Janečková, IX.B 

2 nejlepší účastníci budou naší školu reprezentovat na okresním kole, které se bude konat 

1.2. na Gymnáziu TGM ve Zlíně. 

 

 

 

 

 

 



 

V pátek 20.1. se od 20. hodiny konal na IH Moskva tradiční večírek školy. Ze začátku se 

nám představili deváťáci se svou  polonézou, kterou pilně nacvičovali dlouhé týdny. Pro hosty 

bylo připraveno občerstvení a mohli si zakoupit tombolu, ve které mohli vyhrát zajímavé 

ceny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ve dnech 18.1. a 25.1. proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v anglickém jazyce. 

Olympiáda se skládala ze 4 částí: poslech či čtení s porozuměním, gramatický test, 

konverzace na vylosované téma, popis obrázku a byla rozdělena do dvou kategorií- 6. a 7. 

ročník, 8. a 9. ročník. 

Nejlépe se umístnili: 

Kategorie 6. a 7. tříd 

1. místo Kristýna Dlouhá 

2. místo Nikola Vykoukalová 

3. místo Jan Žarovský 

 

Kategorie 8. a 9. tříd: 

1. místo Romana Krajčová 

2. místo Karel Zámečník 

3. místo Jakub Syřena a Martin Kalakaj 

Účastníkům děkujeme a gratulujeme vítězům! 

 

1. února 2017 proběhlo na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky 

Zlín okresní kolo olympiády z českého jazyka. Olympiáda se skládala z mluvnické a slohové 

části. Zúčastnilo se jí 64 škol, včetně té naší. A jak 

jsme dopadli? Na 28. místě se umístnil Michal 

Kotas z 9.B a na 41. místě Anna Schovajsová 

z 8.B.  

 

 

 



 

Naše děvčata z 8. a 9. ročníků vyhrála mezinárodní turnaj v házené! 

Tento titul vybojovala na Slovensku ve dnech 3. až 5. 2. 2017. 

Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí na dalších utkáních! 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 10.2. se konalo na ZŠ Kvítková ve Zlíně okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. 

Soutěž se skládala z několika částí- gramatického testu, popisu obrázku, konverzace na 

vylosované téma a reakce na danou situaci. 

Každá z 11 škol vyslala do kategorie IA jednoho zástupce. Naší školu reprezentovala 

Kristýna Dlouhá ze 6.B, která nakonec vybojoval krásné 2. místo. 

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci! 

 

 

 

 

 

 



 

V úterý 21. února se na naší škole konala olympiáda v ruském jazyce. 

Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. tříd, kteří byli rozděleni do dvou kategorií- 8. třídy pod vedení 

paní Mikoškové a 9. třídy pod vedení paní Seidelmannové.  

Olympiáda byla rozdělena na dvě části- písemnou a ústní. V ústní části se museli představit, 

hovořit na dané téma, popsat obrázek a reagovat na otázky a nakonec přečíst neznámý text. 

A jak to celé dopadlo? 

Osmý ročník 

1. místo Natálie Krajčová, 8.A 

2. místo Anna Schovajsová, 8.B 

3. místo Michaela Daňková, 8.B 

Devátý ročník 

1. místo Tomáš Jurčík, 9.A 

2. místo Michal Kotas, 9.B 

3. místo Stella Přikrylová, 9.A 

Gratulujeme a děkujeme za účast! 

 

Dne 2. 3. se uskutečnila recitační soutěž na 1. stupni. Zúčastnili se jí žáci 4. a 5. tříd, 

dokonce se k nim přidali i spolužáci ze 3.B. Celkem měla soutěž 16 soutěžících. 

Výkony posuzovaly a hodnotily paní učitelky Svrčková, Poláchová a Trynerová. 

Nejlépe dopadli: 

1. místo Nikolas Berky, 5. A 

2. místo Zuzana Mudříková, 4.A 

3. místo Tereza Kadlečíková, 5.C 

Všem soutěžícím děkujeme 

za účast, výhercům 

gratulujeme! 

 

 

 



 

Ve středu 15. března proběhla recitační soutěž žáků 2. stupně. Své síly poměřili recitátoři 

dvou kategorií – I. kategorie (6. a 7. třída), II. kategorie (8. a 9. třída). O své připravenosti 

mohlo porotu, která se skládala z paní učitelky Brázdové, Trynerové a pana učitele Růžičky, 

přesvědčit celkem patnáct  žáků.  Mohli jsme si tak poslechnout známé i ty méně známé básně 

od Jiřího Žáčka, Jaroslava Seiferta, Františka Nepila či Milana Kundery. 

Umístění: 

I. kategorie:                                          II. Kategorie: 

1. místo – Kristýna Stojarová (6. A)        1. místo – Lenka Přikrylová (8. B) 

2. místo – Iveta Mrhálková (7. B)             2. místo – Romana Krajčová (9. B) 

3. místo – Markéta Holínková (6. B)        3. místo – Anna Schovajsová (8. B) 

 

Všem žákům moc děkujeme za účast a oceněným ještě jednou gratulujeme. 

 

Michal Kotas IX.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaro 

Nejlepší okamžik po zimě je ten, 

když slunce vyjde z mraků ven, 

na zmrzlou zem zasvítí 

a všechen sníh rozpustí. 

 

Všichni ptáci se z jihu vrátí 

a svým zpěvem nás uchvátí, 

postaví si hnízdo ze stébel a větviček 

a tam nakladou spoustu vajíček. 

 

Všechny květiny krásně vykvetou 

vůně a radost se vzduchem roznesou, 

každého to na duši povzbudí 

a ven jít donutí. 

Iveta Mrhálková VII.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarní ovečka ☼ 

Slunce krásně svítí, 

Osvětluje kvítí. 

Pod ním běží ovečka 

A dívá se na jablíčka. 

 

Přemýšlí, co by snědla, 

ale místo toho si na zem lehla.  

Na jablíčka zapomněla 

a místo toho se do snové krajiny ponořila. 

 

Zdál se jí moc krásný sen, 

o tom, jak zachraňuje zem. 

Najednou se, ale vzbudila, 

to jí na hlavu jablíčka padala.  

Markéta Bábková VII.B 

 

 

 

 

 

 

 

 



Japonské legendy 
Japonsko už samo o sobě je zvláštní stát, aspoň tedy pro nás Evropany. Je to také jejich 

kulturou a jejich strašáky, kteří ty naše upíry a vlkodlaky strčí do kapsy. Pohodlně se usaďte a 

ponořte se do Japonské kultury a poznejte jejich monstra, které děsí několik Japonců. 

 

Kuchisake Onna 

žena s rozdělenou pusou 

První legenda říká, že Kuchisake Onna byla krásná mladá dívka, která chodila s poněkud 

agresivním a žárlivým mužem. Žárlil natolik, že své dívce rozřízl pusu na dvě části a řekl: 

„Teď už se nikomu líbit nebudeš.“ 

Druhá legenda nás uvádí do příběhu, kdy žena prodělala plastickou operaci, která se 

nepovedla, a tak zabíjela z pomsty.  

Pokud vás tahle žena potká na ulici, s rouškou na puse se vás zeptá: „Jsem krásná?“ pokud 

řeknete ne, podřízne vám krk a vy vykrvácíte. Pokud řeknete ano, sundá si roušku. „A teď?“ 

pokud v téhle chvíli řeknete ne, svými obrovskými nůžkami vás rozřízne na dvě části. 

Libovolné dvě části. Pokud se budete snažit být milý a řeknete ano, nečekejte, že z toho 

vyváznete živý. Rozřízne vám úsměv, takže budete vypadat stejně jako ona. Protože přece, 

musíte být stejně krásní jako ona. 

Možná nebudete mít takovou smůlu a ve večerních hodinách na ulicích v Japonsku tuhle 

dámu nepotkáte, ale pokud ano, můžete ji říct něco, co jí zmate, čímž máte větší šanci 

utéct…ale ona si vás i tak najde. 

 

 

 

 

 

 

 



Teke Teke 

Teke Teke je zvuk, který vydává při pohybování (pomocí loktů). Byla jednou hezká žena, 

která spadla do cesty (nebo skočila, jsou tu různé verze) na nádraží. Byla přeříznuta vejpůl 

vlakem, ale její zloba a zášť byly tak intenzivní, že její torso stále hledá odplatu. Navzdory 

chybějícím nohám se může velmi rychle pohybovat, a pokud nemáte dostatek štěstí, aby vás 

nechytla, přeřízne vás vejpůl s kosou, kterou vytvořila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomino’s  hell 

Je to básnička, kterou když přečtete nahlas, umřete. Stáhne vás samotný Tomino z pekel. 

Pokud máte štěstí a nechá vás naživu, stanou se vám divné a zlé věci.  

 

 

 

 

 

 

 

Romana Krajčová IX.B 

 



 

 

 

4.typy 

1. použijte stativ  

Není třeba vysvětlovat, že váš fotoaparát musí každopádně sedět na pevném stativu, 

abyste s ním během extrémně dlouhé expozice nehnuli. 

 

2. Zvolte prioritu závěrky  

Nastavte režim Priorita závěrky a navolte nízkou rychlost závěrky: většina zrcadlovek 

a CSC přístrojů dokáže exponovat až 30 vteřin. 

 

3. Vyberte bod Autofokusu  

pokud je světla málo, bývá dobré zvolit středový AF bod, pak zablokovat ostření a 

překomponovat záběr. Druhá možnost je zaostřit manuálně.  

 

4. Regulujte rozmazání  

Stupeň rozmazání pohybu na snímku závisí na dvou faktorech: jak rychle (či pomalu) 

se objekt hýbe a jakou rychlost závěrky zvolíte. Rychlost foceného objektu nejspíš 

neovlivníme, ovšem můžete zkoušet jeho pohyb různě dlouho snímat. U vody patří, že 

čím delší expozice, tím mlžněji vypadá.  

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Králíček VI.A 

 

 

 



 

 

 

 

Eliška Fiurášková VIII.B 


