
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

REDAKCE: 

Králíček Lukáš   Fiurášková Eliška 

Kolaříková Eliška   Havelková Eliška 

Bábková Markéta   Mrhálková Iveta   

Přikrylová Lenka    

Kotas Michal 

Krajčová Romana 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. března jsem se se svými spolužáky, 

paní Lukašíkovou a panem Fialou 

zúčastnil poznávacího zájezdu do 

bývalých koncentračních táboru 

Auschwitz a Birkenau v Polsku. 

Exkurze začala v odjezdem v 5 hodin 

ráno od naší školy, po několikahodinové 

cestě jsme se přepravili do Auschwitzu, 

kde jsme si mohli prohlédnout místa, kde 

trpěly miliony lidí. Vydali jsme se na 

místa , kde probíhaly selekce, plynové 

komory, krematoria i popraviště. Mohli jsme si prohlédnout osobní předměty vězňů- od 

hřebenů, přes boty až po kufry. Na tisících fotografiích jsme si prohlédli lidi, kteří zde 

většinou skončili svůj život. Atmosféra objektu byla velmi silná. 

Poté jsme se přesunuli do areálu Birkenau. Tam 

jsme mohli navštívit baráky, kde vězni bydleli i 

pozůstatky dalších budov, kde vězni pracovali a 

žili.  

Celým areálem nás provázel česky mluvící 

průvodce. Povídal velmi poutavě, řekl nám 

mnoho věcí, které jsme ani netušili a dozvěděli 

jsme se mnoho zajímavostí. 

Po návštěvě suvenýrů a ,,exkurze‘‘ ve zdejším 

nákupním centru jsme se vydali na cestu zpět 

domů. 

Exkurze se všem velmi líbila a mnoho spolužáků velmi obohatila. 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. března se konalo školní kolo recitační soutěže pro 2. stupeň. Soutěžící byli rozděleni do 

dvou kategorií- první byla tvořena žáky 6. a 7. ročníků, druhá 8. a 9. tříd. O výkonech 15 

soutěžících rozhodovala porota tvořená paní Brázdovou, Trynerovou a panem Růžičkou. 

Nejlépe se umístnili: 

Kategorie I 

1. místo Kristýna Stojarová (6.A) 

2. místo Iveta Mrhálková (7.B) 

3. místo Markéta Holínková (6.B) 

Kategorie II 

1. místo Lenka Přikrylová (8.B) 

2. místo Romana Krajčová (9.B) 

3. místo Anna Schovajsová (8.B) 

Všem žákům děkujeme za účast a oceněným gratulujeme! 

 

 

17. března se konala tradiční matematická soutěž Klokan, do které se přihlásila i naše škola. 

Žáci byli rozděleni do 4 kategorií a nejlépe se umístnili: 

Kategorie CVRČEK (2.-3. ročník) 

1. místo Magdaléna Perničková 

(3.A) 

2. místo Andrea Krajčová (3.A) 

3. místo Veronika Rosincová (3.A) 

Kategorie KLOKÁNEK (4.-5. ročník) 

1. místo Tereza Kadlečíková (5.C) 

2. místo Daniela Šimková (5.B) 

3. místo Jakub Urbánek (5.B) 

 

 

 

Kategorie BENJAMÍN (6.-7. ročník) 

1. místo Iveta Mrhálková (7.B) 

2. místo Karolína Trčalová (7.B) 

3. místo Marek Michalík (7.A) 

Kategorie KADET (8.-9. ročník) 

1. místo Anna Schovajsová (8.B) 

2. místo Patrik Krčál (9.A) 

3. místo Petr Pospíšil (9.A) 

Michal Kotas, IX.B 



Motýl 

Byl jednou jeden motýlek, 

který rád sedal na kvítek. 

Nejradši měl modré, 

byly totiž nejvíc chutné. 

 

Ty však nebyly časté,  

asi byly vzácné. 

Létal pro ně daleko, 

stály mu však za to. 

Jednou ale našel tmavší,  

které byly ještě lepší.  

Pro modré kvítky už nikdy neletěl 

a úplně na ně zapomněl.  

 

                             Markéta Bábková, VII.B 

Motýlek 
Žil byl jednou jeden Motýlek, který byl zajímavý tím, že měl každé křídlo jiné. Myslel si, že 

je jediný odlišný. Jednou letěl do světa a potkal Motýlici, byla to láska na první pohled. Jak ji 

uviděl, hned věděl, že na světě není jediný odlišný. Šel za ní a pozdravil ji. Motýlice ho na 

první pohled nezaujala, ale když roztáhl křídla, tak se zamilovala. Motýlek jí nabídl, jestli 

nechce letět s ním okolo světa a objevovat nová dobrodružství. Motýlice souhlasila, a tak 

letěli. Letěli první den, a v podvečer Motýlice už nemohla, a tak poprosila Motýlka. Motýl 

nesouhlasil a chtěl, aby letěli dál ale v okamžiku uslyšeli hlasitý hrom. Motýlice se bála, že 

začne pršet a Motýl ji uklidňoval, že pršet nebude. Chvíli letěli a na Motýlici spadla první 

kapka a Motýl jí to nevěřil a tak letěli dál.  

 

         Izabela Hnilicová, VII.B



Králík 
 

Mezi jedním 

starým domem 

a hodně 

velkým 

stromem 

králík noru budoval, 

tvrdě na tom pracoval 

 

Před tím bydlel na kopci, 

ale otravovali ho tam krtci 

radši svůj domov opustil 

a otravné krtky tam pustil 

 

Když svůj domov postavil 

vesele svou práci zhodnotil 

nový domov byl lepší než starý 

a díky tomu byl zase šťastný. 

   

Jablíčka 

   

Bylo jednou jedno jablíčko, 

Které, rostlo vysoko, 

Nikdo se k němu nedostal,  

Proto stále nadával. 

 

Až jednoho dne, 

Přesně v poledne, 

Objevil se žebřík, 

A na něm mladík. 

 

Vzal dolů jablíčko, 

Usmál se maličko, 

Vzal ho na talíř, 

A prodal ho za halíř 

Iveta Mrhálková, VII.B 

Eliška Kolaříková, VII.B 

 

 

 

 



Připravil jsem si pro vás tipy, jak vyfotit 

pampelišku:  

1. zvolte režim 

Pravděpodobně budete muset expozici doporučenou fotoaparátem 

upravit, proto se vyhněte režimům Scéna a automatice. Pro detailní 

záběry tohoto typu je nejlepší režim Priorita clony, protože vám 

umožní pracovat s hloubkou ostrosti.  

 

2.  Změřte expozici   

Použijte bodové měření a nechte fotoaparát změřit expozici ve středně 

tmavé oblasti zvoleného motivu. Alternativa je změřit šedý terčík.  

 

3. Udělejte si zkušební snímek  

V obtížných světelných podmínkách jen stěží trefíte správnou expozici 

hned napoprvé, takže se vyplatí exponovat, snímek přehrát a vyvolat 

jeho histogram. Zde je expozice o chloupek světlejší, takže světlý 

konec křivky je poněkud uříznutý. To není u tak detailního motivu 

žádoucí. 

4. Upravte expozici 

Po snížení expozice 

zvolte negativní (-) 

kompenzaci. U 

snímku byla potřebná 

kompenzace expozice 

ve výši -1 EV, aby 

nedošlo k přepálení 

světel.  

 

Lukáš Králíček, VI.A 

 



 

Antistresové omalovánky

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


