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Dne 17.3. se na Jazykové škole Lingua ve Zlíně poprvé konalo testování žáků 9. ročníku, 

kteří se kurzu přihlásili. Před zkouškou měli od října každý týden hodinu výuky, kterou 

zakončili získáním jazykového certifikátu. 

Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! 

 

 

Jako každoročně se konala na naší škole Noc s Andersenem. Letošním tématem bylo KDYŽ 

DNESKA VEČERKA NEPLATÍ ANEB NOC S ANDERSENEM. Dne 31.3. se jí zúčastnilo 

se jich  mladých čtenářů naší školní knihovny. Čekal tam na ně bohatý program následovaný 

filmem, baterkovým pátráním a přespáním ve škole. Kantorům pomáhaly studentky Střední 

školy pedagogické a sociální Zlín. 

 

 

 



 

Naše děvčata se stala opět mistryněmi základních škol ČR v házené. Zápas byl velmi 

napínavý, vyhrála až v 9. sérii, kde rozhodovaly až 7m hody.  

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy i města! 

 

 

I naše škola se zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Akce se účastnili žáci i 

pracovníci naší školy. Uklízeli okolí naší školy, kde našli 20 pytlů odpadků. Všem, kteří se 

akce zúčastnili děkujeme především paní učitelky Mikulové, která akci 

organizovala.

 

Michal Kotas, IX.B 



 

 Ve středu 24.5.2017 se uskutečnil 9. ročník EKO-OLYMPIÁDY na ZŠ Zlín Nová cesta ve 

Štípě. Žáci museli vypracovat vstupní projekt na téma: Chráněné a ohrožené druhy v okolí 

mého bydliště nebo školy. Soutěžilo se v teoretické písemné části z oblasti EVVO, poznávací 

zoologické a botanické části a poslední část soutěže byla zaměřena na chráněné a ohrožené 

druhy našeho kraje spolu s chráněnými územními plochami ve Zlínském kraji. Na závěr byla 

připravena netradiční ochutnávka, např. cvrčci v čokoládě, "housenková" buchta a další. 

 

 

V květnu se uskutečnilo čtvrté, závěrečné kolo Zlínské olympiády škol v orientačním běhu. 

Naši školu reprezentoval výběr žáků z třetích až šestých tříd. Žákům se podařilo vybojovat 

skvělé 2. místo z celkového počtu devíti zúčastněných škol. 

 

Vynikající 1. až 2. místo v tomto závodě obsadila ve své kategorii dvojce  Antonín Kafka a 

Tomáš Kuneta ze třídy 4.A. Velmi pěkné 8. místo pak obsadila dvojice Natali Zetíková a 

Johana Koudelková rovněž ze třídy 4.A.  Bodované 11.místo vybojovala dvojice Tomáš 

Slavík ze 3.A a Matěj Krajča ze 4.A. 

  

V kategorii žáků pátých tříd krásné první místo dovezl Matyáš Dalajka a Nicolas Dočkal byl 

pátý (oba z 5.C). Dále bodoval Marián Družbík z 5.A jedenáctým místem. 

 

V kategorii žákyň pátého ročníku se na skvělém 4. místě umístila Hana Florešová z 5.C a 

Martina Přikrylová byla pátá. 

 

V kategorii žákyň šestých tříd si krásné třetí místo dovezla Jolana Lukovská.  Další skvělé 

páté místo vybojovala Kristýna Stojarová, šestá byla Tereza Bořutová, sedmá Natálka 

Mikuličková a desátým místem bodovala Kateřina Zámečníková. Všechna děvčata jsou ze 

třídy 6.A. 

 

V kategorii chlapců šestých tříd si velmi dobře vedl Marek Krátký – obsadil skvělé třetí 

místo. Desátým místem pak bodoval Tomáš Le hung a jedenáctým Lukáš Králíček. 

 

Doprovodnou kategorií byla kategorie Open. Jiří Varaďa skončil na skvělém druhém místě a 

Vlastimil Machů byl třetí. 



 

V úterý 6. června proběhlo slavnostní pasování žáků prvních tříd na čtenáře. Vše se odehrálo 

v slavnostní atmosféře ve školní knihovně. Prvňáčky zde přivítala pohádková porota složená z 

rytíře, princezny, šaška a pirátky. 

Chlapci a děvčata skládají jednu ze svých prvních životních zkoušek přečtením předloženého 

textu. Pohádková komise poté posoudí a ocení celoroční snahu malých školáků a uvádí je do 

řad opravdových čtenářů slavnostním pasováním. 

Děti si odnášejí pamětní list, čokoládový dukát a v neposlední řadě pěkný zážitek. 

 

 

 



 

 

Ve středu 7. 6. 2017 se konala školní soutěž v anglickém jazyce pro žáky 4. a 5. tříd. Vybraní 

žáci měřili své znalosti a schopnosti v několika úkolech – nejdříve se museli ústně představit, 

následoval spelling písmen a slov, sestavení vět a popis obrázku. Všichni žáci byli velmi 

šikovní. Nejlépe se umístil Jáchym Pelíšek z 5.A, o druhé a třetí místo se podělily Tereza 

Kadlečíková z 5.C a Tereza Gajdošíková ze 4.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kytičky 

Je jeden velký 

kopeček, 

na kterém stojí 

domeček. 

U domečku rostou kytičky, 

velké jako mrkvičky. 

 

Barvy mají krásné, 

je nad slunce jasné, 

že je chce mít každý 

a chlubit se s nimi navždy. 

 

V jeden letní den, 

splnil se ten sen. 

Kytičky si odnes 

a má je asi dodnes. 

 

Markéta Bábková, VII.B 

 

 

Žabička 

U potoku je žabička 

vesele si kváká, 

že našla svého bratříčka, 

za to je vážně ráda. 

 

Ztratil se jí včera, 

když byli na 

skále, 

tak moc ho 

najít chtěla, 

že v tom 

pokračovala 

dál. 

 

Když přišla na malou mýtinku, 

tam vzadu v pelyňku 

našla bratra svého 

celého smutného. 

 

Iveta Mrhálková, VII.B 

 

 

 

 

 

 



Ptáček 

Byl jeden ptáček, 

přejel ho vláček.  

Nebyl to zrovna miláček, 

protože byl chudáček. 

 

Vyletěl si na strom,  

a vrazil do něj hrom. 

Bylo to jak stroj, 

vyletěl na něj vosí roj. 

 

Byl upálený sluncem, 

v jednom letním dni krásném. 

A tohle je konec ptáčka, 

našeho malého chudáčka. 

 

Eliška Kolaříková, VII.B 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eliška Fiurášková, VIII.B 

 

5 rad, jak fotit v létě:  

1. Doporučuji Vám fotit v létě např. stromy, nebo jak lidi sedí v parku…  

2. Než začnete fotit, musíte chodit po přírodě a rozmýšlet, co budete fotit. 

3. Nefoťte proti slunku! Výsledek je potom nejasný, co máte namysli fotit. 

4. Foťte co nejméně, protože když bude moc velké vedro tak můžete zkolabovat  

5. Když už budete fotit na dovolené, tak se nejprve zeptejte, jestli můžete tu osobu fotit.  

                   

Lukáš Králíček, VI.A 

 

 



Výherní práce Romany Krajčové v literární soutěži 

Utíkej! Rychle utíkej! 

Tak to tedy váš muž 

Byli mladí, zamilovaní a nedočkaví. Určitě to byl důvod, proč ztrátu nenarozeného dítěte nesli 

tak špatně. Zkoušeli to pořád. Čím více to zkoušeli, tím každá ztráta bolela více. Mladá žena, 

toužící se stát matkou, byla vysílená a beznadějná. Jedinou její oporou byl její muž. Ten stále 

věřil, že se to povede. Věřil na zázraky a nejvíc naděje dál své ženě na Vánoce.  

Byl to už devátý měsíc, třetí pokus.  

"Teď to vyjde, narodí se nám krásné dítě. Věřte mi, lásko má." držel ji za ruce a šeptal jí do 

ucha to, co chtěla slyšet. Oba dva pevně věřili, že to vyjde.                                                                                          

"Jsou Vánoce. Bůh se nad námi slituje a obdaruje nás tím největším zázrakem." nepřestával. 

Teď opravdu věřila, že porodí zdravé dítě. Holčičku, jak si vždycky přála. Vychová z ní 

krásnou dívku v šatičkách a stane se princeznou. Ten večer ženě praskla voda a muž ji vzal k 

nejbližšímu doktorovi. Opět ji držel za ruku. Jejich pohledy byly tak plné lásky a naděje. 

Žádný strach. Žena trpěla bolestmi, ale za to dítě ji to stálo. Nikdy se nedostala tak daleko. 

První i druhé dítě potratila po měsíci. "Vidím ho, tlačte dál." podporoval ji doktor. Tlačila víc, 

když si představila, jak to dítě drží v náručí. Jaká jsou šťastná rodina.                                                                                                                                      

"Je tu, je na světě." doktor řekl jiným tónem hlasu, přesto tak, aby vyzněl klidně. Poznal, že 

něco je špatně. Dítě nekřičelo. Matka si odkryla ze svého upoceného obličeje vlasy a 

pohlédla. Doktor beze slova předal dítě matce do náručí. Celé bíle, tiché, nehýbající se. 

Mrtvé. Oslovení matka jí nepatřilo. Doktor tomu nemohl přihlížet dál beze slova. Nedokázal 

se dál dívat na ženu se slzami v očích a zlomenými sny, jak drží své mrtvé novorozeně v 

náručí.  Mrzí mě to." řekl a snažil se vzít jí dítě.                                                                                                         

"Ne! Nechte mi ji! Je živá! Má holčička!"hystericky řvala a nechtěla si přiznat, že se to opět 

nepovedlo. Od té doby žena na zázraky nevěřila. Pokusy přestaly. Naděje umřela. Láska 

ochabla.  

Byl únor. I když se oteplilo, sníh pořád držel. Žena využila, že její muž je pryč a opustila 

domov. Věděla, kam chce jít. Šla kolem toho místa milionkrát, ale nikdy se neodvážila tam 

jít. Uvažovala o tom dlouho. Za věštkyní. Byla to stará, milá a záhadná paní. Zaklepala a 

otevřela dveře. "Čekala jsem, kdy přijdeš má milá." stařenka bez otočení řekla do ticha a 

spravovali si karty. "Jak jste to věděla?"                                                                                                                                        

"Děvče, jsem věštkyně, vím mnoho věcí. Vím o tvých pokusech o dítě." žena nahlas polkla. 

Přistoupila blíž ke stařence. Než cokoliv řekla, promluvila zase ona.                                                                                

"Posaď se." ukázala rukou na staré křesadlo. Udělala, co řekla. Vyložila karty a začala.                   

"Cítím temnotu. Podvrh. Bůh vás trestá, mladá paní." měla zavřené oči, pouze přejížděla prsty 

po kartách. Ženu tohle vyděsilo. Přesto nemluvila a poslouchala dál.                                                              

"Je tam jiné dítě. Slyším jeho dýchání."                                                                                                           

"To není možné, všechny jsem potratila."                                                                                                      

"Zeptám se vás jinak." zastavila se u jedné karty. Jakoby potřebovala vědět tu odpověď, aby 



mohla pokračovat.                                                                                                                                                    

"Milujete někoho jiného než svého muže?"                                                                                                   

"Ne, jistě že ne!" připadalo jí hloupé na tohle odpovídat. Byla to přece samozřejmost.                         

"Tak to tedy váš muž." změnila směr v cestování a zastavila se na kartě s nečitým batoletem. 

Žena náhle byla více na dně, než kdy předtím. Jako by se na tom dni udělala jáma a žena do ní 

spadla. Psychicky vyčerpaná, zklamaná vlastním životem a znechucená svou naivní láskou 

vyběhla z věštkynina obydlí. Stará paní se opět objevila sama, opět opuštěná. K večeru 

uklízela karty. Když však na ně sáhla, viděla něco. Něco krutého. Smyslu zbavenou ženu, jak 

zabila svého muže, jeho milenku a čerstvě narozenou dceru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZA CELOU REDAKCI MEDIÁLNÍHO KROUŽKU 

VÁM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY! 

 


