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ŠKOLNÍ AKCE 
Ve dnech 8. a 9. listopadu žáci 4. ročníku absolvovali 

výcvik dopravní výchovy na hřišti 

v Malenovicích.

 

Žáci si nejdříve osvojili teorii dopravní výchovy, a poté své 

nabyté vědomosti zúročili v praxi. Na ,,vymakaném“  

dopravním hřišti si vyzkoušeli jízdu řízenou světelnými 

signály i policistou, jízdu po kruhovém objezdu a mnoho 

dalších nástrah, se kterými se mohou v běžném silničním 

provozu setkat. Promrzlé, ale šťastné děti se v pořádku 

vrátily do školy. 

 

 



Naši prvňáčci v novinách 
Zlínský deník v rámci své akce Představujeme prvňáčky 

zavítal i do naší školy. Rodiče dětí byli informováni o 

termínu, kdy si mohou číslo deníku zakoupit. Všechny 

fotografie byly nedávno zveřejněny na stránce : 

 

 

Martina Přikrylová, VI.C 

 

 

 

 

 

 

 



Cesta za nalezením psa 

V jednom malém městě 

Šel jsem tam po cestě.  

Cesta byla dlouhá, 

Ale větší byla touha. 

 

Chtěl jsem jít do lesa 

A vyvenčit psa, 

Jenže on mi utek 

Ten malinký skrček. 

  

A já ho teď hledám 

Nikomu ho nedám! 

Snad ho brzy najdu  

A na kávu si zajdu. 

Markéta Bábková, VIII.B 

 

 

 

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, VIII.B 

 

 

 

 

 



 

MOTÝL 

 

Letí motýl na květ, 

obhlíží celý svět. 

Putuje přes louky, 

vyhlíží brouky. 

 

Doletěl na květ, 

přímo na zeď. 

Barvu měl fialovou, 

Uprostřed vanilkovou. 

 

Byl tam sladký nektar,  

který mu šeptal. 

Vysaj mně z dužiny, 

není to žádný zločin. 

 

Eliška Kolaříková, VIII.B 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavolamy 

1.  Který den by byl zítra, kdyby bylo včera pět dní 

před dnem, který je po nedělním zítřku.    

 

 

 

Odpovědi 



1. SOBOTA 

OBRÁZEK S OVOCI: 15 

Vtipy 

SMS mezi přáteli... 

Já: Víš, jak udržet tupce v napětí? 

Kámoš: Jak? 

Kámoš: Hej! 

Kámoš: Povídej? 

Kámoš: Jsi tu? 

Kámoš: Aha! 

„To máte na vratech ceduli POZOR PES kvůli tomuhle štěňátku?“  

ptají se spolužáci Jirky. 

„Ano, aby ho nikdo nezašlápl.“ 

 
Má to ocas jako kočka  

Mňouká to jako kočka 

Ale kočka to není 

Kocour 

SMS v mobilu: 

Máma: Ahoj co děláš? 

Já: Hledám mobil. 

Máma: Až ho najdeš, tak mi napiš. 

Já: Jj. 

o 10 min později 

Máma: Už si ho našel? 

Já: Ne! 

Tereza Kadlečíková, VI.C 

 



LADY GAGA 
Znáte zpěvačku LADY GAGA? Jestli ano, tak ale určitě nevíte, že má 

17 tetování. Všechna svá tetování má na levé půlce těla, teda kromě 

trumpety, kterou si nechala vytetovat na pravou paži. 22. března 2011 

vysvětlila důvod proč má tetování pouze na levé části těla. Řekla, že je 

to na přání jejího otce, který ji požádal, aby na jedné straně byla 

alespoň trochu normální. 

 

G KLÍČ 

Její úplně první tetování. Má ho ve středu dolní části zad. Toto 

tetování si pořídila na falešný občanský průkaz, když jí bylo 17 let.  

 

PEACE ☮  

Symbol míru si nechala vytetovat ne své levé zápěstí. 

 

SEDMIKRÁSKY 

Další tetování, které si nechala vytetovat, jsou tři sedmikrásky na 

levém rameni. 

 

 

Daniela Šimková, VI.A 

 

 



                                  I ROBOTI TO UMÍ ROZJET!!! 

Už jste někdy viděli kapelu plnou robotů? Ne? Tak vám představím jednu 

partičku kovových muzikantů, kteří hrají na obyčejné hudební nástroje jako 

profíci. 

Mach, Ashura a Cosmoform Z-Machines je trojčlenná rocková kapela, která 

hraje výbornou muziku, ale působí trochu strašidelně. Kytarista má 78 prstů a 12 

brnkadel, bubeník šest rukou a 21 paliček, klávesák je originální svými 

laserovými oči. Toto trio se představilo v Tokiu, kde divákům nabídli trochu 

děsivý pohled na hudební produkci. Kytarista Mach má na tváři počítačovou 

obrazovku a z hlavy se mu vinou kabely až do půlky zad, co vytváří dojem 

rockerských dlouhých vlasů. Bubeník Ashura dokáže hrát až čtyřikrát rychleji 

než lidský hudebník. 

 

Tuto formaci vytvořila skupina inženýrů a akademických pracovníků na 

Tokijské universitě, kteří doufají, že jednoho dne budou muzikanti hrát ve 

vesmíru. 

 

To je neuvěřitelné, co tato doba přináší!!! 

 

Já osobně si pořád myslím, že nejlepší jsou živí muzikanti z masa a kostí… Se 

všemi svými náladami, myšlenkami a pocity.                                           

A co myslíte vy??? 

    

 

 

 

 

 

Daniela Šimková, VI.A 



Červená Karkulka 

Žila byla jednou jedna holčička a říkalo se jí Červená Karkulka, protože nosila 

červený kabátek. Jednoho dne měla babička narozeniny a maminka poslala 

Karkulku, aby jí donesla čerstvě upečený chléb a víno a říkala Karkulce ať 

nechodí přes les. Karkulka však maminku neposlechla a šla přes les. Jak šla 

lesem, najednou viděla krásnou louku s krásnými květinami. Karkulka si řekla, 

že je dobrý nápad babičce natrhat i květiny, tak je natrhala a šla dál lesem. Po 

cestě najednou na ni vyskočil zpoza rohu obrovský černý vlk. Vlk se jí začal 

vyptávat, kam jde a Karkulka mu řekla, že babička má narozeniny, a tak jí jde 

dát chléb, víno a květiny. Vlkovi to však nestačilo, a tak se zeptal,  kde babička 

bydlí. Tak Karkulka neváhala a řekla mu ,že v chaloupce za lesem a šla dál. Vlk 

ji však předehnal. Šel k chaloupce, babičku snědl a převlekl se za babičku. 

Karkulka došla a zaklepala na chaloupku a vlk odpověděl za babičku: „ Pojď 

dál, Karkulko.“ Karkulka vešla dál a ptá se vlka: ,,Babi? Proč máš tak velké 

uši?‘‘  Vlk odpověděl : ,,To abych tě lépe slyšela.‘‘ ,,A babi, proč máš tak velké 

zuby?‘‘ A vlk odpověděl: ,,To abych tě lépe snědla‘‘ A vlk Karkulku snědl. Pak 

přišel mysliveček a viděl spát vlka na babiččině posteli, slyšel, jak Karkulka a 

babička volaly o pomoc, ale nevěděl odkud to jde. Přiblížil se k vlkovi a hned 

mu bylo jasné, že je vlk snědl,. Tak vlkovi mezitím co spal, rozřezal břicho 

babička a Karkulka vylezly a myslivečkovi děkovaly.  Mysliveček dal vlkovi do 

břicha kamení a břicho mu zašil. Vlk se vzbudil a cítil se těžce, tak se šel napít 

vody ke studánce,  ale jak se zohýbal, tak do ní spadl.  

Převyprávěla Izabela Hnilicová, VIII.B 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sport a slavní sportovci 

Víte, co vůbec znamená pojem sport? Jestli NE, tak vám o něm teda 

něco povím. 

Slovo SPORT je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport. 

Znamená obveselení, rozptýlení, vlastně útěk od práce, od povinnosti 

k zábavě.  

Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová (fyzická) 

aktivita provozována podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž 

výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými 

provozovateli téhož sportovního odvětí. Mezi takové sporty patří např. 

fotbal, hokej, volejbal nebo házená.  

Slavní sportovci v ČR 

 

ATLETIKA – Emil Zátopek  

LEDNÍ HOKEJ -  Jaromír Jágr  

FOTBAL – Pavel Nedvěd  

LYŽOVÁNÍ – Šárka Strachová 

HÁZENÁ – Filip Jícha 

TENIS – Martina Navrátilová 

 

 



NEJTVRŠÍ BOJOVÝ SPORT!!! 
Asi jste si každý někdy řekli, co je netvrdší bojový sport na svět. 

Někdo možná ne. A proto vám řeknu o jednom z netvrdších bojových 

sportů na světě, o kterém jste ještě možná někteří ještě neslyšeli. 

Tenhle sport se nazývá Muay Thai  neboli thajský box. Není to jako 

kickbox, ale může se mu něčím podobat. Muay Thai má více než 

tisíciletou tradici. Muay Thai byl primární a nejúčinnější způsob 

sebeobrany používaný válečníky na bojištích ve všech jejich 

válečných konfliktech. V zápase jsou povoleny lokty a kolena. Každý 

zápas začíná tradičním zahajovacím ceremoniálem vai-kru (tanec-

modlitbu). Muay Thai je rozdělena na profesionální a amatérský 

zápas. Ale pojetím Muay Thai je hlavně čas zápasu, počet kol a 

ochranné pomůcky. Třeba profesionálové nepoužívají chrániče a 

nastupují k zápasu bosí.  

 

Veronika Gabrhelová, VI.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Minulý rok jsem psala o tom, jak začít a natáčet vlastní videa na YouTube, jak 

si vybrat kameru, jak stříhat, atd. A bylo od některých z vás moc pěkné, že jste 

za mnou přišli a řekli mi, že moje články jsou super. Tento rok mi ale na 

Facebook napsal kluk a ptal se, jestli bych nepsala osobitější články, které by 

mu možná předaly víc do osobního života. Jestli mám být upřímná, tak moje 

myšlenky poslední dobou fungují jako horská dráha a je těžké je usměrnit. Ale 

zároveň mi to přišlo jako dobrý nápad. Žádná taková rubrika ve školním 

časopise ještě nebyla a možná bych tu mohla po sobě zanechat něco víc, 

než odejdu na střední… Bude to pro mě vlastně taková terapie.  

Popravdě, dlouho jsem nad tím přemýšlela… A proto tohle taky píšu v neděli 

26.11. večer a modlím se, ať to stihnu napsat, protože dnes je poslední den, 

kdy můžu odeslat finální článek. Do půlnoci je dost času! A ano, jsem hodně 

zodpovědná. Okey, go back! Stanovila jsem si 3 body, které by tato rubrika 

měla mít: 

 

1. Vlastní název 

2. Více jak 300 slov 

3. Více obrázků 

 

Vlastní název – Řekla jsem si: „Proč by ta rubrika nemohla mít vlastní název? 

Něco se za pár minut vymyslí, v pohodě.“ Byla jsem tak naivní… Nad názvem 

rubriky jsem seděla tři dny. Když si vezmete do ruky papír a tužku, tak prostě 

vás nic nenapadá a mozek se prakticky vypne. U mě hlavně v matematice. :) 

Každopádně vybírala jsem ze dvou variant: Kill the teenage days nebo House 

of sparkling lights. Co jsem zvolila, už víte, ale možná si říkáte: „Proč ta 

angličtina?“ Všichni co mě dobře znají, ví, že mám tendenci mluvit chvíli 

česky a chvíli anglicky a sama nevím proč. Občas je z toho pěkný trapas. 



Například nedávno jsem byla ve městě koupit křídla na anděla (Ani nevíte jak 

je to dobrá brigáda chodit pár hodin od domu k bytu jako anděl) a prosila 

jsem paní, jestli by mi nenašla “angel wings.“ Chvíli se na mě ta stará paní 

dívala a vůbec nechápala, co po ní chci…  

 

Více jak 300 slov – Ano, nechci, aby tyhle články byly krátké. Protože vyjde 

pouze pět čísel časopisu a chci, aby se do každého čísla toho vešlo co nejvíc. 

Když jsem si časopis četla od mých začátků, tak jsem se moc nerozepsala a 

docela mě to mrzí. Každý článek byl zhruba na jednu stránku, proč?  

 

Více obrázků – Opět jsem se vrátila do minulosti a viděla jsem, že články mají 

strašně málo obrázků. Myslím hlavně .png texty, šipky, atd. Nechci, aby 

potom článek působil přeplácaně, ale spíš útulně. Jde tu přece hlavně i o ten 

text.  

 

A teď konečně dnešní téma, ke kterému se chci celou dobu dostat:  

Hledání toho co mě skutečně baví.  

Jdeme na to, co vy na to? … Ono se to rýmovalo? 

 

Jak máme v 15 vědět, čím chceme být? 

 

Letos mě čekají přijímačky na střední školu, tedy asi největší rozhodnutí mé 

budoucnosti. Řekněte mi, jak může dítě v 15 letech (9. třídě) vědět a 

rozhodovat o tom, co bude dělat po zbytek svého života, když ještě ani nic 

nezkusil, nezažil a nemá nejmenší představu o životě? Základní škola nás sice 

učí od každého něco, abychom mohli alespoň trochu zjistit, co by nás třeba 

zajímalo, ale kolik % žáků na to reálně přijde? Já jsem zjistila, že chci být 

režisérkou díky tomu, že jsem oslovila pár lidí, jestli bychom nenatočili film na 

scénář, který už mám pár měsíců napsaný a ono to náhodou vyšlo. A během 

natáčení jsem přišla na to, že mě baví pracovat s technikou, komunikovat s 

lidmi, popisovat svojí vizi, prosadit si své názory, atd. Všechno to bylo jenom o 

náhodě a upřímně není moc předmětů, kde by se mohlo naučit líp 

komunikovat s okolím, lépe se vyjadřovat, atd. V češtině se učíme více psaní, 

slovosled a gramatiku než osobní vyjadřování. Proto možná někomu dělá 

problém čtení nahlas. Nechápe vyjádření knihy, a proto koktá. Snaží se 

pochopit text, ale přitom mluví. Nechci vám tím ale říct: „Kašlete na všechno, 



je vám to k ničemu!“ Jako to dělá spousta lidí. Jde spíš o to zaměřit se víc i na 

mimoškolní aktivity a nesedět každý den v lavici ve škole nebo doma na židli s 

myšlenkou: „Třeba mě to začne bavit.“ Věř mi, nezačne.  

 

Jak vlastně zjistím, čím chci být? 

 

Máš pocit, že absolutně nevíš, kým chceš být a máš pocit, že ani teď vlastně 

nevíš, kdo jsi? Běž ven nebo na internet a dívej se, co dělají lidi okolo tebe. 

Objevíš spoustu věcí, příležitostí a zajímavé povolání, o kterých se moc 

nemluví. Například takový fitness trenér, vlasový specialista nebo chlap, který 

díky nůžkám dokáže z jednoduchého černého overalu udělat módní kousek 

se všemi možnými vzory. Riskuj, zkoušej, hledej. Můžeš to nechat na náhodě 

nebo osudu, ale až v ten moment, když máš odhodlání pro to něco dělat a 

riskovat.  

 

Jak poznám, že to, co jsem si vybral je správné? 

 

Nikdy nevíš, kam se díky svému rozhodnutí dostaneš a myšlenky, jestli je to 

“správné“ tě můžou odradit. Nad tím nepřemýšlej. Jde spíš o to, jak poznat, že 

tě to opravdu baví a že bys u toho mohl vydržet dlouho. U mě to byl kroužek 

malování. Ze začátku mě tam bavilo chodit malovat, ale postupem času 

jsem tam chodila spíše z donucení a znechucená. A to se potom podepsalo 

na mých kresbách. Jednoduše jsem si řekla, že to není ono a přestala jsem do 

toho kroužku chodit. Musíme umět říct svůj názor a slovíčko „ne.“ Jinak se 

nikam neposuneme. Jak tedy poznám, že je to to pravé? Já se věnuji 

natáčení něco přes dva roky. Když si uvědomím, kolikrát jsem “prohrála“, kolik 

věcí mi nevyšlo a kolik projektů jsem nedotočila a pak jsem z toho měla těžké 

depky, tak si říkám: „Proč se tomu pořád věnuji? Přes to všechno kolikrát jsem 

se v lidech zklamala a kolikrát se na mě lidi vykašlali?“ Právě proto, že mě to 

baví a že je to ta pravá věc. Mé začátky? Malý foťák s kvalitou 480 pixelů s 

jednoduchým střihem. Přesto jsem na něm natočila jeden z mých největších a 

nejlepších projektů. Teď vlastním zrcadlovku, stativ, mikrofony, objektivy, atd. 

Jednoduše kvalitní techniku, kvalitnější střih a zpracování. A jde vidět ten velký 

posun. Nejenom ve zkušenostech, ale i v povaze. Myslím, že mě to hodně 

změnilo. Zvýšilo mi to sebevědomí, umět říct svůj názor, jsem více tvrdohlavá, 

je mi jedno co si o mě lidi myslí a spoustu dalších věcí. A těmito mnoha věcmi 

jsme to poznala: Zlepšuji se, změnilo mě to k lepšímu a hlavně mě to pořád za 

ty dva roky baví. A u každého je to jinak. Prostě to poznáte. Uvidíte to na sobě 

vy i okolí.  



 

Děkuji moc za přečtení dnešního článku. Sice se bojím, že se nezveřejní, ale i 

tak jsem s ním spokojená. Určitě si přečtěte další články a nezapomeňte i na 

další čísla.  
Lenka Přikrylová, IX.B 


