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Zima 

Když listí ze stromů zmizí 

a ptáci utichnou, 

přivane k nám vítr cizí, 

barvy pod přikrývkou zaniknou. 

Mráz na oknech si bude hrát, 

Když celá vesnice bude spát. 

Rybníky, potoky zamrznou, 

led bude teď jejich princeznou. 

Nastanou sněhové závěje, 

do pelechů zaženou zloděje. 

Zvířata tam venku zmrzají, 

teploty v norách jim klesají. 

Zima však není věčná, 

(celá vesnice je tomu vděčná) 

jednoho dne krystalky roztají, 

na dlouhou cestu se vydají. 

 

Renáta Pavelková, VI. C 

 

 

 

 



Rozhovor s Panem Růžičkou 
1. Proč jste se rozhodl být učitelem? 

Protože je to povolání, díky kterému můžeme 

pozitivně ovlivňovat žáky. 

 

2. Baví vás práce s žáky? 

Ano moc. Koho nebaví práce s žáky, nemůže 

být učitel. 

 

3. Na jaké vysoké škole jste studoval? 

Na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

 

4. Jaké předměty vás nejvíce bavily ve škole? 

Dějepis a český jazyk. 

 

5. Který předmět vám nejvíce šel? 

Zeměpis a dějepis. 

 

6. Jaké vysvědčení jste měl 9. třídě a potom maturitní vysvědčení? 

V deváté třídě dvě 3 a maturitní vysvědčení bylo s vyznamenáním, dvě 1 a dvě 2. 

 

7. Co vám nejvíce chutná ve školní jídelně? 

Vepřové rizoto a řízek. 

 

8. Čím jste chtěl být jako malý? 

Učitel, policista a president. 

 



9. Který předmět nejraději učíte a proč? 

Český jazyk, protože je to pro žáky důležitý předmět. 

 

10. Proč jste se rozhodl jít učit na tuhle školu? 

Dělal jsem tu praxi a je tu výborný kolektiv učitelů a žáků. 

 

11. Jak dlouho učíte na téhle škole? 

11. školní rok. 

 

12. Jak dlouho byste chtěl ješte učit? 

Až do smrti . 

 

DĚKUJEME PANU RŮŽIČKOVI ZA ROZHOVOR 

 

 

 

 

Rozhovor udělaly:  Tereza Kadlečíková 6.C 

   Michaela Sedláčková 6.C 

   Martina Přikrylová  6.C               

 

 

 

 



Rozhovor s Paní Růžičkovou 
1.  Proč jste se rozhodla být učitelkou? 

Už jako dítě jsem chtěla být paní učitelkou, je to 

hezká práce, myslela jsem si, že budu dávat jenom 

samé jedničky. Na školu jsem si hrála s panenkami. 

 

2. Na jaké vysoké škole jste studovala? 

Na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

 

3. Jaký předmět jste měla nejraději ve škole a 

který nejraději učíte? 

Matematiku a fyziku. 

 

4. Jaké vysvědčení jste měla v 9. třídě z matematiky a fyziky? 

Když jsem vycházela ze základní školy, končilo se tenkrát už v 8. třídě, ne v 9. třídě jako 

dnes. V osmé třídě jsem měla z matematiky i fyziky jedničky. 

 

5. Jaké jídlo vám nejvíce chutná ve školní jídelně? 

Lasange. 

 

6. Proč jste se rozhodla jít na tuhle školu? 

Zvenčí ze školy vyzařuje klid. Ve škole děti zdravily, hezky se chovaly. A  učitelé se usmívali 

a působili všichni mile a pozitivně. 

 

7. Který předmět vám ve škole vůbec nešel? 

Tělocvik.  

8. Dostala jste někdy nějakou velkou poznámku? 



Ano. Ve třetí třídě byl do lavice vyrytý obrázek, tak jsem ho vymalovala a myslela jsem, že se 

to paní učitelce bude líbit a dostala jsem poznámku…. 

 

9. Byla jste spíše průšvihářka nebo šprtka? 

Šprtka..  

 

10. Co bylo u vás ve škole cool? (např. u nás jedni dobu bylo pletení náramků z gumiček) 

Určitě céčka. 

 

11. Chutnají vám čokolády a snickersky? 

Ano. Moc. 

 

12. Čím jste chtěla být jako malá? 

Pochopitelně učitelkou. 

 

MOC DĚKUJEME PANÍ RŮŽIČKOVÉ ZA ROZHOVOR 

 

Rozhovor udělaly:   Michaela Sedláčková 6.C 

           Tereza Kadlečíková  6.C 

 

 

 

 

 

 



ZIMNÍ SPORTY 

KAŽDÝ ASI ZNÁME NĚJAKÝ ZIMNÍ SPORT, ALE I TAK VÁM TO TEĎ PŘIPOMENU 

A MOŽNÁ SE O NĚM NĚCO NOVÉHO DOZVÍTE. 

Zimní sporty je označení pro disciplíny, které se konají v období zimy. Pro jejich 

provozování jsou potřebné sníh či led. Mezi zimní sporty se řadí: alpské lyžování, běh na 

lyžích, snowboarding, skoky na lyžích, jízda na monoski, saně, boby, skeleton, lední hokej, 

krasobruslení, short track, rychlobruslení, biatlon, curling a mnoho dalších. V současnosti lze 

díky rozvoji techniky provozovat většinu z těchto disciplín i v létě. Zimním sportům jsou 

věnovány i zimní olympijské hry, jež se konají jednou za 4 roky. Do roku 1992se konaly v 

témže roce jako letní olympijské hry (ale v jiném termínu a na jiném místě), od roku 1992 

jsou pořádány po dvou letech od letních olympijských her respektive vždy mezi dvěma 

letními olympiádami. 

JSOU ŠACHY TAKÉ SPORT ? 

MYSLÍTE SI ŽE JSOU ŠACHY SPORT ? JESTLI NE, TAK SE TO TEDKA DOZVÍTE! 

Šachy neboli šach (z perského šáh, panovník) jsou desková hra pro dva hráče, v dnešní 

soutěžní podobě zároveň považovaná i za odvětví sportu. Moderní forma vznikla v 15. století 

v jižní Evropě úpravou perské šachové hry šatrandž, následníka staré indické hry čaturanga. 

Šachová hra je ale v Evropě známá už nejméně od 6. století.  

Šachy se hrají na šachovnici, čtvercové desce rozdělené na 8×8 polí střídavě černých a bílých. 

Každý hráč má na počátku hry celkem šestnáct kamenů šesti druhů: krále, dámu, po dvou 

věžích, střelcích a jezdcích a osm pěšců. Hráči, označovaní jako „bílý“ a „černý“ podle barvy 

kamenů, kterými hrají, střídavě provádějí tahy, tedy přesuny kamenů po šachovnici. Cílem 

hry je mat, takové napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit. 

Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují schopnosti a znalosti hráčů. Během staletí 

vznikala rozsáhlá šachová teorie, která má dnes charakter vědy 

Kompoziční šach rozvíjí umělecký aspekt šachů. Výuka a hraní šachů se doporučuje jako 

způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové vlastnosti. Šachy jsou 

jednou z nejpopulárnějších her světa a hrají je miliony lidí. 

 

Veronika Gabrhelová, VI.A 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Per%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deskov%C3%A1_hra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0atrand%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Caturanga
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achovnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mat
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kompozi%C4%8Dn%C3%AD_%C5%A1ach
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD


Marcus and Martinus 

 

Marcus a Martinus Gunnarserovi jsou Norské popové duo. 

Se zpěvem začali již ve svých 5 letech. 

Od roku 2015 vydali už tři alba :  

Hei 

Together 

Moments 

20. ledna 2017 byl do kin uveden jejich dokumentární film s názvem 

Sammen om drømmen. 

Narodili se 21. února 2002 v Norsku v Elveruu. 

Marcus je starší, narodil se ve 21:17. Martinus je tedy mladší dvojče a 

narodil se ve 21:32. Nyní je jim 15 let. 

Písniček vydali přibližně 37. 

V roce 2012 vystoupili na Melodi Grand Prix Junior s písní To Dråper 

Vann ale oficiální zahájení kariéry je známo až od roku 2014. 

Fotky najdete na- http://foto.hudebniskupiny.cz/marcus-martinus-

853694 

 

Barbora Salčíková, VI.B 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elveru&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Melodi_Grand_Prix_Junior&action=edit&redlink=1


 

Newyorský fashion week je v plném proudu, a ačkoli ještě neskončil, 

už nyní z jednotlivých přehlídek jasně vystupují trendy na jaro a léto 

2018. Opět nebude chybět inspirace devadesátkami (tentokrát se to 

týká hlavně barev) a prosadí se i několik trendů, které už jsme si 

zamilovali letos. Snad nejzásadnější tendencí ale bude styl matchy-

matchy – tedy outfity sladěné do jedné barvy či vzoru.  

Jestliže barvou léta byla žlutá a podzim se nese na vlně červené, na 

jaře se nejspíš stane barvou sezóny sytě oranžová. A to je dobře, 

protože jakkoli se nám nemusí líbit na první pohled, je to barva 

optimistická, která dodá energii (tu budeme po zimě určitě 

potřebovat). 

Proužky snad ani nemohou zestárnout, a tak si je poneseme i do další 

sezóny. V kurzu budou hlavně svislé a šikmé pruhy a kromě různých 

košilí, halenek nebo sukní poletí také pruhované kostýmy či 

komplety.  

Další trend, který se udrží, jsou kalhotové kostýmy. Pokud se tedy 

rozhodujete už teď, jaký si pořídit, určitě neuděláte chybu, když 

zvolíte šedý s jemnou žíhanou nebo kostkovanou texturou.  

Ale fantazii se meze nekladou, takže si můžete svůj šatník na letošní 

jaro a léto navrhnout sami. :D 

Daniela Šimková, VI.A 

 

 

 

 

https://www.zeny.cz/krasa-a-moda/celebrity-v-cervene-inspirujte-se-nejzhavejsi-barvou-podzimu-uz-ted-2249.html
https://www.mojezdravi.cz/zdravy-zivotni-styl/pet-prekvapivych-duvodu-proc-jste-unaveni-a-jak-to-zmenit-2945.html
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/264768/5-nesmrtelnych-vzoru-ktere-nikdy-nevyjdou-z-mody.html


Trpaslík 

 

Byl jeden trpaslík 

jmenoval se Pavlík. 

Stál na zahradě 

a těšil se zábavě. 

 

Bavil malé děti 

jména se učil zpaměti. 

Běhal po zahradě 

vypadal mladě. 

Eliška Kolaříková, VIII.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Vlastní fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markéta Bábková, VIII.B 


