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Prvotřídní básnička šikovné Makynky 

Před pár dny 

né zas tak dávno 

zavřeli mě do cely. 

Necítím nic víc než vápno 

s mírnou směsí oceli. 

 

Teď bych vám měl povědět, 

proč jsem vlastně tady, 

ale předem vás varuji 

nechci žádné rady. 

 

Zavřel mě tu sám král,  

kvůli vraždě královny 

i když si myslí to viděl celý sál 

tak já jsem nevinný. 

 

 

Markéta Bábková 

 

 

 

 

 

 



 

Výlet do Martina! 

Dne 24.4.2018 v úterý se naše třída 6. C vydala na celodenní výlet do 

slovenského města MARTIN. ZŠ Jahodnická si pro nás připravila 

pestrý program. Nejprve jsme se rozdělili do československých týmů a 

sbírali body za zábavné aktivity např. pantomimu, popisování obrázků 

a pohádkových postav. Potom jsme dostali mapu areálu školy, ve 

kterém si každý tým  musel najít lístečky své barvy. Na nich byli 

obrázky památek UNESCO z Česka a Slovenska, když jsme je našli, 

přesunuli jsme do multimediální učebny a tam o nich hledali 

informace, které jsme následně prezentovali, za což jsme dostali body. 

Bylo to vcelku napínavé, a proto zvítězili dva týmy SPARŤANSKÉ 

KLOBÁSKY A URŠULE. Celý výlet jsme zakončili turnajem ve 

vybíjené. Příští školní rok se budeme těšit na návštěvu z Martina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tereza Kadlečíková 



Popletená pohádka – červená Karkulka 

 

Byla jednou jedna holčička, která se jmenovala červená Karkulka. Dříve žila se 

svojí maminkou ve městě, ale před měsícem se přestěhovaly do světoznámé 

Kašavy, protože její babička dostala záhadnou nevyléčitelnou nemoc. 

 Karkulce zazvonil mobil, zrovna když točila musically.  Co zas ta mamina 

chce, pomyslela si. „Ahoj mami, co se děje?“ zeptala se Karkulka. „Ahoj 

zlatíčko, dneska budu v práci o něco déle. Dojdi prosím k babičce a dones jí 

nákup, co je v té tašce z Kauflandu, jo?“ oznámila Karkulce maminka a zavěsila. 

Karkulka však nikdy nešla do záludných lesů Kašavy. A nemohla ani použít 

google mapy, protože v lese nefunguje GPS! „Nebudu ale srab, třeba potkám 

paní Zdeničku a ta mi řekne kam jít.“ povzbudila se a strčila si svůj Iphone X do 

kapsy. Popadla tašku do ruky a vydala se k lesu. 

 Asi po třiceti minutách bloudění v lese zahlédla Karkulka domeček. Byl 

malý, ale útulný. Zaklepala na dveře a čekala. Na okenní tabuli se přitiskly tři 

bílé tváře, které patřily kůzlátkům. „Ty nejsi naše maminka!“ ukázalo na 

Karkulku jedno z nich. Vyděšená Karkulka to nestihla dát ani na instastories, jak 

vyděšeně běžela pryč. Kdo by se nelekl tří kůzlat bydlících v domku, které ještě 

ke všemu mluví? 

 Po čtvrt hodině zahlédla další dům. Byl větší a zastaralý. To bude určitě 

babiččin, pomyslela si a zaklepala. Ve dveřích se objevila Sněhurka. „Hele jestli 

si chceš se mnou vyfotit  selfie nebo autogram, tak rychle, protože vařím oběd 

pro trpaslíky!“ vyštěkla na ni. „Omlouvám se, že ruším.“ Omluvila se Karkulka 

a běžela pryč.  

 Uběhla hodina a Karkulka konečně došla k babiččině chaloupce. Když 

však otevřela dveře, byla babička pryč. Sežral ji totiž vlk a za tu dobu mu stihlo 

strávit. 

KONEC  

Renáta Pavelková 



Zmijozel 
Zmijozel je jedna ze čtyř kolejí na škole čar a kouzel v Bradavicích. 

Zakladatelem je Salazar Zmijozel. 

Ředitelem koleje je Horác Křiklan (dříve Severus Snape) 

Elementem koleje je voda, barvami jsou stříbrná a zelená, patronem je had a 

duchem je Krvavý baron. 

Znakem Zmijozelu je vysoká ambice. 

Do Zmijozelské koleje se dostanou pouze čistokrevní kouzelníci. 

 

Známí Zmijozelové: 

-Salazar Zmijozel 

-Krvavý baron 

-rod Blacků (kromě Siriuse Blacka) 

-Horác Křiklan 

-Tom Raddle 

-Dolores Umbridgeová 

-Lucius Malfoy 

-Severus Snape 

-Draco Malfoy 

Barbora Salčíková 

 

 

 

 



Holešovská regata 2018 

22.-23.6.2018 

 

Festival se uskuteční tradičně v zámku Holešov a jeho přilehlých 

zahrad. Na hlavním pódiu, přímo před zámkem, se během dvou dnů 

vystřídají opravdu hvězdná jména: CHINASKI, MIRAI, LENNY, 

DAVID KOLLER S KAPELOU, MIG 21, legendární BSP, dále 

například POLEMIC, MILAN PEROUTKA S KAPELOU 

PERUTĚ a další interpreti a kapely. 

Určitě to stojí za to!! Lístky k prodeji na síti tickeportal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tereza Kadlečíková 



Synchronizované plavání 

Synchronizované plavání je známé též jako, umělecké plavání nebo závody 

akvabel. Je jedinečnou kombinací tance, plavání a gymnastiky. Název 

„synchronizované“ plavání může být poněkud zavádějící, protože kromě dvojic 

a družstev soutěží také jednotlivci. 

Pravidla 

Závodí většinou ženy (ovšem není to striktně dané, od roku 2015 se mohou 

soutěží účastnit i muži) – jednotlivě, ve dvojicích nebo v družstvech. Soutěží se 

v povinných figurách, v nejmladších kategoriích jsou to 4 povinné figury ,které 

jsou předem určeny starší věkové kategorie se skládají povinné figury z dvou 

povinných figur(předem určených korporací FINA)a dvou losovaných 

figur(losují se že tří skupin losovaných figur určené FINA)a nejstarší věkové 

kategorie plavou technické sestavy,které musí obsahovat povinné prvky. Fina 

mění povinné figury a prvky,každých pět let. ve volné sestavě, která trvá 3-5 

minut (záleží na věku závodnic/závodníků) a je doprovázena hudbou. Hodnotí 

se provedení, umělecký dojem a obtížnost. Závod hodnotí lichý počet 

rozhodčích známkami 1–10. Nejnižší a nejvyšší známky se škrtají. 

V povinných figurách musejí plavkyně provést vylosovanou soustavu figur ve 

stanoveném pořadí. Rozhodčí hodnotí přesnosti poloh a přechodů a jejich 

zvládnutí (rozsah, výšku, stabilitu a plynulost pohybu). 

Soutěže 

Synchronizované plavání je na programu mistrovství světa od roku 1973, na 

programu mistrovství Evropy od roku 1974, na programu olympijských her od 

roku 1984. Soutěží se ve dvou disciplínách, v současnosti jsou to dvojice a 

osmičlenná družstva. 

Synchronizované plavání v ČR 

Českou republiku v současné době reprezentují na olympijských hrách Soňa 

Bernardová a Alžběta Dufková (jejich náhradnice je Eliška Skácalová). Všechny 

reprezentantky jsou členkami klubu Tesla Brno. Se svou volnou párovou 

sestavou se na LOH 2016 umístily na 16. místě a se svou technickou sestavou na 

18. místě. 

Veronika Gabrhelová 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plav%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymnastika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_plav%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1973
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_plav%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1974
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/1984
https://cs.wikipedia.org/wiki/So%C5%88a_Bernardov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/So%C5%88a_Bernardov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_Dufkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eli%C5%A1ka_Sk%C3%A1calov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2016


Brankář Jakub Sedláček se vrací po pěti letech do mateřského 

klubu 

Potvrzeno! Gólman Jakub Sedláček se dohodl s vedením 

extraligového hokejového klubu Aukro Berani Zlín na nové 

smlouvě a stal se první posilou Beranů pro příští extraligovou 

sezonu 2018/2019! Do Zlína se velmi těším, neboť se vracím 

po pěti letech. Pro mě je teď důležité v příští sezoně  hodně 

chytat a pomoci rodnému klubu v postupu do vyřazovacích 

bojů v play off,“ řekl Jakub Sedláček. Určitě to bude velká 

posila! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Kadlečíková 

 



Libor Kašík 

Pro ty co hokej moc nezajímá to asi není nic zajímavého, ale musím bohužel 

oznámit, že BÝVALÝ zlínský hokejový brankář už ve Zlíně další sezonu 

nebude pokračovat. Podepsal smlouvu s HC Amur Chabarovsk. Já jakožto velká 

fanynka Libora Kašíka jsem měla možnost se sním setkat osobně. Bylo to 

neuvěřitelné, také se mnou dělali rozhovor o instagramové fanouškovské stránce 

kterou jsem založila (@liborkasikfans). Více se dozvíte : 

http://www.hokej.zlin.cz/  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hokej.zlin.cz/


KAM NA DOVOLENOU 

 

Tak jako každý rok i letos chcete jet na dovolenou, ale nevíte kam? Jeďte 

třeba s rodinou k blízkým mořím nebo za exotikou a za poznáním do celého 

světa. Tady máte seznam nejoblíbenějších destinací pro letní dovolenou. 

 

Řecko Vydejte se na úžasnou dovolenou do Řecka. Čekají vás příjemné chvíle 

na oblázkových i písčitých plážích a můžete poodhalit bohatou řeckou historii. 

Zejména řecké ostrovy jsou mezi turisty oblíbené. 

Španělsko  Dovolená ve Španělsku je jistota příjemně strávených chvil. Nabízí 

koupání v moři a odpočinek na písečných plážích, výlety a poznávání památek, 

gastronomii, karnevaly a tanec. Vyznavači aktivní dovolené využijí golfová 

hřiště, vodní sporty, projížďky na koni nebo cyklistiku v Pyrenejích. 

Bulharsko Pojeďte do Bulharska. Čekají na vás písečné pláže u Černého moře i 

vysoká pohoří, která můžete zdolávat na kole či pěšky. Středomořské klima na 

bulharském pobřeží je pro vaši dovolenou ideální. Stejně tak moře s pozvolným 

vstupem vhodným i pro malé děti. Na dovolenou do Bulharska můžete 

cestovat autem, autobusem i letecky.  

Chorvatsko je jedničkou českých turistů. Krásné pobřeží lemují levné 

apartmány, kempy, jachty i hotelové komplexy se službami na vysoké 

úrovni. Dovolená s dětmi v Chorvatsku je jistota – vychutnejte si vaše 

společné chvíle na plážích u čistého moře, vyzkoušejte skvělou kuchyni a 

výbornou zmrzlinu, nebo se věnujte vodním sportům. 

Itálie Navštivte Itálii, která nabízí bezpočet možností, jak prožít dovolenou. 

V letních měsících si s celou rodinou užijete pobyty u moře, v zimě pak lyžařské 

zájezdy do kvalitních středisek italských Dolomit. Po celý rok můžete zvolit 

eurovíkendy či poznávací zájezdy a obdivovat tak kouzlo slavných italských 

měst. 

Turecko je zemí mnoha možností a nabízí jedinečnou orientální atmosféru. 

Poznávat můžete odkazy starých kultur, nebo jen tak odpočívat u moře na pláži. 

Velké hotelové komplexy a resorty poskytují veškerý servis ke spokojenosti 

svých návštěvníků. Součástí mnoha tureckých hotelů jsou aquaparky a 

tobogány. 

https://www.zajezdy.cz/dovolena-italie/?zamereni=10
https://www.zajezdy.cz/lyzarske-italie/
https://www.zajezdy.cz/lyzarske-italie/
https://www.zajezdy.cz/eurovikendy-italie/
https://www.zajezdy.cz/poznavaci-italie/


Egypt to jsou široké písečné pláže, podmořský korálový svět, světoznámé 

historické památky a zároveň cenově dostupné luxusní ubytování. 

Nejoblíbenější egyptské turistické destinace Marsa Alam, Hurghada nebo 

Sharm El Sheikh vám poskytnou zázemí se službami na velmi vysoké 

úrovni. 

Kypr Objevte krásy středomořského ostrova Kypru. Prožijete dovolenou plnou 

slunce na malebných plážích u tyrkysového moře. Nejen odpočinkem ale 

můžete trávit volný čas. Kypr má velmi zajímavou historii a vy máte při svém 

putování šanci navštívit bájná místa řecké mytologie, například místo narození 

Afrodity.  

 

Karolína Trčalová 

 

 

 

 

 

 

 



Trendy v líčení 2018 

Znáte trendy v líčení, které ovládnou tento rok ?...jestli ne tak dobře čtěte! 

Metalické obočí 

Tenhle trend není určen na procházku po městě ani do práce, ale na večírku díky 

němu budete za hvězdu. Nepotřebujete ani speciální metalické tužky na obočí, 

stačí jen smíchat trochu vazelíny nebo čirého gelu s očním stínem v kovovém 

odstínu. 

Rozmazané rty 

Vykreslit si dokonale rty může být po pár zkouškách hračka, ale udržet rtěnku 

celý večer tak, aby dokonale kopírovala linii rtů, je téměř nemožné. A tomu 

bude brzy konec! Přední světoví vizážisté přišli se zbrusu novým trendem, který 

nám dokonale hraje do karet. Rtěnku naneste, jak jste zvyklá, a pak prstem 

nebo třeba houbičkou na nanášení make-upu jemně rozmažte přes linii úst. 
Pak už jen rty jemně poprašte transparentním pudrem a je to! 

Třpytivé tváře 

Lesklé oční stíny jsou stále v kurzu! Třpyt na očích už však nestačí. Během 

večírkové sezony vsaďte na blýskavé tvářenky a rozjasňovače, kterými 

zvýrazněte lícní kosti. A pokud vyrážíte do večerního víru v topu nebo šatech s 

výstřihem, naneste trochu lesku i na klíční kosti.  

Spodní linka 

Nosíte-li oční linky a ráda následujete trendy, je pravý čas přehodit linku na 

spodní část oka. Můžete vyzkoušet černou klasiku i barevné a třpytivé linky. S 

tvarem spodní linky si hrajte, brzy najdete tu, která vám sedne. Bude to tenká 

jemná, nebo nápadná kočičí linka? 

Flitry na spáncích 

Jemné třpytky na spáncích dokonale rozzáří a doladí váš párty look. Můžete je 

klidně vést už od víček, kde použijete tmavší třpytivý stín a směrem ke spánkům 

ho budete zesvětlovat. Nebo třeba vsadit jen na řasenku, blýskavé spánky a 

výraznou rtěnku. 

Veronika Gabrhelová 

 

https://www.zeny.cz/motivace-a-kariera/sila-a-magie-cervene-rtenky-proc-se-ji-nebat-nosit-a-ktere-celebrity-ji-miluji-2368.html
https://www.zeny.cz/krasa-a-moda/skola-liceni-kam-nanest-rozjasnovac-a-jak-nanaset-stiny-2308.html
https://www.zeny.cz/krasa-a-moda/hrajte-si-s-licenim-oci-cerna-jde-stranou-zelena-a-modra-jsou-v-kurzu-2218.html


Letní smoothie s bazalkovým 
cukrem 

 

Suroviny                            

meruňka 1 ks 

hroznové víno bez pecek 1 hrst 

jahoda 2–3 

maliny 10 ks 

šťáva z 1 pomeranče 

Bazalkový cukr: 

cukr krystal 100 g 

bazalka 1 hrst 
 

Postup 

1. 

Meruňky nakrájejte na měsíčky a jahody na malé kousky. Vše nasypte do 

mixéru a přidejte hrst hroznového vína a maliny. Ovoce zalijte šťávou z jednoho 

pomeranče a rozmixujte. 

2. 

Mezitím si připravte bazalkový cukr: do hmoždíře nasypte cukr a přidejte 

bazalkové listy. Společně podrťte, dokud se cukr nezabarví. Do smoothie 

přidejte podle chuti a pomixujte, já zkusila asi dvě malé lžičky a to stačilo na 

příjemné dochucení. Zbytek cukru můžete schovat do zavařovačky a uchovávat 

v chladu. 

 Daniela Šimková 

 

 

 

 

http://fresh.iprima.cz/suroviny/jahody
http://fresh.iprima.cz/suroviny/cukr
http://fresh.iprima.cz/suroviny/bazalka

