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Je konec … konec školního roku … 

Stejně jako hodiny odbijí  12, tak i školní rok se dostal do fáze za pět minut 12 … ještě je 

nějaký čas, než se naše cesty – nás žáků devátých tříd – navždy rozejdou. Jistě, budeme 

se potkávat na ulicích nebo někde jinde, budeme se scházet na srazech, ale na těch 

devět let školní docházky nejspíš nikdo jen tak nezapomene.  

Stejně jako všude i mezi námi se našlo pár jedinců, kteří jaksi „nezapadli“. Už teď vím, že 

se nám bude stýskat po některých učitelích, zaměstnancích školy, ale hlavně po přáte-

lích, které jsme si tu za těch 9 let našli … Věřím, že nikdy nezapomeneme na své třídní 

učitele -  na věčného pohodáře pana učitele Navrátila a na neustále vysmátou paní uči-

telku Bolfíkovou. Už teď se mi hlavou honí  spousta  vzpomínek. 

Ale už dost o nás a o škole, vždyť teď nás čekají prázdniny. Stalo se zvykem, že v této 

době za Vámi přichází Školáček, tak pojďte a začtěte se do jeho letního vydání.

                                                                                                   

                                                                                                                                       Lukáš Jakúbek, 9. A
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2 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Dne 27. a 28.  května přišel den,  kdy jsme my,   žáci 9.  tříd,  obhajovali a prezentovali 

své absolventské práce před pedagogickou komisí. 

Začalo to tak, že jsme v první hodině přišli do třídy s interaktivní tabulí, kde nás pan 

ředitel a přítomní konzultanti přivítali a sdělili  nám,  jak bude dnešní den probíhat.

Ve středu 27. června  prezentovali své práce žáci  9. A a následující den, ve čtvrtek, žáci 

9.B.

Dalo se  lecčemu přiučit, například jsme se dozvěděli podrobnosti o slavných matema-

ticích, o  Bílých Karpatech nebo o zdravé výživě. Mne nejvíce zaujaly práce o anorexii, 

o světě  pohádek a o dětské mozkové  obrně. Svým  grafi ckým zpracováním mě zaujala 

práce o hudební skupině  Good Charlotte.

Paleta témat byla rozsáhlá, zajisté by každý z vás našel nějakou prezentaci, která by 

vás nějak více zaujala. Možná by se vám mohlo zdát, že je jednoduché vybrat si nějaké 

téma, zpracovat ho a pak o něm hovořit. Ale pokuste se vžít do situace člověka, který 

musí mluvit před panem ředitelem, dalšími třemi konzultanty a ještě k tomu před svý-

mi spolužáky. Vůbec to nebylo jednoduché, tréma byla znát,  ale nakonec  vše  dobře 

dopadlo.  V 9.A byly tři práce  hodnoceny jako výborné  - mimořádný výkon,   dvě 

práce byly  hodnoceny jako velmi dobré  a  ostatní  jako výborné.  V 9.B byly čtyři prá-

ce  hodnoceny jako výborné – mimořádný výkon, jedna jako vyhovující a zbytek jako 

výborné.

Myslím si, že se nám všem „absolventky“   povedly a odvedli jsme dobrou práci.

Lukáš Jakúbek, 9.A

3CO SE UDÁLO

Lyžák – Dne 3.  –  10. 1. 2009 odjeli žáci 7. tříd a několik žáků 

z osmiček do Beskyd na lyžařský výcvikový kurz. Všichni jsme si to 

skvěle užili a doufáme, že nás budoucí sedmáci vezmou s sebou.

Diskotéka – 17. 4. 2009 byla v tělocvičně diskotéka pro druhý 

stupeň.

Vodácko – cyklistický kurz – Od 18. – 25. 5. 2009 odjeli žáci 7., 

8., 9. tříd do Veselí nad Lužnicí, kde strávili krásný týden.   
Ples školy – 7. 2. 2009 se v obecním domě konal ples školy. Tak 

jako každý rok deváťáci odtancovali krásnou polonézu.

Škola v přírodě – V sobotu 9. 5. odjely děti ze 3., 4. a 5. tříd do 

Dolní Bečvy na krásný týden v přírodě. 

Aqvapark Vyškov – 16. 12. 2008 odjeli žáci II. stupně, kteří měli 

zájem užít si ve Vyškově v aqvaparku.   

Noc s Andersenem – 3. 4. 2009 připravily paní učitelky pohád-

kovou noc plnou soutěží, her, pohádek a nechyběla samozřejmě 

ani stezka odvahy.  

Dravci – 7. 5. 2009



5CO NÁS ZAJÍMÁ

Fantom školy - Thomas Brezina

Čtyři kamarádi jsou zase v akci. V Dominikově škole se po chodbách prohání tajemný 

fantom zahalený v černozeleném plášti a bílé masce. Podaří se jim vypátrat,  kdo se za 

hrůzu nahánějící maskou skrývá? A navíc jsou v ohrožení všechny vídeňské památky. 

Kamarádi se dostávají do velkého nebezpečí, když přijdou na stopu tajemné organiza-

ci Bazilišek. Vyváznou i tentokrát bez úhony?

Země, můj zadek a další velký kulatý věci - Carolyn Macklerová
Patnáctiletá Virginia to opravdu nemá lehké. Všichni z její rodiny vypadají prostě 
úchvatně, jsou úspěšní, sportovně založení, všude oblíbení a mimo to ještě mluví plyn-
ně francouzsky. Jinými slovy dokonalost. Jen ona, se svým příliš velkým zadkem a 
příliš nízkým sebevědomím, platí za černou ovci rodiny....

Budu spisovatelkou! - Ros Asquithová

Sníte o tom, že se jednoho dne stanete slavnou spisovatelkou, jakou je třeba J. K. Rowlingová? Pak 

je tato kniha určena právě vám! Cordelie vám spolu se svou tetou prozradí různé triky a fígle, jak 

napsat poutavý příběh. A navíc se pobavíte u bláznivých nápadů a trapasů, které potkávají každé-

ho puberťáka. Cordelie má šmrnc a nabízí vám hned dvě knihy v jedné – budoucí nejúžasnější 

román světa Paní prstenů a Kroniku skutečného života.

BERMUDSKÝ TROJUHELNÍK

Tohle označení pro trojúhelníkovou plochu mezi Miami, Bermudami a Portorikem je plné rozporů 

a hádek. Říkáte si proč? Odpověď je prostá. Pro některé příznivce záhad je to oblast nevysvětlitel-

ných jevů. No jen si představte, že od roku 1872 se zde beze stopy ztrácí lodě a letadla. Podle vědců 

je důvodem vysoká koncentrace methanu na mořském dnu. Methan se uvolní a vytvoří na hladině 

přibližně 100 metrovou bublinu,která vše potopí. Ale jak se tedy může ztratit letadlo? Některý z ame-

rických fanatiků označil místo za postižené UFEM. Jedná se o zázrak, nebo jen o pouhé hříčky příro-

dy? No ono to tak trochu zázrak je. Příkladem Bermudského trojúhelníku je nevysvětlitelné zmizení 

cvičných bombardérů. 5. prosince 1945 nad bermudským trojúhelníkem proletělo 5 amerických 

cvičných bombardérů. Po svržení cvičných bomb došlo zřejmě k obtížím s orientací. Velitel letky, 

zkušený instruktor Charles Tailor, hlásil rádiem základně podivné chování obou palubních kompasů, 

problémy s hodinami a výrazně zhoršenou viditelnost. Podle příkazů velitele letěla letadla dál spo-

lečně do doby, kdy začalo docházet palivo, a poté vydal Tailor příkaz přistát na mořské hladině. Od té 

doby byl kontakt se základnou přerušen a ihned byla započata pátrací akce leteckých i námořních sil 

na záchranu posádek letky. Tato akce však nepřinesla nejmenší stopy po zmizelých letadlech, nao-

pak došlo ke ztrátě dalšího velkého letadla s třináctičlennou posádkou PMB Mariner, jehož vrak také 

nebyl nikdy nalezen.

Každý ať si najde názor sám. Pro někoho to je zázrak a pro někoho pouhý nesmysl.

                                                                                                    Štěpán Kaňa 6. A

KNIŽNÍ NABÍDKA

4 ROZHOVOR

1.Kdy vznikla vaše crew?(Jak dlouho už existujete?)

 ŽuLa: Hmmmmmmmmmmm...............

Farmr: podzim 2006?...

 ŽuLa: listopad, že....

Lil SteNe: v listopadu 2006 sem zjistil na icq, že Žula skládá 

beaty a já sem už tehdy skládal nějaké texty, tak sme to daly 

dohromady a brácha se k nám přidal ten den...(Žula nesouhla-

sí...- teda až po tom, co sme nahrály nějaké ty tracky, jemu se to 

líbilo, tak si take něco napsal.....)

2.Jak jste přišli zrovna na název Větší Polovina?

Farmr: prostě vymyslet něco, co by nedávalo smysl

ŽuLa: něco, co je jinčího 

Lil SteNe:…..Nepopíráme, že naší asi největší inspirací byla 

Slovenská Drtivá Menšina, což je taky… ,,totální kravina“……, 

prostě větší polovina neexistuje (poloviny sou obě stejné)……

prostě kravina……

Farmr:….vymyslet něco jiného, než ty ,,husto mega démonské 

gangsterské“ názvy

Skupinu (crew) Větší Polovina už určitě všichni znáte 

nejen z dřívějšího čísla. Ale abychom byli uplně spoko-

jení s množstvím znalostí o nich, vydali jsme se dne  18. 

4. 2009 na Myslivnu položit jim pár otázek. Pokud se i 

vy chcete dozvědět něco víc o zmíněné skupině (crew), 

přečtěte si následující článek.

3.Jakou hudbu máte rádi kromě hip-hopu?

 Máte nějaký hudební vzor (popř. jaký)?

 Na jakou chodíte školu?

 Co děláte ve volném čase?

 Farmr: 

- R´n´b, Reggae, Metal, Rap….od každého stylu něco….

-Old School, Chaozz, Prago Union, raper Deph

-SŠPU a VOŠ Hodonín - Propagační grafi ka 

-HIP-HOP, air soft, holky, Rap

Lil SteNe: 

-Rap, určitě ne disco a techno, to je proti přesvědčení, 

-ze začátku Marpo, teď BPM-Básníci před mikrofonem 

-SŠPU a VOŠ Hodonín - Stavebnictví

-po večerech do hospody (ke Kulíkovi) na pokra, PC, HIP-HOP  

ŽuLa: 

-(Metal-1song),občas to R´n´b, Rap

-Jan Buck

-Technické Lyceum - Strážnice

-PC, fotbal a jezdim na kole po venku

4.Měli jste už nějaký koncert? Kde? Kdy?

Lil SteNe: 1.koncert u Kulíka asi před rokem, 

nejaké ,,koncerty“ na búdách, letos asi 3x v Hodo-

níně v Music Clubu, a v Hodoníně na novém 

Music Clubu Beseda 

Farmr: to byla největší palba

5.Měli jste dobré publikum? Jak jste s ním byli spokojení?

Lil SteNe: u Kulíka to bylo docela nad očekávání avšak tam nebyly zrov-

na moc ti, co by poslouchali HIP-HOP, v Hodoníně celkem jo, tam sou ti lidi 

víc zapálení, na tej Besedě taky….možná se počítalo víc lidí, ale….tam to 

bylo určitě kolem 150 lidí………

6.Máte nějaké CDčko? 

Farmr: ŽuLa má sólovku-ŽuLa Boy a.k.a Mr.Ž ( 

my tam máme 1 společný track) a hostovali sme 

na M.O.D.O-Triumf volume 2

7.Kdo z vás dělá texty? Děláte je všichni, nebo každý nějaký, nebo jen 

jeden, anebo úplně jinak? 

Lil SteNe: tak to určitě každý sám, to nejde aby někdo psal za mě můj 

názor, každý se musí vyjádřit sám za sebe

ŽuLa: každý do toho musí dát něco

8.Jaký z vašich tracků se vám líbí nejvíce?

 všichni: Vítězství v srdci (M.O.D.O triumf vol.2)

9.Chystáte v nejbližší době (do budoucna) nějaký/é koncert/y?

 Lil SteNe: tak to je asi podle nabídek, nam dycky řeknů kluci 

z Hodonína když se něco děje, ať dem hrát, tak dem. To neni nijak 

plánované, vžycky kývnem, když něco je, ať už je to cokoliv. Jinak 

že bysme my něco pořádali, to asi ne.

10.Máte s vaší skupinou nějaké plány (do budoucna)?, např. 

rozšířit své obzory, zkusit koncertovat ve větších městech, atd…

 všichni: hlavně vydat CD 

Lil SteNe: dál spolupracovat s Hodonínem ( M.O.D.O ) 

Farmr: žádné velké cíle asi ne

Lil SteNe: spíš možná teď trochu v jiném stylu, že už by to nebylo 

tak o nás, spíš texty o životě atd.  

Farmr: musí každý v sobě objevit svůj styl. ŽuLa už se našel, my se 

ještě pořád hledáme.

11.DISKOGRAFIE skupiny:

M.O.D.O. - triumf volume 2. 

- Vítězství v srdci - feat M.O.D.O. & Casper

- Máme to v sobě - feat M.O.D.O.

- 10 důvodu - feat. M.O.D.O.

Žula boy a.k.a Mr Ž. - album - Život, Ulice, 

Láska, Ambice. 

- Rap poesie

- Osamělý dirigent

- Free time

 -Řekni jak

 -Jedeme dal - feat Lil SteNe & Farmr

- Politická strana - feat Peet (Z5), Mr. Ž

- Bez naděje

- Nejeb se do toho-(Žulove sólo)

- Farmr - Jdu Tmou 

- Póza - Žula feat Lil SteNe 

- Nemám co bych Ti dal - Lil SteNe feat Žula

Verča P., Klára B.



6 JAK ČELIT POMLUVÁM

Naše okolí k nám někdy bývá velice nemilosrdné. O tom se už jistě přesvědčil každý 

z nás na vlastní kůži, když se doslechl nepříjemné a lživé informace o sobě nebo 

o svých blízkých. Je až neuvěřitelné, co si lidé ze zlosti nebo závisti vymýšlejí, jak infor-

mace překrucují a zlomyslně tak očerňují naší pověst. 

Takoví lidé však na světě jsou a stále budou. Měli bychom se tedy naučit pomluvám 

čelit tak, aby nás co nejméně zraňovaly. Pravda nakonec vždy vypluje na povrch a ten, 

kdo pomluvy šíří, upadne v nemilost…Nedělejte tedy svým protivníkům radost tím, 

že se budete pod vlivem jejich zlých řečí hroutit a zchlaďte je naopak totální ignorací 

(nevšímavostí).

Nerozčilujte se

Jak už jsme řekli, nejlepší obranou proti pomluvám je zachovat klidnou hlavu. Budete-

li rozhořčením a vztekem kopat kolem sebe, přilákáte na sebe ještě více pozornosti. 

Zkuste raději uvést věci na pravou míru, popřípadě kontaktujte autory pomluvy a pro-

mluvte si o tom přímo s nimi. Hlavně nekřičte, nikoho neurážejte ani fyzicky nenapa-

dejte. V očích nevědoucího okolí byste nakonec vy byli jako ti špatní. Věřte moudrosti 

našich babiček, že s chladnou hlavou se vše řeší lépe. 

Nepomlouvejte

Neoplácejte pomlouvání jinou pomluvou.

Nevěřte všemu

Neházejme vinu jeden na druhého a zamysleme se každý nad sebou…Pomluvy jsou 

špatné a měli bychom se jim za každých okolností vyhnout.

Pomluva je jako uhel. Když nespálí, alespoň zašpiní. (ruské přísloví)

Kdo o kom za zády mluví, jistě se ho bojí. (slovenské přísloví)

Přemýšlej vždy, co o kom říkáš a komu to říkáš. (Quintus Horatius 

Flaccus) 

Ti, kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. (Démokritos)

ZÁBAVA

Citáty pro pobavení
Kdo jinému jámu kopá,  je u něho na brigádě. 

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až dá někdo 

na pivo.

Kdo se směje naposled,  ten má dlouhý vedení.

 Tak dlouho říkal hop, až mu přeskočilo.

Optimismus je způsoben nedostatkem informací.

Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.

Nikdy se nepři s blbcem. Někdo by si nemusel všimnout, 

že je mezi vámi rozdíl.

Vtipy

Je to černé, bílé, černé, bílé, čer-

né, bílé, černé, bílé ...Co je to?

Tučňák válí sudy.

Má to IQ 20. Co je to?

20 blondýnek!

Má to IQ 25. Co je to? 20 blondý-

nek a jedna z nich má psa!!

Jdou dvě blondýny, každá na jedné straně řeky. Jedna říká té druhé: „Nevíš, kde můžu 

přejít na druhý břeh ?“ Ta druhá se zarazí a říká: „Proč? Vždyť už tam jsi.“

Potkají se dvě mrtvoly a jedna říká: „Tak co, jak  jde život?“

V ordinaci zvoní telefon. „Pane doktore, mám nemocné dítě.“ „A jak je staré?“ „Staré je 

dobře, ale dítě je už skoro modré.“

Kristýna Jordánová 7.B
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8 VELIKONOČNÍ OSTROVY

Velikonoční ostrov je velmi malý, na globusu je to jen malá tečka. Podobných ostrůvků je na 

světě mnoho, ale tenhle je jeden z nejznámějších. Nachází se v Tichém oceánu, je sopečného 

původu a spadá pod správu jihoamerického státu Chile. Na ostrově žije asi  4 000 lidí, obyva-

telé jsou polynéského původu. 

Ostrůvek je tak malý, že by se na území Prahy vešel třikrát! Jaká je rozloha Veli-

konočního ostrova, si můžete spočítat, když vydělíte rozlohu Prahy třemi:                                                                                             

489 : 3 = ______ 

Velikonoční ostrov je známý díky obřím sochám, které se nazývají moai. Nejlépe propracova-

né mají hlavy, zbytek těla je v náznaku. Sochy měří až 12 metrů, váží několik desítek tun a na 

ostrově jich stojí asi 300. Badatelé si dodnes lámou hlavu, proč sochy vznikly…

Velikonoční ostrov přišel ke svému názvu náhodou. Objevitel Holanďan Jacob Roggeveen 

totiž k jeho břehům dorazil právě v době Velikonoc v roce………….  (Letopočet zjis-

títe, když doplníte následující věty a odpovědi ve správném pořadí zapíšete v číslech:                                              

365 dní tvoří____ rok

  Týden má _____ dní

Když si koupíme 1 párek dostaneme ______ nožičky.

Většinu her musí hrát nejméně _______ hráči. 

Ostrov měl ale samozřejmě už dávno předtím název, který mu dali domorodci. Jeho jméno si 

můžete vyluštit.

Ostrov měl ale samozřejmě už dávno 

předtím název, který mu dali domo-

rodci. 

Jeho jméno si můžete vyluštit. 

1.Středověké obydlí králů: 

2.Bludiště cizím slovem

3.Představený mužského kláštera

4.Ruský panovník

5.Sv. Václav nebyl král ale k_ _ _e 

6.Zřícenina

7.Muž žijící v klášteře

Ofi ciálním jazykem je španělština, původním jazykem je ____________. Název jste si mohli 

vyluštit v křížovce, je stejný jako domorodý název ostrova. 

Veronika Pazderková 7.A
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Co víš o škole

Náš zástupce ředitele školy je?:

a) Tibor Zmrzlík

b) Marie Zálešáková

c) Miroslava Zmrzlíková

Ředitelem  školy roku 1963-1975 byla/a:

a) PaedDr.Zdeněk Mlýnek

b) Josef  Pitlach

c) Jarmila Mráková

Vedoucí školní jídelny je:

a) Jiřina Vaculíková

b) Irena Šindarová

c) Marie Císařová

Ředitelkou  MŠ je:

a) Ivana Kolibová

b) Ludmila Fatěnová

c) Hana Holečková

V kolik hodin  se otevírá školní budova pro 

žáky?:

a) 7:00

b) 6:15

c) 7:40

Kolik laviček máme před školou?:

a) 4

b) 5

c) 6

Jakou barvu měla dříve školní jídelna?:

a) žlutou

b) bílou

c) oranžovou

Kolik žáků je na naší  škole:

a) 540

b) 390

c) 485

                                                                              

Správné odpovědi zasílejte na e-mail kristuleave-

ruska@seznam.cz

Kristýna Jordánová 7.B        

TESTÍK

pro I. stupeň pro  II. stupeň 

1.Jméno  4. prezidenta USA 

a)John Brain    

b)Ronald Wilson Reagan 

c)James Madison      

2.Na  znaku amerického prezidenta  

je zvíře, které drží ve své levé noze… 

(doplň.)

a)Větev

b)Šípy

c)Znak 

3.Odkud byla přestěhována socha Svo-

body do Ameriky?

a)Francie

b)Španělsko

c)Brazílie

4.Kolik parků je v Kalábech?

a)Málo

b)Dost

c)Hodně

5.Kolik barev má škola (z venku)?

a)6

b)5

c)7

6.Kdy bylo první vyučování na naší 

škole?

a)5.4.1984

b)5.3.1984

c)1.9.1979

7.Kolik žáků měla škola v roce 1961?

a)439

b)362

c)570

8.V kolik hodin začínala výuka první 

směny dvousměnového vyučování? 

a)7:15

b)8:00

c)7:00   
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Coca-Cola Cup 2009 

Ve středu 29. 4. se na domácím fotbalovém 

hřišti FK Dolní Bojanovice uspořádalo 1. kolo 

fotbalové soutěže Coca-Cola Cup

Dolboj – Vančurova Hodonín 1:1 (0:1)

Dolboj – Očovská Hodonín 0:1 (0:1)

Dolboj – Prušánky 1:2 (0:1)

Konečné pořadí:

          1. ZŠ Očov 

          2. ZŠ Vančurova

          3. ZŠ Prušánky

          4. ZŠ a MŠ Dolboj

Florbalový zápas a jeho výsledky

Výsledky:

ZŠ Dolboj – ZŠ Žarošice 8:3 (2:1)

ZŠ Dolboj – ZŠ Milotice 6:4 (2:1)

ZŠ Dolboj – ZŠ Hroznová Lhota 5:3 (3:2)

SPORT

Naše škola v poslední době podstoupila 

mnoho sportovních utkání.  Očekávaný 

Coca-cola cup se nám moc nevydařil, jelikož 

jsme se umístili na posledním místě. Zato 

mladší žáci získali 1. místo v okresu za malý 

fl orbal. I mladší žákyně vyhrály okresní  sou-

těž, jenže  ve velkém fl orbalu. 

Pohár rozhlasu se nám taky moc nevydařil.

Starší žáci -7.místo (celkové pořadí)

Mladší žáci – 10. Místo

Starší žákyně – 10. Místo

Mladší žákyně – 6.místo

                                                                                      

                                        Štěpán Kaňa

10 KUCHTÍME

ŽELATINOVÉ AKVÁRKO
Nejprve si připravte modrou želatinu podle návodu na balíčku, vylijte ji do skleniček nebo 

mísy a nechte ji asi tak hodinu vychladit v ledničce.  Jakmile začne želatina tuhnout, roz-

místěte dovnitř želatinové vodní živočichy. Potom vraťte vaše nové akvárium do lednice 

a nechte ho tam do doby, než úplně ztuhne. 

Pak stačí váš výtvor vyndat, všem ukázat a klidně sníst, až vás omrzí. Samozřejmě místo 

akvária si můžete udělat třeba louku ze zelené želatiny a do ní zabydlet různé žížalky, červy 

a další hmyzí potvůrky!

OSVĚŽUJÍCÍ JAHODOVÝ KOKTEJL

Postup přípravy receptu:

Jahody očistíme a omyjeme nebo použijeme jahody mražené. 

Do nádoby odměříme podmáslí, nejlépe s obsahem 0,1% tuku. Přidáme lžíci 

bílého jogurtu a med. Místo medu můžeme použít třtinový cukr. 

Všechny suroviny rozmixujeme do pěny, nalijeme do sklenice a podáváme ozdo-

bené nakrájenou jahodou a lístkem máty. 

Takto připravený jahodový koktejl je především velice zdravý a zároveň vhodný 

pro dodržování dietního režimu. 

Ingredience:

podmáslí

200 ml

bílý jogurt

1 lžíce

čerstvé nebo mražené jahody

 6 ks

med

1 lžíce

Cukr podle chuti

na ozdobu:

jahody

čerstvá máta

                                         

P.S: ,,Nikdy jej nedělejte na búdě a hlavně neotvírejte konzervy nožem, (mluvíme 

z vlastní zkušenosti)!!!“  

                                         

Kristýna Jordánová 7.B , Veronika Pazderková 7.A
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