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ÚVODN ÍKÚVODN ÍK

Ahoj holky a kluci,
zdravíme vás v letním čísle Školáčka. Je to poslední letošní číslo, ve kterém jsme 
pro vás připravili například ohlédnutí za tím, co se na naší škole v posledních třech 
měsících událo – a nebylo toho vůbec málo, naopak různých akcí bylo hodně. Nej-
lepší na tom je, že se nemusíme jenom učit a že je víc zábavy. Doufáme, že zábavu 
najdete i na stránkách Školáčka (ani tentokrát vtipy nechybí), že tam najdete i různé 
zajímavosti (například o Floriánovi nebo o klokanech) a že si o prázdninách třeba 
uděláte výborný melounový koktejl podle našeho receptu.
Přejeme všem žákům i našim učitelům suprové, odpočinkové a hlavně dlouhé 
prázdniny!☺ Mějte se krásně.

vaše redakce

Foto - Den otevřených dveří v naší ZŠ
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O SMYSLU SPORTU 
„Smysl hry  nespočívá  ve  vítězství, ale  ve  hře samotné.“ Tento 

citát Jacka Londona se vyjímá na tričku, které obdržel každý účast-
ník Sportovního setkání škol, jenž se letos uskutečnilo v ZŠ Kostelec nad Černými lesy. 

Někdo se teď může ptát, jak to vlastně americký spisovatel myslel? Proč tedy vlastně hra-

jeme a sportujeme, když ne pro vítězství? Ukázal nám to právě čtyřdenní turnaj ve dvanácti 

disciplínách.

Našimi soupeři byli kamarádi z černokostelecké a úpické školy, se kterými se někteří znali 

již z loňského ročníku, s těmi ostatními se sblížili během soutěží, u táboráku či v jídelně. 

A přestože šlo i o vítězství a všichni se snažili v každém utkání vyhrát, ve skutečnosti zvítězil 

pocit z nových zážitků, vzájemný respekt ke spoluhráčům i soupeři, nová kamarádství nebo 

to, že všichni čtyřdenní náročné sportování přežili ve zdraví.

Pokud vezmeme v úvahu jen góly, body či sekundy, vyhrát může jenom jeden. Když „se 

vyhrává“, jde to každému samo, všichni mají dobrou náladu a hra je baví. Co se ale většinou 

děje s družstvem, které prohrává? Jednotlivci se začnou hádat mezi sebou, příčinu hledají 

u svých spoluhráčů, faulujících soupeřů, chybujících rozhodčích či špatných trenérů. Sport 

tedy neučí jen vyhrávat, ale především umění prohrát. Učí přijmout porážku a pogratulovat 

soupeři, který byl prostě tentokrát lepší. Jak je to těžký úkol, můžeme vidět i na vrcholových 

sportovcích, kteří se sportem živí a reprezentují svou zemi, například na právě probíhajícím 

mistrovství světa ve fotbale. Jsme svědky úmyslných faulů, oplácení a nadávek… 

Vážím si proto každého trenéra - učitele (bez ohledu na školní, okresní či reprezentační 

úroveň), který vede své svěřence nejen k výhrám, ale hlavně k umění přijmout porážku. 

Vážím si i každého sportovce – 

žáka, který nad pravým smyslem 

hry přemýšlí, usiluje ze všech sil 

o vítězství, ale v případě porážky 

dokáže soupeři upřímně pogra-

tulovat. To jsou pak ti praví vítě-

zové…

Přeji všem žákům, učitelům 
a dalším zaměstnancům školy 
zasloužené prázdniny, zážitky 
z jakékoliv hry, radost z vítězství 
i pokoru z porážky. Nejen ve 
sportu.

Váš Martin Maňas

Dne 4. 4. 2014 se uskutečnila noc 
s Andersenem, která byla letos zamě-
řena na spisovatele Eduarda Petišku. 
Během dne jsme po třídách chodili do 
místní knihovny, kde pro nás měla paní 
knihovnice nachystané čtení, povídání 
a soutěže. V pět hodin odpoledne se 
ve škole sešel první stupeň. Vyhlásili 
se nejlepší čtenáři roku a nejhezčí 
výkresy, malované k příběhům Eduarda 
Petišky. Páťáci se převlékli za řecké 
bohy a byly na stanovištích, po kterých 
chodily mladší děti. Kolem deváté ho-
diny děti od první do čtvrté třídy od-
cházely domů a páťáci za odměnu mohli 
spát ve škole. Byla to naše poslední Noc 

Dne 6. května se náš školní parlament vy-
dal do žarošické školy. V Žarošicích nás uví-
tali členové školního parlamentu a někteří 
učitelé. Zavedli nás do sálu s občerstvením. 
Podívali jsme se na zajímavou prezentaci je-
jich školy a s velkou radostí nás provedli po 
škole i školním areálu. Dozvěděli jsme se 
i nějaké nové metody, které bychom i my 
mohli někdy v budoucnu využít. Poté nás 
zavedli do tělocvičny a zahráli jsme si velice 

Návštěva školního parlamentu
netradiční sport – hráli jsme fotbal s gym-
nastickým balonem, který všechny pobavil. 
Pak jsme šli i se členy parlamentu na vyni-
kající oběd. Také jsme se vydali do zdejší-
ho muzea, kde jsme se dozvěděli spoustu 
užitečných věcí. Nakonec jsme se všichni 
rozloučili a odjeli jsme domů s dobrými 
vzpomínkami na žarošickou školu.

Adam Jakúbek, 8. A

s Andersenem a myslím si, že se vydařila 
a my jsme si ji velmi užili.

Lucie Horáková, 5. A

 

Před odjezdem na Trojutkání
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Škola v přírodě se ko-
nala od 12. do 16. května 
2014 a byla pro čtvrťáky 
a páťáky. Je tu pondělí 
ráno, sedíme v autobuse, 
máváme jako o život a od-
jíždíme! Když jsme dojeli 
do rekreačního střediska 
Kopánky, na Mikulčin vrch 
(Bílé Karpaty) a vystoupi-
li z autobusu, všichni jsme 
se začali klepat zimou 
a ještě k tomu nás tam 
paní učitelky asi hodinu 

 

a ten rod, který bude 
mít nejvíce mincí, zvítězí. 
A pak jsme si vyrobili erby 
svého rodu. Další dny 
jsme různě soutěžili, vy-
ráběli jsme si pečetní prs-
teny, náhrdelníky, čelenky, 
svíčky z vosku… Hráli 
jsme různé hry.

Do úterý bylo pěkné 
počasí, ale od středy už 
začalo poprchávat a byla 
zima. Ve čtvrtek večer se 
uskutečnil středověký bál. 
Na něm byl vyhlášen rod, 
který zvítězil za největší 
počet nasbíraných min-
cí - vyhráli Gotové a také 
se tam ukončila škola 

v přírodě. Bál zakonči-
la diskotéka, která byla 
super, dokonce si zatan-
covaly i paní učitelky.☺ 

V pátek ráno jsme o půl 
deváté odjeli, ale ješ-
tě ne domů, ale na hrad 
Buchlov. Měli jsme tam 
prohlídku hradu, na které 
nám paní průvodkyně vše 
ukázala a řekla zajíma-
vosti z historie hradu. Po 
prohlídce jsme nasedli do 
autobusu a v jednu jsme 
přijeli do Bojanovic.

Naše poslední škola 
v přírodě se i přes nepříz-
nivé počasí vydařila. Budu 
na ni ráda vzpomínat.

Veronika Bohůnová, 5. A 

stát - šly nahlásit náš 
příjezd, byla to jen chvilka, 
ale pro nás dlouhá doba.

Pak jsme vystoupili do-
vnitř a vybalili jsme se. 
A po vybalení jsme si dali 
oběd. Odpoledne nám paní 
učitelky řekly, že letoš-
ní škola v přírodě bude 
zaměřena na středověk. 
Potom jsme se rozdělili 
do pěti rodů – dali jsme 
si jména Gotové, Mloki-
ové, Azuriti, Bezděsové 
a Rebelovci. Rody se sna-
žily získat za různé úkoly 
co největší počet mincí 
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POHÁR ROZHLASU 2014

V úterý 13. května se v Ky-
jově konala atletická soutěž 
Pohár rozhlasu. I naši sportov-
ci ze 6. A 7. třídy jeli bojovat 
o medaile  - a taky jich několik 
přivezli: Mladší žáci obsadi-
li vynikající 3. místo z 11-ti 
škol a svými výkony vytvořili 
bodový rekord školy v hodnotě 
4008 bodů! 

Máme i individuální úspěchy: 
Patrik Ďurina obsadil 3. místo 
v běhu na 1000 metrů, Vojta 
Maděryč vybojoval bronzo-
vou medaili ve skoku vysokém 
a naše štafeta běžců doběhla 
taky na třetím místě. 

Mladší žákyně obsadily 9. 
místo ze 12-ti škol, ale výko-
nem 3757 bodů vytvořily 3. 
nejlepší výkon v historii naší 
školy v této kategorii.

Další den vyjeli do Kyjova 
naši starší sportovci a spor-
tovkyně. Starší žákyně obsadi-
ly hezké 6. místo z 10-ti škol 
a ziskem 4691 utvořily náš 2. 
nejlepší výkon v této kategorii. 
Naše nejlepší atletka Denisa 
Zhřívalová zvítězila výkonem 
484 cm ve skoku dalekém 
a v běhu na 60 metrů získala 
bronzovou medaili. 

Starší žáci odjeli s cílem 
vybojovat medaili, a to se jim 
i podařilo! Po skvělých výko-
nech celého družstva jsme zís-

kali 5578 bodů (nejlepší výkon naší školy v této 
kategorii), což znamenalo 2. místo v okrese! 

Získali jsme i 2 zlaté medaile: Martin Rebenda 
v běhu na 1500 metrů a štafeta 4x60 metrů. 

Všem našim sportovcům gratulujeme – jsou to 
opravdu borci!

redakční rada

V neděli 25. května se konal na naší škole Den otevřených dveří při příležitosti 
30. výročí otevření nové budovy školy. Zároveň byla slavnostně otevřena nová tělocvična. 
Přišlo se k nám podívat mnoho lidí a to je dobře – vždyť byla celá škola otevřená, krásně 
vyzdobená, plná fotek, výrobků, pomůcek… Bylo tu připravené vyrábění pro děti, různé 
interaktivní programy, zpívaly se písničky, hrály se hry, deváťáci prezentovali svoje absol-
ventské práce, bylo nachystané malé pohoštění. Každý si tu prostě mohl najít to svoje.☺

Ta škola  je  tak pekná…
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J e d e n  d e n  n a  P e t ro v ìJ e d e n  d e n  n a  P e t ro v ì
jsme prožili ve čtvrtek 

29. května. Sraz všech 
účastníků byl u školy 
v 7.20. Pak jsme vyjeli au-
tobusem do Brna.V Jose-
fově se k nám přidal i náš 
kněz otec Petr. Ten nám 
v autobuse  četl dobro-
družné příběhy. 

Když jsme dojeli na Pe-
trov, bylo přibližně 8.20. 
Rozděli jsme se do skupin 
podle tříd a pak byla mše 
svatá v katedrále s bisku-
pem Vojtěchem Cikrlem. 
I když tu bylo přes 1 900 
dětí, všichni jsme se do 
katedrály vešli.

Když mše skončila, tak se nám představili různí svatí – např. sv. Anežka Přemys-
lovna, sv. Václav, sv. Filip Nerri, Matka Tereza,...

Pak jsme se rozešli na různá stanoviště v okolí katedrály nebo na Špilberku, kde 
jsme plnili naše úkoly. U ka-
ždého stanoviště byl jeden 
svatý a k němu se vázal náš 
úkol. Program byl zakončen 
v Denisových sadech. Naši 
osmáci a deváťáci vybojovali 
krásné 2. místo.

Pak jsme se odebrali k au-
tobusu, kde nám otec Petr 
vyprávěl další příběhy. Když 
jsme odjížděli, nálada byla 
i přes špatné počasí dobrá, 
protože komu by se chtělo 
být ve škole. Lepší je přece 
výlet než škola.:-)

Kateřina Zámečníková, 5. A
 a Barbora Tlachová, 4. B

V pátek 30. května jsme oslavili Den dětí. Tady je pár postřehů od páťáků:

- Bylo to dobré, jen škoda, že kvůli špatnému počasí byla stanoviště v tělocvičně, 
vlastně v nové hale. Bylo taky dobré, že jsme dostali nanuka.

- Moc se mi líbilo střílení z luku, házení šipek, nanuk, který jsme dostali. Nelíbilo se 
mi, že to bylo v tělocvičně a že jsme psali test z angličtiny.

- Bylo to dobré, nejlepší bylo házení na koš.

Zdá se, že se Den dětí i přes upršené počasí vydařil. Poděkování patří paním uči-
telkám za přípravu a taky deváťákům za pomoc v hale.

Lucie Horáková, 5. A

Den dětí na prvním stupni
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ZEPTAL I  JSME SE ZA VÁSZEPTAL I  JSME SE ZA VÁS

Na pobytu v Itálii se mi nej-
víc líbila ta pohoda, která tam 
byla. Měli jsme dobrý kolektiv 
a skoro žádné hádky. Moře 
bylo krásně čisté a pláž pů-
sobila hezky. Volný čas jsme 
trávili nečekaně u moře nebo 
u bazénu. ☺Na výlet jsme jeli 
do Benátek, moc se mi tam lí-
bily ty úzké uličky a gondoly 
(loďky). Pobyt jsme si navečer 
zpestřili diskotékou, na které 
se nám tak líbilo, že se nám 
ani nechtělo jít zpět do kempu 
a nakonec jsme tam šli i násle-
dující dva večery. Prostě krás-
ný zájezd do Itálie se zážitky 
na celý život.

Jana Straková, 9. A

Celá Itálie byla dobrá - náš 
kolektiv, paní učitelky i výlety, 
na kterých jsme byli. Nejvíc se 
mi líbilo, že jsme se spolu ba-
vili VŠICHNI i s osmáky. Měli 
jsme dost volného času, což 
bylo super. Někdy bylo vtipné 
i vaření. Koupání v bazénu i v 
moři bylo dobré, ale mohla by 
být teplejší voda. Myslím, že 
jsme si to užili všichni. Dou-
fám, že paní učitelky měly as-
poň trochu odpočinku a přála 
bych i dalším ročníkům, aby to 
mohly zažít a byly stejně spo-
kojení jako my.

Denisa Zhřívalová, 9. A
připravila Sabina Šenkyříková

ITÁLIE očima deváťákůITÁLIE očima deváťáků

Letošním sportovcem roku se za kluky stal Martin Rebenda z 9. B a za holky Denisa 
Zhřívalová z 9. A. Úspěšně naši školu reprezentovali v mnoha soutěžích, i tento rok se 
například zúčastnili atletické soutěže Pohár rozhlasu. 
A protože by vás třeba zajímalo, jak to dokázali, položili jsme jim několik otázek: 

Sportovci roku

DENISA ZHŘÍVALOVÁ

1. Jaké jsou tvé disciplíny?
Takže momentálně to jsou překážky, skok 

o tyči a skok do dálky.

2. Jak často trénuješ?
Trénuju 4x nebo 5x týdně.

3. Jak vypadá tvůj trénink?
Nejdřív se rozběháme, následuje rozcvička, 

abeceda a pak už je to podle toho, co je za 
den, v pondělí trénuju tyčku, v úterý a v pátek 
dálkařské odrazy a ve čtvrtek překážky. Na 
konci tréninku posilujeme.

4. Proč sis to vybrala a co tě na tom baví?
Asi to bude tím, že mám v atletice skvělou 

partu lidí a vím, že v tom chci pokračovat. 
V podstatě jsem se k atletice dostala náho-
dou… dřív jsme hrála tenis, ale protože jsem 
na to byla dřevo☺, tak mi trenér navrhl, jestli 
nechci zkusit atletiku. Tak jsem to zkusila a už 
bych neměnila.

5. Co jsi už vyhrála?
Moc toho není, tak vyhrála jsem skok do 

dálky na Poháru rozhlasu, jednou skok o tyči 
v Břeclavi a pak mám hodně medailí za druhé 
a třetí místo. 

6. Kdo je tvým vzorem ?
Obdivuju všechny atlety, ale vzorem je určitě 

Darya Klishina (skokanka do dálky) a taky Usain 
Bolt.

MARTIN REBENDA

1. Jaké jsou tvé disciplíny?
Běh na 1500 m a 3000 m.

2. Jak často trénuješ?
Často, ale jeden den v týdnu mám 

volný. ☺ 

3. Jak vypadá tvůj trénink?
Jde o to, co za den zrovna je. Tré-

ninky jsou pokaždé jiné, někdy je to 
tempový vytrvalostní běh a někdy 
jsou to jen krátké úseky na zdoko-
nalení rychlosti.
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4. Proč sis to vybral a co tě na tom baví?
Nevím, tak dá se říct, že jsem byl ve ško-

le i bez tréninku vždy nejlepší, tak proč 
nezkusit začat trénovat závodně? Třeba 
jednou dosáhnu velkého úspěchu. ☺

5. Co jsi už vyhrál?
No, moc toho není. (Ale je, jenomže můj 

brácha je moc skromný – například dokázal 
zvítězit v běhu na 1500 metrů a je nejlepším 
vytrvalcem Jihomoravského kraje! pozn. 
redakce) Já osobně netrénuji hlavně pro-
to, abych vyhrával, sice máte lepší pocit, 
když víte, že jste doběhl první, ale u mě 
to hlavní cíl není. Já chci zlepšit svůj čas.

6. Kdo je tvým vzorem?
Atletiku dělám teprve necelý rok a za tu 

dobu jsem si ještě žádného konkrétního 
běžce nevybral, celkově je rok v atletice 
strašně krátká doba.

připravila Alžběta Rebendová, 6. A

Co ti bude nejvíc chybět?
spolužáci (9x)
někteří učitelé (2x)
6 hodin školy

Co ti naopak chybět nebude?
někteří učitelé (8x)
různé předměty

Největší zážitek?
bylo jich hodně, nevím, který byl nej-
lepší (6x)
celých 9 let to byly samé zážitky (2x)
Itálie (2x)
vodák
lyžák (2x)

Vzkaz příštím deváťákům
užijte si poslední rok, protože fakt 
rychle utíká 
devítka není až zase tak lehká, jak si 
myslíte, PS: a užijte si poslední rok na 
ZŠ ☺
užijte si přijímačky
nehádejte se a užijte si poslední rok 
společně 

Na moje otázky odpovědělo sice jen 
13 deváťáků, ale i tak díky! ☺

připravila 
Leona Jordánová, 9. A

Rozhovor 
s deváťáky Požádala jsem o rozhovor jednu zajímavou sportovní osobnost- LENKU MARUŠKOVOU 

(je to kamarádka mé mamky). Již třikrát naši zemi reprezentovala na olympijských hrách 

jako vynikající střelkyně.

1. Odkud pocházíš a kde bydlíš?
Narodila jsem se v Plzni, kde před tím reprezentoval můj 

otec armádní sportovní klub Dukla Plzeň jako sportovní 

střelec. Od 7 let jsme žili v Aši, kde byla celá rodina mé 

maminky.Ve 21 letech jsem se vdala do Prahy.

2. Co tě ve škole nejvíce bavilo?
Nejvíce mě bavila výtvarná výchova - s tím souvisí má 

malířská tvorba a hororem pro mě byl tělocvik. Od malič-

ka jsem měla problém s váhou a všude jsem byla poslední, 

kozu jsem nepřeskočila a nevyšplhala po tyči.

3. Byla jsi někdy v Dolních Bojanovicích?
Ano, byla ve vinném sklepě na návštěvě u kamarádů.  

4. Jak ses dostala ke střelbě?
Ke střelbě mě přivedl můj otec Vladimír Hyka. Od vojny 

reprezentoval sportovně střelecký klub Dukla Plzeň spolu 

se svým starším bratrem. Když mu bylo 28 let, vyloučili ho 

z klubu pro věk a nepotřebnost vzhledem k příchodu střelců 

nové disciplíny. Zhruba po 20 letech se ke střelbě vrátil a mě 

i bratra Petra naučil sportovní střelbě. Byl to tvrdý trenér. 

Měl nás stále na očích.

5. Na kolika olympiádách jsi již byla?
2004 Athény - Řecko

2008 Peking - Čína

2012 Londýn - Anglie

6. Která tvá ocenění považuješ za nejlepší?
Jsem ráda za stříbro v Athénách 2004 v disciplíně spor-

tovní pistole - neboli malorážka. Největším úspěchem pro 

mě byly závody, kdy jsem uspěla v momentě, když se to ode 

mě očekávalo, to byl největší tlak a já ho ustála. Například 

když jsem se měla nominovat na OH 2008 - tehdy jsem 

byla střelecky na dně a bylo mi řečeno, že když se nenomi-

nuji, že mě propustí.

Rozhovor 
s deváťáky

ZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOSTZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOST
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To byl tlak největší. Já se no-

minovala a ti, kteří mě takto 

vydírali, dostali za vyučenou od 

svých nadřízených. Ale největší 

ocenění je pro mě, když si mě 

vážili mí přátelé i v době, kdy 

mi střelba nešla. Zůstali jen ti 

opravdoví. To nemají šanci zjis-

tit lidé, kteří jdou stále nahoru, 

nabalují se na ně lidé vypočítaví 

a na opravdové přátele se často 

zapomíná.

7. Jaké jsou tvé koníčky?
Vždy jsem byla spíše kreativ-

ně založený člověk. Sport mě ni-

kdy netáhl, byl mi vybrán.Ráda 

maluji - zabývám se olejomal-
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Hasiči velmi dobře ví, že 4. květen je dnem je-
jich patrona - svatého Floriána - ochránce v ne-
bezpečí ohně, vody a války. Je to patron hasičů, 
kominíků a zedníků. Postava ve zbroji římského 
vojáka s mečem a korouhví, vylévající vodu z 
vědra na hořící dům na památku toho, že kdysi 
svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu města. 

Florián se narodil ve 3. století u Vídně. Pochá-
zel z vojenské rodiny a byl vojákem, stal se ve-
litel pluku římských legií. V hlavním městě pro-
vincie se dostal do žaláře za pokus osvobodit 40 
uvězněných křesťanů. Bylo na něj naléháno, aby 
se vzdal víry, to však odmítl, a proto byl krutě 
mučen. Nakonec mu kat přivázal na krk mlýnský 
kámen a hodil ho do řeky, kde se utopil. Floriá-
novo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu a tam ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané 
zhanobit. 

Svatý Florián se stal patronem hasičů proto, že byl usmrcen ve vodě, kterou se 
oheň hasí. 

Adam Jakúbek, 8. A

ZE SLOHOVÝCH SEŠ I TŮZE SLOHOVÝCH SEŠ I TŮ

Jedna z nejlepších prací na téma vypravová-

ní o zvířatech:

SLON HUBERT

Hubert je spoko-

jený slon, který žije 

v ZOO. Jeho sen je 

podívat se do Afriky, 

kde se narodil. Jak 

tak sní, začne být horko. Napadlo ho, že by 

si mohl dát sprchu. U jezírka si ale nevši-

ml míčku, který tam hodily děti. Natáhl do 

chobotu vodu i s míčkem. Najednou zjistil, 

že mu tam míček uvízl. Zavolal své kama-

rády. Lva s velkým „hárem“, rychlou gazelu 

a hbitou surikatu. 

Lev říká: „Natáhnu ti tlapu do chobotu 

a míček drápem prasknu“. Ale má tlapu 

moc tlustou. Gazela říká: „Já se ti proběhnu 

po chobotu a vytlačím míček ven.“  „Nééé, 

to by moc bolelo.“ řekl Hubert. Nakonec 

příjde surikata a říká: „Já ti vlezu do cho-

botu, polechtám tě a ty pořádně kýchneš.“ 

Povedlo se! Míček i surikata se rozplácli 

o plot.

A jak to s nimi dopadlo? Hubert i přátelé 

odletěli do Afriky. ZOO totiž zkrachovala. 

Surikata se stala lékařkou, lev je nejlepší 

lovec všech dob, gazela běhá dostihy a Hu-

bert si našel ušatou slonici a stali se myč-

kou zvířat. A žili tam až do té doby, dokud 

nepřijeli pytláci. Pak museli do rezervace. 

Marek Červenka, 7. A

Vítězná žádost při soutěži O nejvtipnější žá-

dost v 7. A:

V Dolních Bojanovicích 

14. dubna 2014

ŽÁDOST O UHRAZENÍ 

PENĚŽNÍHO OBNOSU

Žádám naši Základní školu o uhrazení 

částky 1.000.000 Kč, kterou jsem vyhrál 

v hodině zeměpisu při hře Milionář již 

minulý rok! Dovoluji si konstatovat, že to 

byly těžce vydřené peníze, ze kterých jsem 

zatím neviděl ani korunu. Když opomenu 

jistý fakt, že částka měla být uhrazena už 

před 5 měsíci a já jsem zatím na mizině, tak 

buďte rádi, že Vám ze školy neudělám kůl-

ničku na dříví. 

Za kladné vyřízení mé žádosti Vám dě-

kuji už 54. dopisem, ale zopakuji to ještě 

jednou:

Za kladné vyřízení mé žádosti předem 

děkuji.

Ale s 55. dopisem už se vysilovat nebu-

du. S pozdravem

Tadeáš Račický

připravila Magda Tlachová, 7. A

bou. Mám ráda operu, poslechnu si klavír, učím se 

na kytaru.Ale také zbožňuji plavání a inline bruslení 

- rekreačně. Ráda se procházím po lese.

14

8. Kdo je tvůj největší idol?
Mým idolem je Věra Čáslavská – 

zůstala stejná i přes své velké úspěchy 

a byla velmi statečná na úkor své bu-

doucnosti. Tento charakter je vzácný. 

9. Využíváš nějak toho, že jsi slav-
ná k pomoci ostatním lidem?

Před lety jsem spolupracovala 

s dětským domovem v Aši. Podpo-

řila jsem Českou katolickou charitu 

- program Adopce na dálku. Máme 

již 5. rokem adoptovanou Aničku 

ze Zambie. Chodívám do knihoven 

a základních škol na besedy s dětmi.

Za rozhovor Lence děkuje a mnoho 

úspěchů přeje 

Daniela Bartálová, 6. A 

Lenka Marušková, ukázka obrazů
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STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

ZE SVĚTA PŘ ÍRODYZE SVĚTA PŘ ÍRODY

K L O K A N
I letos celá škola při Dnu Země hlaso-

vala o zvířeti z hodonínské ZOO, které 
budeme podporovat. Tento rok jsme si  
„vyhlasovali“ klokana.

Patří mezi klokanovité. Jedná se o 
středně velké až velké vačnatce s pro-
dlouženými zadními končetinami, které 
u pozemních druhů slouží ke skákavému 
pohybu. U stromových druhů není prodloužení zadních končetin tak výrazné. Většina 
druhů je výhradně býložravých. 

Klokani se vyskytují  Austrálii a Tasmánii, Nové Guineji a na přilehlých ostrovech. 
Klokan rudokrký je uměle vysazený i v severní a střední Evropě. Obývají nejrůznější 
biomy, od pouště po deštný prales. Mají dlouhou a úzkou lebku, většinou protáhlý 
čenich a hlavu, která vypadá drobná vzhledem k velikosti zbývajícího těla. Některé 
druhy dorůstají až do výšky dvou metrů. Váhy dosahují od 0,5 kg do 90 kg. Klokanovití 
mají dlouhou úzkou zadní tlapu a velmi silné zadní končetiny. Čtvrtý prst na zadní 
tlapě je nejdelší a nejsilnější, používají ho ve značné míře k odrážení při skákání. 

Většina druhů má mohutný a dlouhý ocas, který však není chapavý. Místo toho je 
spíš používán jako balancující či stabilizační orgán. K rychlému pohybu používá větši-
na klokanů skákání snožmo. Ve vysokých rychlostech až okolo 50 km/h nechávají ocas 
ve vzduchu a udržují s ním jen směr a rovnováhu. Síla se ukládá do šlach na nohou 
a těžký ocas se kývá nahoru a dolů jako kyvadlo, čímž poskytuje příkon pohybové síly. 
Klokan je velmi krásné zvíře.☺

zpracovala Alžběta Rebendová, 6. A

Mafia II (nebo Mafia 2) je pokračování 3D akční počítačové hry Mafia: The City of Lost 
Heaven, vydané roku 2002. Její vývoj byl oznámen 21. srpna 2007 na herní výstavě Lei-
pzig Games Convention. Hra byla vydána 27. srpna 2010 v Evropě a 24. srpna v Severní 
Americe. Vývojářem je 2K Czech (dříve Illusion Softworks). Hra je dělaná pro Mac OS X 
PlayStation 3, Windows a Xbox 360. Hra byla na třeboňském festivalu GameDay zvolena 
za Nejlepší český herní titul v českém jazyce roku 2010. 

PŘÍBĚH
Vito Scaletta se narodil roku 1925 na Sicílii, ale už jako malý chlapce emigroval s otcem, 

matkou a sestrou Francescou do USA. Vitův otec tu začal pracovat v přístavu a jednoho 
dne se nešťastnou náhodou utopil. Aby si Vito pomohl k penězům, začal s kamarádem 
Joem, taktéž Sicilanem, vykrádat auta a obchody. V roce 1943 byl však Vito při jedné z 
krádeží chycen. Jelikož však v té době zuří v Evropě válka a armáda potřebuje na invazi 
na Sicílii vojáky, co se dokážou domluvit, dostane Vito možnost stát se, místo vězněm, 
výsadkářem. 

Vito je později v boji zraněn a s Purpurovým srdcem a válečným křížem se po dvou 
letech vrací na měsíc do Ameriky. Zanedlouho se Vito přes Joa seznámí s mafiánem He-
nrym. Dostane od něj „pořádný kšeft“, musí ukrást cenné přídělové lístky na benzin ze 
střežené federální budovy.  Později dostanou Vito s Joem od Henryho další úkol - vykrást 
klenotnictví, které patří jistému podnikateli, jenž nesplácí Henryho mafii své dluhy. Během 
vloupání se však na scéně objeví zlodějská banda Ira O’Neilla a po hádce s hlavními hrdiny 
i policie. Vitovi s Joem se však podaří utéci a policie zatkne jen O‘Neilla a jeho kumpány. 
Zanedlouho je však Vito zatčen za krádež přídělových lístků a odsouzen na 10 let do věze-
ní. Po 6 letech je Vito (díky vlivu Lea Galanteho) předčasně propuštěn. Píšou se 50. léta 
a mnohé se změnilo. Joe Vita rád vidí a pronajímá mu byt. Také představí Vita Eddiemu, 
který je Joeovým novým nadřízeným. A další věci se dozvíte, až si tuto hru zahrajete ☺

připravil Petr Hosaja, 6. A

č á í č í čí č é

MAFIA II
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STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY

Co je IN? Aneb tipy na léto 2014 
V tomto 

na letošní prázdniny .

Džínovina

módnímu trendu roku. Nosí se 
ve všech podobách. Kalhoty, košile, šaty, 
vesty, ….  

Grafické vzory  

s trojúhelníky nebo aztécký vzor
(viz fotka).

Styl hippie 

60. let, 
styl hippies. J

pestrých
barvách. 

Crop top

Dále jsou to crop topy, což jsou 
trika, která jsou jakoby na pasu 

připravila Leona Jordánová, 9. A

PODĚKOVÁNÍ
Chceme poděkovat dvěma redaktorkám Školáčka Leoně Jordánové 

a Sabině Šenkyříkové (obě z 9. A) za dlouholetou dobrou práci pro školní časopis. 
Přejeme jim hodně štěstí v životě a studijních úspěchů na nových školách.

redakce a p. uč. Tlachová

vysokým pasem

Jako poslední tu máme jeden z
tomuto stylu 

crop top .
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HÁDANKY A KV ÍZYHÁDANKY A KV ÍZY

Liesel je malá dívka, která žije na malém městě se svými 
adopti vními rodiči, špatně spí, moc jí nejde čtení, hrává na 
ulici fotbal se svými kamarády odvedle. Mohlo by to být 
obyčejné dětství, kdyby to městečko neleželo uprostřed 
Německa. Liesel chodí do Hitlerjugend (Hitlerovy děti ), 
zdravívá pravicí nepřítomného vůdce a krade knihy. Jinak 
řešeno to obyčejné dětství není: promluví do něj bomby, 
neštěstí  ale bohužel někdy i smrt. Kniha je prohlášená za 
největší bestseller a milion lidí ji denně kupuje.

DOPORUČUJEMEDOPORUČUJEME

1. Začni v levém horním rohu a jdi vždy 
jen o jedno pole buď svisle nebo vodorov-
ně, a nebo šikmo a musíš projít všechna 
pole jen jednou tak, abys skončil v pra-
vém dolním rohu. Bludiště skrývá výrok 
Marcuse Tulliuse Cicera.

PŘÁ TEL

JE STVÍ MŮ

DI TRVAT ŽE

RÝ NĚ ME

MI DOB ZI

LID MI

• Správná řešení:
• 1. Přátelství může trvat jedině mezi 

dobrými lidmi.
• 2. ob-div-och, brá-zda-rma, ku-pec-ka, 

zá-hon-ba, sl-ovo-ce, pra-por-ce, pra-
-les-ník.

• 3. jetel, leknín, astra, šípek, rákos, 
kopr, koukol

• 4. 60 kg

2. V každém řádku doplň trojici písmen 
tak, aby dokončila první slovo a začala 
druhé slovo. Všechna slova jsou podstat-
ná jména.
O B _ _ _ O C H
B R Á _ _ _ R M A
K U _ _ _ K A
Z Á _ _ _ B A
S L _ _ _ C E
P R A _ _ _ C E
P R A _ _ _ N Í K

3. Najdi ve větách ukryté názvy rostlin.
°Jednou z nejvyšších staveb v Praze je te-
levizní vysílač Žižkov.  °Letní košile k ní 
nejde, ale blůza jí velmi sluší. °Do jídelny 
si s sebou vezměte příbory a stravenky. 
°V naší pekárně pečou vynikající pečivo, 
zejména chléb. °Ona se o šaty nestará, 

kostým měla v hrozném nepořádku. °V 
zátoce bylo mělko, proud tam byl velice 
nepatrný. °Mají pro dítě hezkou kolébku, 
je nádherně vyřezávaná.

4. Když tři prodavači prodají tři kilogramy 
meruněk za sedm minut, kolik kilogramů 
meruněk může prodat šest prodavačů za 
sedmdesát minut?

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC:

„Kluci, já mám doma psa, který umí lhát!“ 
vytahuje se Adam na spolužáky. 
„To není pravda!“ nevěří mu kluci.
Druhý den Adam přivede psa a kluci jsou 
celí nedočkaví. „Tak dávejte pozor: Baryč-
ku, jak dělá kočička?“
„Haf, haf, haf…“

„Představ si, mami,“ vypráví Věra po ná-
vratu ze školy. „Dnes jsme psali písem-
ku a já v ní nemám žádnou pravopisnou 
chybu!“
„No, to jsem skutečně ráda, Věruško. A z 
čeho jste ji psali?“
„Z matematiky.“

Diví se synek u televize:
„Tati, tomu nerozumím. Ve škole nám ří-
kali, že je světlo rychlejší, než zvuk…“
„A čemu nerozumíš?“
„No, když zapnu televizi, nejdřív slyším 
zvuk.“

VT IPY A ZÁBAVAVT IPY A ZÁBAVA

A TEĎ NĚKOLIK POSTŘEHŮ☺

Vypracovaný úkol si pečlivě přečtu a 
opravím i chyby, které tam nejsou.

Co se v mládí naučíme, to ve stáří pro 
samé důležitější věci zapomeneme. 

Dokud chodím do školy, starají se o mne 
rodiče. Až vyrostu, budu mít manželku.

Naše učitelka se nás na všechno ptá 
a nakonec se ukáže, že to ví líp než my.

Šetřím školní majetek. Učebnice se ani 
nedotknu.☺

Teplem se předměty roztahují a chla-
dem smršťují. Například když je teplo, 
tak se člověk natáhne v chládku, a když 
je zima, tak se skrčí u kamen.

Ozubená kola musí mít úplný chrup.

Dana Bartálová, 6. A

Adam Jakúbek, 8. A
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Pokus se spočítat černé puntíky!!!

Vidíš trojúhelník?

To je divné, 

protože neexistuje.

Kolik nohou má slon?

Kolik vidlic má vidlice?

Kam vedou schody?

Nahoru nebo dolů
Jaká čára navazuje na C? A nebo

B opravdu pokračuje? Kdo nevěří, 

ať si to vyzkouší.

Jsou čáry rovné nebo křivé?

Vem si pravítko a uvidíš, že jsou rovné a navzájem rovnoběžné.

připravila Lucie Horáková, 5. A
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RECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLURECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLU

RECEPTY-KOKTEJLY
Melounový koktejl 
Ingredience:
dužnina z klasického melounu, popřípadě cukr

Postup:
Melounovou dužninu zbavíme pecek a důkladně 
rozmixujeme.Žádnou tekutinu není nutné přidávat, 
meloun je sám o sobě plný vody. Pokud bude málo 
sladký, přisladíme cukrem 

Jablečný koktejl 
Ingredience:
3 středně velká jablka, 
1 lžíce vanilkového cukru,
kousek celé skořice, 
800 ml mléka, 
50 ml jahodového sirupu, 
citrónová šťáva

Postup:
Jablka oloupeme a zbavíme jádřinců. Potom je na-
krájíme na menší kousky a dáme do hrnce. Posy-
peme je vanilkovým cukrem, přidáme skořici a ně-
kolik lžic vody. Na mírném plameni jablka dusíme 
do změknutí. Skořici dáme pryč, jablka důkladně 
rozmixujeme se studeným mlékem, jahodovým sirupem a pár kapkami citrónové 
šťávy. Rozlijeme do sklenic a podáváme.

Tlachová Magda, 7. A
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