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ÚVODN ÍKÚVODN ÍK

Ahoj školačky a školáci,

zdravíme vás všechny v letošním třetím a zároveň posledním čísle Ško-

láčka. Je teď ještě náročná doba písemek, pololetek, uzavírání zná-

mek,…  Ale to se dá vydržet, když víme, že prázdniny začnou už brzo!!! 

V minulém čísle jsme vypsali soutěž o nejlepší logo Školáčka a uveřejnili 

osm nejlepších návrhů. Bohužel na naši výzvu reagovalo jen málo z vás. 

A jak to tedy dopadlo? Nejvíc hlasů získal návrh Elišky Komosné ze 7. B, 

který je otištěný na obálce Školáčka. Logo je super, Elišce gratulujeme 

a je pro ni připravena sladká odměna. 

Všem přejeme krásné dva měsíce prázdnin, ale ještě než začnou, tak 

se všichni uvidíme na Školní akademii, která bude, jak se zdá podle pří-

prav, megální!!! Tak určitě ☺
redakce Školáčka

Fotky z Noci s Andersenem 

na druhém stupni
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SLOVO ŘED ITELE ŠKOLYSLOVO ŘED ITELE ŠKOLY ŠKOLN Í  ZPRÁV IČKYŠKOLN Í  ZPRÁV IČKY

O získávání zkušeností
Milí čtenáři Školáčka, tentokrát bych se s vámi rád 

podělil o tom, co pro žáky, ale i učitele či ředitele škol 
znamená výměna zkušeností. Naše škola se již popáté 
zúčastnila Sportovního setkání tří škol, které letos uspo-
řádala ZŠ Úpice v Královehradeckém kraji. 

O výsledcích či dalších zajímavostech této akce se ur-
čitě dozvíte jiným způsobem. Chci se s vámi na toto setkání podívat trochu z jiného úhlu.

Mimo jiné mě na setkání zaujaly dvě události. Tou první byl úterní příjezd naší minivýpravy 
do Úpice. Když jsme přijížděli ke školnímu areálu pořádající školy, nešlo si nevšimnout 
údivu všech našich sportovců, když zvenčí a následně i zevnitř uviděli místní školu. Naši 
žáci byli doslova v šoku (stará opadávající fasáda, netěsnící dřevěná okna, staré záchody, 
velmi malá budova či doslova miniaturní tělocvična. Úpická škola má přitom 270 žáků, 
tedy o 10 více, než naše. Nepíšu to proto, abych kritizoval podmínky ke vzdělávání naší 
spřátelené školy (naopak o to více vyniká úspěšná práce úpické školy v těchto nelehkých 
podmínkách). Zmiňuji to proto, že tato dvanáctka našich žáků si možná až teprve díky této 
zkušenosti uvědomila, jaké podmínky máme my, žáci a zaměstnanci naší školy. Že si to 
vlastně ani neuvědomujeme, neřku-li nevážíme či bereme jako samozřejmé. Není nutné, 
abychom chválili naše podmínky ke vzdělávání. Úplně postačí, když si těchto podmínek ke 
vzdělávání budeme vážit, nebudeme je úmyslně ničit či ničení nečinně přihlížet. Potom má 
význam pokračovat ve zlepšování našich podmínek, například vybudováním venkovního 
beach volejbalového hřiště či altánku pro venkovní výuku v letních měsících.

Druhou věcí, která mě obohatila a mile překvapila, bylo ohleduplné chování žáků všech 
tří škol při soutěžích. Přestože každý chtěl zvítězit, nikdo nepřekročil hranici sportovního 
chování. A pokud k faulu přeci jen došlo, žák se automaticky k faulu přiznal, neprotestoval 
s rozhodčím a faulovanému podal ruku jako výraz omluvy. O to víc potěšující je, že k to-
muto chování žáci dospěli sami, bez „příkazů“ svých pedagogů. Možná k tomu přispělo i 
přejmenování názvu této akce, kdy se z „Utkání tří škol“ stalo „Sportovní setkání tří škol“… 

Dvanáctka našich žáků byla vybrána nejen na základě svých výkonů, ale i na základě 
dalších předpokladů: zájmu reprezentovat, schopnosti týmové spolupráce či povahových 
vlastností. Správnost této volby potvrdilo mimo jiné i závěrečné vyhodnocení, kdy jeden z 
našich žáků obdržel zvláštní cenu za fair-play chování. To jsou chvíle, kdy jsem hrdý, že 
jsem ředitelem této školy. To jsou chvíle, které znamenají víc než rekordy či vítězství ve hře. 
Přemýšlejme o tom…

Přeji vám všem vydařené prázdniny!
Martin Maňas

Ve čtvrtek dne 22. 3. 2012 k nám do školy zavítala paní Markéta Bednaříková, 
která se zabývá výživou. Pracuje i v ozdravovně v Křetíně, a tak nám pověděla 
odtud nějaké zajímavosti.☺ Měla připravenou velmi pěknou prezentaci, která 
nás poučila o tom, jak máme správně jíst, jaký je správný pitný režim atd… Taky 
nám vyprávěla o klukovi, který vážil přes 130kg a zhubl za 11 dní 10 kilo. Bylo to 
zajímavé a poučné…☺

Připravila Leona Jordánová, 7.A

P ednáška - zdravá výživa 
 

23. dubna 2012 přijela do naší školy SPISOVATELKA IVONA BŘEZINOVÁ. Už v dětství se chtěla stát spiso-
vatelkou. JEŠTĚ KDYŽ NEUMĚLA PSÁT, TAK SI SVOJE VYMYŠLENÉ POHÁDKY NAHRÁVALA NA MAGNETO-
FON. Když jí vyšla její první kniha, její sen splnil. TA PRVNÍ KNIHA SE JMENOVALA PANÁČEK PANELÁČEK. 
Když knihu napsala, zavolala do nakladatelství ALBATROS, ale tam na její knihu řekli, že takovou teď pro děti 
nepotřebují, že by chtěli napsat něco pro mládež. Tak napsala knihu ZRDCÁTKO PRO MARKÉTU a nabídla ji na-
kladatelství PETRA. Těm se líbila a vydali ji. Ale byla v holčičím provedení, což nebylo dobré, protože ta knížka 
je i pro kluky (hlavní hrdina se jmenuje Medard). V ROCE 2009 
vyšla tahle KNÍŽKA znovu, nyní už s názvem POMERANČE V 
PODPRSENCE. Potom začala psát knihy o holkách, které jsou 
závislé na drogách nebo automatech – jmenuje se to  HOLKY 
NA VODÍTKU – JMENUJI SE ALICE – je to kniha o narkoman-
ce. Paní Březinová mluvila o tom, jak chodila za narkomany, 
aby jí řekli, co prožívají, když si píchnou drogu, jaký je jejich 
život, jak shánějí peníze apod.. Bylo to pro ni hodně těžké, ale 
chtěla poznat jejich svět, aby mohla mladé lidi varovat. Další 
knížka má název JMENUJI SE ESTER - je o jedné gemblerce. 
IVONA BŘEZINOVÁ TO POPSALA TAK, ŽE JE TO NĚKDY AŽ 
NEUVĚŘITELNÉ. 
ZHODNOCENÍ: BESEDA SE SPISOVATELKOU IVONOU BŘEZI-
NOVOU SE MI MOC LÍBILA A PŘÁL BYCH SI I DALŠÍ BESEDY 
SE SPISOVATELI. 

Šimon Blažej, 6.A.

BESEDA SE SPISOVATELKOU IVONOU BŘEZINOVOU  
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JARNÍ SBĚR PAPÍRU
se konal 3. dubna a do akce se zapojili snad všichni. Podařilo se naplnit 2 auta. Nasbírali 
jsme parádních 9 028 kg!

Tady je rozhovor s vítězem na II. stupni – Dominikem Pinkem, který nasbíral (dobří 

kamarádi mu pomohli ☺) neuvěřitelných 1 050 kg!!!

1. Jak dlouho jsi papír sbíral?
Sbíral jsem ho asi 3 týdny, byla to 

makačka.

2. Kde nebo jak  jsi papír sbíral?
No hlavně tak, že jsme chodili po 

domech a ptali se lidí, jestli nějaký 
nemají. Oni někteří měli a naštěstí 
nám ho dali.

3. Kde jsi papír skladoval?
U Vaška Němce v garáži.

4. Co dostaneš jako odměnu?
Knížku v hodnotě 300 kč.

5. Jakou si vybereš?

No tak to fakt nevím.

Naši nejlepší sběrači:

1. Dominik Pink 7. A 1 070 kg

2. Lukáš Baláš 6. A 424 kg

3. Jiří Moravanský 4. A 404 kg

4. Šimon Blažej 6. A 280 kg

5. Adam Ducháček 1. A 253 kg

6. Zdeněk Mizera 8. A 250 kg

7. Petr Bohun 5. A 221 kg

8. Adam Horňák 7. A 195 kg

9. Vojtěch Maděryč 5. A 190 kg

10. Jiří Košutek 3. A 183 kg

Připravil V. Guliš, 7.A

Dne 20. 4. jsme se sešli na dolní zastávce a 
čekali na autobus. Jeli s námi 2 paní učitelky 
- paní učitelka Šmachová a paní učitelka Tla-
chová. V 8 hod. dojel autobus, tak jsme se 
tam namačkali, protože byl úplně plný. Pak 
jsme vystoupili „Na kapřiskách“ a Tomáš 
Damborský nás vedl až k Zoo. Tady jsme če-
kali chvilku, než otevřou. Když konečně ote-
vřeli, tak jsme se rozdělili na 7. A a 7. B a ka-
ždou třídu si vzala jedna průvodkyně. Béčko 
šlo první a my za nimi. Vše, co jsme se do-
věděli, bylo zajímavé, ale asi nejlepší byli lvi 
a opice :). Lvi byli velmi zajímaví hlavně pro 
Aleška, protože je jako první objevil, že se 
„pářou“. Ale na gorilu nikdo neměl, ani lev. 
Nejvíc to schytalo áčko, na ně gorila začala 
házet trus a nějaké sme� . Schytala to i paní 
učitelka Šmachová, které ten opičák hodil 
trus do vlasů. Celý den bylo super počasí, 
tak se akce povedla po všech směrech:D

Sabina Šenkyříková 
a Marie Bařinová, 7. A
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Návštěva Zoo 7.A+7.B

Moc jsem se na to těšila, že budeme mít soutěže a spát ve třídě. Také jsme přišli už na 

vyučování v kostýmech, já jsem byla za Pippi Punčochu. Paní učitelky pro nás připravily za-

jímavé úkoly a soutěže, šli jsme i do knihovny, kde jsme vyráběli pohádkovník, četli jsme si 

pohádky Boženy Němcové. Potom už jsme se umyli, převlékli a vlezli do spacáků. Někteří ale 

nemohli dlouho zaspat, a rušili ostatní, paní učitelky je musely napomínat.

Ráno jsme měli snídani a každý dostal na památku diplom a pohlednici. Noc s Andersenem 

se mně líbila a doufám, že bude i příští rok.

Barbora Tlachová, 2.B

Noc s Andersenem na I. stupni - 30.3. 2012
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Letos se na naší škole uskutečnila Noc s Andersenem. Na 

druhém stupni proběhla 4. 5. 2012. Zaměřená byla tento 

rok na Boženu Němcovou, protože si letos připomínáme 

150. výročí úmrtí. Její pohádky nebo povídky určitě znáte. 

Každý z nás měl za úkol si doma přečíst nebo zhlédnout 

DIVOU BÁRU.

V 6 hodin jsme se 

sešli u školy a čekali jsme, až nám někdo otevře. Poté 

jsme se vybalili a šli jsme do učebny hudební výchovy, 

kde nás paní učitelka Kramářová, Tlachová a Čížková 

seznámily s tím, co budeme dělat. A měly připravené 

úkoly. První byl, že jsme měli zahrát pohádku od Bože-

ny Němcové (největší úspěch měla Perníková chaloup-

ka, která byla zmodernizovaná). Druhý úkol byl napsat 

na papír dopis Báře (hlavní hrdince povídky Divá Bára) 

a její cha-

rakteristiku.  

Pak jsme pře-

šli do druhé 

třídy, kde 

jsme skládali 

rozstříhané 

pověry a k pěti z nich jsme měli napsat pozitivní 

větu (např. Když uvidíš černou kočku, máš smůlu 

– Když uvidíš bílou kočku, máš štěstí atd...) V na-

šich „ložnicích“ (jak říkala paní učitelka Kramářová) 

jsme měli zhruba půl hodiny volno. Pak byla stezka 

odvahy. Museli jsme paní učitelky přemlouvat, aby-

chom mohli jít někteří po dvojicích. No jo, my jsme 

byli tak nervózní z toho, kdo nás bude strašit, ale 

paní učitelky nás napálili. Nikdo nás tam totiž nestrašil:D. Mezitím, co se strašilo, jsme si 

vyráběli andersenovské placky a stužky. Až se dochodilo, tak jsme si šli vyčistit zuby a spát 

(což bylo namáhavé, protože jsme dělali blbosti :D)

Připravila Leona Jordánová, 7. A

Noc s Andersenem 2012
(Na druhém stupni)

Podařený pohádkový 
den a noc
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V pátek 4. 5. 2012 se uskutečnil Den Země.
V prvních dvou hodinách byl připravený program ve třídách - AZ- kvíz, eko-

aktivity, kreslení „Život na louce“… Po posilnění ve formě svačiny jsme se vydali 
na zadní fotbalové hřiště, kde jsme viděli ukázky práce s různými dravci. Hláš-
ky pana „Saiferáka“ byly celkem vtipné. Bylo vidět, že ptákům rozumí a našel si 
mezi nimi i dobré kamarády. Oni ho taky rádi viděli a celkem ho i poslouchali, 
i když někteří byli docela nervózní ze silničářů a možná i některých žáků ☺. Ně-
kteří krasavci si prý zahráli i ve fi lmu. Z důvodu deště ale byly ukázky ukončeny 
a museli jsme se vydat zpět do školy, kde pokračoval další program ve třídách. 

zapsala Kristýna Kaňová, 7.B

Den ZeměDen Země

V pátek 11. 5. ráno jsme se sešli u školy. Když jsme konečně nastoupili do autobusu, 
4 hodiny jsme jeli a vyhlíželi chatu se jménem BUČINA. Když jsme přijeli, nejdřív jsme si 
mysleli, že budeme bydlet v chatkách, které stojí před velkou chatou, ale bydleli jsme v ní. 
Vybalili jsme se a byl oběd. Pak jsme šli na vycházku, která trvala skoro 2 hodiny. Potom 
jsme měli večeři a po ní jsme se rozdělili na skupinky (kmeny) Modrá, Zelená, Červená, 
Oranžová a Žlutá. A pak jsme museli jít spát (23:15).

 
V sobotu 12. 5. jsme posnídali 

a uklidili pokoje.
Pak jsme se seřadili před cha-

tou do svých kmenů. Hráli jsme 
INDIÁNSKOU HRU ČÍSLO JED-
NA. Po ní jsme si šli udělat čelen-
ky a náramky podle barvy naše-
ho kmene. Další úkol byl malovat 
totemy. Potom byl oběd a násle-
doval polední klid, ve kterém se 
hrály piškvorky, pexesa, poker, 
karty a odpočívalo se.

Po odpoledním klidu jsme šli 
hrát další hru se jménem INDI-
ÁNSKÉ PŘÍKAZY.

V úterý 15. 5. jsme posnídali, nachysta-
li se a vyrazili na výlet. První návštěva byla 
ve Valašském muzeum v přírodě (skanzen). 
V tomhle muzeum jsme navštívili „mlýnskou 
dolinu“, vozovnu se starými vozy, hamry,  
lisovnu oleje, starou pilu a kovárnu. Toto 
muzeum se nám moc líbilo. Potom jsme šli 
do Rožnova pod Radhoštěm. Paní učitelky 
nám připravily super překvapení - 8 velkých 
trampolín. Těžko se nám opouštěl dětský 
park. Cestou zpátky jsme se podívali na 
minigolf. 

I když počasí bylo někdy zamračené a 
bylo hodně chladno, chodili jsme skoro ka-
ždý den na hřiště. Hráli jsme různé sportov-
ní hry jako třeba pin-ponk, přehazku, tenis 
a malování křídami. Třeťáci, kteří se chystali 

Mezi indiány a indiánkami
ŠKOLA V PŘÍRODĚ DOLNÍ BEČVA 11. - 18. května 2012

na první svaté přijímání, se učili básničku, 
kterou jim dala paní učitelka Dvořáková.

Měli jsme i výlet na Pustevny a na Ra-
degast. Foukal tam vítr a byla tam otřesná 
zima. Potom jsme došli k autobusu, ve kte-
rém jsme se ohřáli☺ a ten nás zavezl do 
svíčkárny. Tady jsme toho taky hodně viděli 
a dostali jsme pěknou svíčku. Potom jsme 
šli hrát šátkovanou a stavět mohyly. Večer 
jsme se my, páťáci, dívali na hokej, protože 
probíhalo Mistrovství světa.

Celý týden byl fajn, hodně jsme toho vi-
děli a zažili a za to patří díky našim paním 
učitelkám.☺☺☺

Magda Tlachová 
a Aneta Urbánková, 5.A



ŠKOLÁČEK ŠKOLÁČEK10

Soutěž pro dobré zpěváky - Zpěváčci Podluží

14. dubna 2012 soutě-
žili ve Starém Poddvorově 
dobří zpěváci – proběhl 
zde totiž 1. ročník Sou-
těže dětských zpěváků 
Regionu Podluží. Z naší 
školy se zúčastnili žáci té-
měř ve všech kategoriích. 

Ve druhé kategorii sou-
těžila Veronika Bohůno-
vá ze 3.B a obsadila 2. 
místo. Ve třetí kategorii 
zpíval Martin Trn, který 
navštěvuje 4. třídu a také 
se umístil na 2. místě. 
Čtvrtá kategorie byla pro 
zpěváky 2. stupně a naši 
školu reprezentovali žáci 
z Nového a Starého Pod-
dvorova. Ze 6. třídy to byla 
Andrea Maděryčová, vy-
hrála 3. místo a Barbora 
Sůkalová, která vyhrála 
2. místo. Na 1. místě této 
kategorie se umístil Patrik 
Havlík ze 7.B

Barbora Sůkalová a Pat-
rik Havlík zároveň postoupili 
do oblastního kola, které se 
konalo 22. dubna 2012 v 
Lužicích. Zde Patrik vyhrál 
opět 1. místo. Zajistil si tak 
účast v celostátní soutěži. 

Rozhovor s Patrikem 
Havlíkem – vítězem re-
publikového kola soutěže 
Zpěváček 2012:

1. Patriku, jak ses ke zpí-
vání dostal?

• Bylo to tam super. Nejradši bych se tam 

hned vrátila. Naštěstí počasí nám vyšlo a 

celý týden bylo krásně.

• V pondělí jsme se nadšeně vypravili na 

pláž. Tam jsme zjistili, že je voda studená, 

tak jsme se vydali do bazénu, který byl jen 

pár metrů od pláže. Tam bylo dobře…☺
• V úterý po obědě jsme se vydali někteří 

na výlet do Benátek. Moc se nám tam lí-

bilo, viděli jsme různé památky, velmi zná-

mé náměstí svatého Marka i jeho kostel, 

svezli jsme se i na gondole, chodili jsme 

po různých obchodech…Kolem 19.30 

jsme jeli lodí do přístavu a pak autobu-

sem zpátky do kempu. Ti, co s námi nejeli, 

zůstali na plážia hodně se spálili, protože 

moc pálilo slunce. Chystali jsme se na dis-

kotéku (holky se prý chystaly dvě hodiny! - 

prý  to není pravda), ale začalo pršet, tak 

jsme nešli nikam. ☺ Vynahradili jsme si to 

naštěstí další večer, kdy se to pořádně 

rozjelo!!

• Ve středu jsme jeli do Caorle. Vystoupili 

jsme v centru města a směřovali jsme k 

šikmé věži. Průvodkyně nás pak zavedla na 

nábřeží s kameny, do kterých byly vytesa-

né různé tvary  – např. žába, delfín a další. 

Prošli jsme si obchůdky, zašli jsme si na 

pizzu nebo na zmrzku…

• V sobotu byly velké vlny, někteří se koupa-

li v moři, někteří pobývali  v bazéně. Taky 

jsme hrávali volejbal, kluci poker, někdo 

jezdil na kolečkových bruslích – prostě po-

hodička.☺
• Cesta byla náročná, ale dala se zvládnout. 

Počasí bylo úžasné a kolektiv taky. Mys-

lím, že celou Itálii jsme si fakt užili.

ITÁLIE – 8. a 9. TŘÍDAITÁLIE – 8. a 9. TŘÍDA
Co napsali naši deváťáci o pobytu v Itáli i :Co napsali naši deváťáci o pobytu v Itáli i :

Přes folklórní soubor Kor-
dulka u nás na Poddvorově. 

2. Odkdy tam chodíš?
Od 1.třídy.

3. Bavila tě soutěž?
Ano. Obzvláště ostatní 

soutěžící - byla s nimi zába-
va.:-)

4. Jak ses připravoval, jak 
trénuješ?

Léčil jsem se po nemoci, 
takže pitím různých Vincen-
tek atd... Trénuji dvakrát týd-
ně v tělocvičně ve Starém 
Podvorově a doma si před-
čítám text písní. Pan učitel 
Zdeněk Kubíček mě učí ver-
bovat.

5. Kolik soutěžících bylo 
v regionálním kole v Luži-
cích?

Mělo jich být 33, ale 4 
onemocněli.

6. Míváš trému?
Záleží na konkurenci ☺

a na počtu lidí sledujících 
moje vystoupení.

7. Kdy a kde bylo celostát-
ní kolo?

Konalo se 11. - 13. dubna 
ve Velkých Losinách.

 8. Kolik tu bylo účastníků?
V kategorii 8-15 let vystu-

povalo 47 účastníků.

9. Co jsi zpíval?
Za mořem je bílá růže, U 

Prešpurku.

K velkému úspěchu Pat-
rikovi gratulujeme!

Připravila 
Magda Tlachová 

a Aneta Urbánková,5. A

11
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Trojutkání v Úpici .-. ervna 

13

První den soutěžili mladší 
žáci a žákyně. Od nás tam 
bylo 10 kluků a 8 holek. 
Bojovali jsme v běhu na 60 
m, skoku vysokém, skoku 
dalekém, hodu kriketovým 
míčkem, běžecké štafetě 
a vytrvalostním běhu.  Naši 
borci skončili na parádním 
4. místě ze 13-ti škol, na 
bronzový pohár chybělo jen 
50 bodů! 

Holky se nedaly zahanbit 
a výsledkem je 5. místo ze 
12-ti škol. Kteří z nás dosáh-
li na medaile?  Pavel Mőse 
zvítězil v hodu kriketovým 
míčkem, Mirek Smolen byl 
druhý ve skoku dalekém a 
štafeta kluků v běhu 4x 60 
metrů zvítězila! Dívčí štafeta 

Dne 5. 6. 2012 se dva-
náctičlenná výprava vydala 
reprezentovat naši školu do 
města Úpice, které se na-
chází v Královehradeckém 
kraji.

Když jsme po dlouhé ces-
tě dorazili do Úpice, tak nás 
přivítal pouze pan ředitel a 
pan učitel. Ti nám přidělili 
třídu, která nám měla slou-
žit jako naše „apartmá“. 

POHÁR ROZHLASU V ATLETICE

aneb v Kyjově se makalo a taky to přineslo výsledky ☺

skončila na 2. místě. Deni-
sa Zhřívalová obsadila ve 
skoku vysokém 4. příčku.

Druhý den závodili ti star-
ší (8. a 9. třída). Starší hoši 
skončili na 9. místě ze 14-ti 

Později také dorazili žáci 
z místní školy, aby nás při-
vítali a soutěžní dny strávili 
s námi. Byli velmi přátelští 
a bez problémů jsme se s 
nimi začali bavit. Poté, co 
jsme se sžili s žáky z Úpice, 
přijeli naši další soupeři a to 
žáci z Kostelce nad Černý-
mi Lesy. Ti také dostali svo-
je „sídliště“ a bez problémů 
se s námi začali přátelit. 

Takže parta byla kompletní 
a nastal čas zahájení tohoto 
utkání tří škol. 

Při zahájení jsme byli 
obdarováni tričky s logem 
tohoto přátelského utkání. 
Jako první disciplína byl 
šplh. Poté následoval zají-
mavý program venku v okolí 
školy, kam přijeli lukostřelci 
a předvedli nám své umění. 
I my jsme si mohli střelbu 

z luku vyzkoušet. Této příle-
žitosti snad nikdo neodolal. 
Následovala nechtěná ve-
čerka a my museli poprvé 
rozbalit spacáky a odejít do 
„říše snů“. 

Další den byl samé pře-
kvapení. Snídaně byla vy-
dařená a my byli natěšení 
na další soutěže. Hned 
první disciplína byly šipkya 
petangue. A poté jsme se 
vydali do nedalekých Hav-
lovic do sportovního areálu, 
kde jsme odehráli disciplí-
ny: ruské kuželky, minigolf 
a streetball. Po tomto na-
máhavém kousku dne jsme 
chtě nechtě museli pěšky 
zpátky do Úpice, kde nás 
čekala poslední disciplína 

toho dne... florbal. Na ten 
jsme se těšili nejvíc☺. Po 
této poslední disciplíně ná-
sledoval zasloužený noční 
odpočinek. 

Čtvrtek byl zlomový a už 
od rána jsme tušili, že bude 
nabitý program. Ráno jsme 
byli rozdělení do skupinek 
po 6, z čehož v každé sku-
pině byli dva z každé školy a 
vydali jsme se plnit nám při-
dělené úkoly. Pátrali jsme 
po městě a hledali různé 
odpovědi na různé otázky 
o Úpici. Konečně Oběd. A 
po dobrém jídle následoval 
fotbal, ve kterém jsme i přes 
plná bříška bojovali☺. Po 
fotbale byl naplánovaný od-
jezd do České Skalice, kde 

škol, holky obsadily 4. příč-
ku z 10-ti škol! Probíhalo 
všecko v pohodě, nikomu 
se nic nestalo, počasí bylo 
dobré, takže jsme si to i užili.

vaši sportovci

probíhal naučný program 
o životě Boženy Němcové. 
Po této akci jsme nasedli do 
autobusu a přepravili se do 
Babiččina údolí a tam probí-
hala další prohlídka tohoto 
nám neznámého kraje. Bylo 
to příjemné zpestření. Jak-
mile jsme se vrátili následo-
vala disciplína Kloboučku 
Hop. A tento den uzavřel 
basketbal. Jako předchozí 
dny jsme zalehli do brlohů 
a usnuli.

Probuzení do dalšího dne 
bylo asi nejhorší ze všech, 
protože jsme všichni moc 
dobře věděli, že dnes bu-
deme muset domů. Ale 
před tím nás čekal poslední 
souboj s časem a to štafeta. 
Následovalo to nejsmutněj-
ší na celém našem pobytu v 
Úpici… loučení ☺. 

Toto Spotrovní stetkání 
bych zhodnotila (a myslím 
že členové výpravy se mnou 
budou souhlasit) jako velmi 
vydařené a závidím všem 
ostatním co tam pojedou 
příště.

Nakonec jsme vybojovali 
krásné druhé místo a za-
slouženě vyhrál domácí tým 
z Úpice.

Za zúčastněné sportovce 
Anna Jansová, 9.A
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V pátek 1. 6. 2012 se na prvním stupni 

uskutečnila „ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA.“Nej-

dřív byl slavnostní nástup na školním dvoře. 

Jednotlivé třídy představovaly světadíly:

1.A - AFRIKA

2.A+B - EVROPA

3.A+B - AUSTRÁLIE

4.A -  ASIE

5.A - AMERIKA

Návštěva členů parlamentu „Červené domky“ u nás 
Ve středu 13. 6. asi v 9 hodin ráno k nám dojela návštěva členů parlamentu hodonínské ško-

ly. Mile jsme je přivítali u dveří školy a odvedli je do sborovny. Jitka Nedvědická z 8.A řekla 

pár úvodních slov a poté začalo jednání. Náš parlament je seznámil s tím, jak to u nás chodí 

a pak jsme si ještě chvilku povídali. Než jsme se rozešli po škole, oni z tašek vytáhli drobné 

dárky a každému z nás něco dali. 

Pak  Jitka určila tři průvodce – Petru Bílíkovou, sebe a mě. Každá jsme si vybraly trasu a pak 

jsme vyrazili s hosty na obhlídku školy. Ukázali jsme jim učebny, 1. třídu a i ve školce jsme 

byli. Tam nám děti moc hezky zazpívaly. Když jsme se v 10:30 vrátili, převlékli jsme se a v 

tělocvičně jsme si zahráli přátelský zápas ve fl orbale. Ti, kteří byli zrovna na střídačce, mo-

hutně povzbuzovali. Když všechno skončilo, rozloučili jsme se a doprovodili je ke dveřím. 

Kristýna Pospíšilová, 9. A

Naše škola se opět zapo-
jila do známé výtvarné 
soutěže. Naše díla jste 
si mohli prohlédnout na 
nástěnce u chodby do 
družiny. Ve čtvrtek 15. 
června jsme se vydali do 
Mikulčic, kde jsme se zú-
častnili vyhlášení projek-
tu „Čarovné barvy země“. 
Kolem deváté ráno jsme 
byli na cestě do Lužic a z 
Lužic jsme jeli do Mikul-
čic, kde na nás čekal au-
tobus, který nás odvezl 
„na vykopávky“. Po přivítání nám hrála hudební skupina pár písniček. Poté jsme 
dostali instrukce, jaké máme možnosti vyplnit svůj čas, než bude vyhodnocení 
našich obrazů z přírodních materiálů. Zúčastnili jsme se různých vědomostních 
soutěží, a tak jsme se dozvěděli více o Velké Moravě a její historii. 
Po obědě jsme mohli pokračovat ve vědomostních soutěžích nebo si užívat slu-
níčka procházením se po okolí. Vyhlašování výsledků bylo velmi napínavé. Do naší 
školy dovezli diplom za 2. místo kluci ze 7. třídy (bojovali v druhé kategorii). Na 
konci vyhlašování na nás čekalo nemalé překvapení. Cenu publika získaly holky z 
9.A, které dostaly lahodný ovocný dort a společný výlet. Unaveni, ale s úsmě-
vem na rtech a dobrou náladou jsme odjížděli domů. 

za soutěžící Ivana Kosinová, 9.A

DEN DĚTÍ

Následovalo představení konti-

nentů, slib sportovců a rozhodčích, 

zapálení olympijského ohně a za-

zněla hymna.

Pak jsme se rozešli na různá sta-

noviště – hod plným míčem, krike-

ťákem, skok do dálky, běh na 60 m 

a maraton.

V každém třídě byla vyhlášena první 3 místa a vítězové dostali medaile.

Pro každého byl připravený dobrý nanuk. Páteční program byl super, počasí naštěstí vydr-

želo, tak jsme si všichni  zasportovali a udělali tak něco pro svoje těla :-).

Aneta Urbánková a Magda Tlachová, 5.A

I letos jsme malovali barvami země…

ZEPTAL I  JSME SE ZA VÁSZEPTAL I  JSME SE ZA VÁS

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU DAGMAR LOVECKOU

1. Odkud pocházíte a kde jste začala učit?
Pocházím ze Strážnice, ale se svou rodi-

nou žiji v Petrově. 5 let jsem učila na SOŠ ve 

Strážnici a poté jsem se začala věnovat výuce 

dospělých ve fi rmách a na jazykové škole, kde 

jsem strávila dalších 5 let. 

2. Kdo vás dovedl k tomu, abyste se stala 
učitelkou?

Práce učitelky se mi líbila vždycky a školu 

jsem měla od malička velmi ráda. Původně 

jsem chtěla učit němčinu. Po studiu na gym-

náziu jsem však odjela do USA, kde jsem strá-
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vila 6 let. Když jsem se vrátila zpátky do Čes-

ké republiky, rozhodla jsem se, že využiji své 

znalosti angličtiny. Složila jsem proto Státní 

zkoušku a při práci jsem začala studovat na 

vysoké škole.

3. Jaké máte koníčky?
Moc ráda cestuji, ale v poslední době ne-

mám k této mé zálibě příležitosti, protože 

mám dvě malé děti. Podnikáme však rádi vý-

lety po okolí a víkendy trávíme spolu na chatě 

a v přírodě.  Mám ráda všechno, co se týče an-

glického jazyka, proto se ve volných chvilkách 

věnuji právě jemu. Studuji dva programy v 

celoživotním vzdělávání a loni se mi po ně-

kolikaměsíčních přípravách podařilo vytvořit 

kurz angličtiny pro děti v předškolním věku, 

který je u předškoláčků moc oblíbený.

4. Čtete knihy? Pokud ano, jaké?
Od malička jsem nadšenou čtenářkou. Můj 

favorit je E.M.Remarque, ale právě teď čtu 

knihy, které souvisí s mým studiem. Jednou z 

nich je kniha Zelené pahorky africké od He-

mingwaye. A protože i má tříletá dcera mi-

luje knížky, často s ní čtu po večerech různé 

pohádky. 

5. Co říkáte na naši školu a naše učitele?
Myslím, že jsem ve škole velmi krátce na 

to, abych mohla cokoliv hodnotit. Hned prv-

ní den na mě však udělaly dojem prostory 

pro výuku jazyků. Jsou tu krásné prosvětlené 

učebny, jedna z nich je vybavená sluchátky a 

druhá interaktivní tabulí.

6. Sportujete ráda?
Upřímně přiznávám, že sport je má sla-

bá stránka a nikdy jsem se mu nevěnovala. 

Vždycky jsem dávala přednost spíše hudbě, 

tanci, literatuře a cizím jazykům.   

7. Co byste vzkázala žákům, které učíte?
Vzkázala bych jim, že neočekávám, že je 

pro všechny angličtina předmětem číslo jedna 

nebo dokonce koníčkem.  Znalost cizího jazy-

ka je však důležitá v mnoha profesích a proto 

by měl člověk alespoň jeden jazyk ovládat na 

dobré úrovni. Na jednu stranu je učení jazy-

ků běh na dlouhou trat, vyžaduje disciplínu 

a trpělivost, na druhou stranu se však dá při 

dnešních možnostech studovat i zábavnou 

formou. Proto se budu snažit, aby byly hodi-

ny zajímavé a zábavné. Všem bych moc přá-

la, aby měli také možnost vycestovat a ověřit 

si, kolik už se toho naučili.

Připravila 

Leona Jordánová, 7.A

Mohl byste nám představit vaši fi rmu?
My jsme fi rma z Mikulova a děláme tako-

véhle práce pro školy v rámci Jihomoravského 

kraje.

Kolik jedna tabule stojí a jaká je její život-
nost?

Cena tabule se skládá z ceny řekněme tabu-

le jako takové (to, na co píšete) a pak z úpra-

vy k používání jako interaktivní, pak z ceny 

toho dataprojektoru. Každá ta tabule stojí asi 

20 000 Kč a ten dataprojektor je ještě dražší. 

Někdy se bohužel musí ty tabule kvůli žákům 

opravovat, není to levná záležitost, tak do-

poručuju je neničit. Životnost těch tabulí je 

dlouhá, dá se předpokládat, že škola je bude 

používat určitě 20 let. Samozřejmě životnost 

toho dataprojektoru je nižší, máte k tomu 

nové počítače, takže sami to znáte, jaká je 

životnost počítačů. Časem zastarají a budou 

se muset vyměnit. Nicméně ta nová tabule 

nahradila tu starou, co jste tady měli a na tu 

psali ještě vaši tatínkové. Takže předpoklá-

Naše nové tabule
rozhovor s panem Petrem Šmídem, který je u nás instaloval:

dám, že vaše děti budou na tyto nové tabule 

ještě psát.:-) 

Jak se vám líbí naše škola?
Vaše škola je pěkná, jde vidět, že se hodně 

investovalo do téhle školy.  Je  moderní, upra-

vená, jak interiér, tak okolí školy. Viděl jsem, 

že tam máte běžeckou dráhu za školou a cel-

kově tu je velice kvalitní zázemí. Vaše obec se 

tady o to stará perfektně, to buďte rádi. 

Jak dlouho se ty tabule montují?
To záleží, kolik přijede lidí. Když přijedou 

tři montážníci, tak to mají za den hotové, my 

chodíme ve dvou, takže nám to trvá trochu 

déle. Víte, ono nejde jen o montáž té tabule, 

ale složitější je to s příslušenstvím - musíte 

přivést elektrický proud, musíte k tomu při-

vést USB kabel, to už si myslím, že taky znáte 

z počítače, k tomu ještě s HDMI obraz, zvuk 

atd. Musíte navrtat do zdi lišty, takže dvěma 

pracovníkům to trvá minimálně 1 den.

rozhovor vedl Adam Jakúbek, 5.A

ZE SLOHOVÝCH SEŠ I TŮZE SLOHOVÝCH SEŠ I TŮ

Žáci dostali v hodině slohu úkol napsat 

příběh podle fotografi í zvířat. Tady jsou dva 

nejlepší:

ŠIMPANZ PEPA
V pražské ZOO je velká sláva. Narodil se 

šimpanz. Jméno mu dali Pepa. Pepa rostl 

jako z vody. Pořád byl hodně nemotorný.

Jednoho dne uviděl fotku Amazonského 

pralesa. Pepa se ptá táty: „Tati, co to je?“ 

„Prales,“ říká táta. „I my jsme odtud,“ říká 

máma. Pepa zatouží po útěku. Po dlouhém 

přemýšlení, dumání, uvažování ho napadlo 

utéct při krmení.

Útěk se povedl. Rok bloudil Pepa po 

Praze, kradl jídlo z Macdonaldu, pil colu z 

Kfcéčka. A od té doby to s ním jelo z kopce. 

Byl závislý na penicilínu a fruku. 

Doma o Vánocích s dětmi
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ZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOSTZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOST

Jednou potkal na Karlově mostě nějaké-

ho tučptáka. Měli se hodně rádi. Nevím, 

jak se to stalo, ale měli spolu dva mutantíky. 

Tučpták to s těmi mladými nevydržel a po 

vlastních odletěl do Afriky. Mutantíky bo-

hužel přejelo letadlo.

A co Pepa? Ten tam hltá fruko dodnes.☺

Lukáš Moravanský, 6.A

PŘÍBĚH Z PRALESA
Kdysi dávno žily dvě opice. První došla k 

té druhé a řekla: „Huhuhuhuhuhu!“.

Druhá odpověděla: „Vrrrrhuhuhuhuhu!!“

A tak měly ty dvě opice další dvě opice. 

Jmenovali se Parůbek a Topolínek.

Pak se ty dvě opičky šly houpat na liánách 

ve větvích. Ale Topolínek spadl dolů na hla-

vu. Když Parůbek šel hledat Topolínka, uvi-

děl ho dole vedle stromu. Chtěl ho rychle 

zachránit, ale uklouznul po banánu a padal 

a padal… A ocitl se vedle Topolínka.Došel 

tam Křivozub a byli fuč.       

Michal Bílek, 6. A

A teď opět příběh, ale tentokrát na téma 

poznámky v ŽK:

ŠPATNÝ DEN
Ráno mi zazvoní budík o půl hodiny dřív. 

„Zatracený krám,“ říkám si. Dvakrát se 

převalím a už se válím po zemi. „Kurník!“ 

zakřičím a hned doletí taťka a říká: „Chceš 

někoho probudit?“ „Samozřejmě, že ne, 

kdybych chtěl, už bych to udělal.“

Přijdu do obýváku. „Mami, co je na sní-

dani?“

„Cože, neslyším tě, hučí mi tu odsavač.“

„Vidličky a nože,“ řeknu si pro sebe. „To 

jsem slyšela!“ zakřičí na mě mamka.

Venku prší. Po mnoha naschválech jako 

třeba opaření vodou jsem se konečně vydal 

do školy. Samozřejmě mě muselo postříkat 

auto, které vjelo do kaluže.

Na svačinu samozřejmě nic moc. V češti-

ně zase diktát díky Mariánovi. Jak jinak, že? 

V angličtině učitelka říká slova, kterým by 

Obama ani královna Alžběta nerozuměli.

A co by to bylo za den, kdybych nedostal 

poznámku, že?! A samozřejmě od inteli-

gentního vyučujícího. Však si to poslechně-

te: „ Váš syn přestřihl v počítačové učebně 

kabel od wi-fi  antény.“

V matematice jsme za trest psali test na 

objem. V přírodopise došlo k samovznícení 

spolužákova herbáře. V zeměpise mi uplava-

la Austrálie.

Tak a konečně je večer, Den blbec je za 

mnou. Teď už se nic nemůže stát. „Au, kde 

mám postel?!“

Lukáš Moravanský , 6.A

Deváťáci v hodině literatury probírali dílo 

W. Shakespeara a  hlavně jeho hru Romeo a 

Julie. Dostali za úkol napsat dopis Julii:

Drahá Julie,
To, co se stalo Romeovi, je mi líto, ale on 

by si jistě nepřál tvou smrt, proto neumírej.

On by si přál, abys byla šťastná.

Nevím, jestli bych dokázala reagovat jinak 

než ty. Asi bych stejně jako ty nedokázala 

bez své lásky žít. Kdybys žila v této době, ur-

čitě bych ti poradila, aby sis neubližovala, že 

jistě potkáš druhého Romea. Ale v době, kdy 

jsi žila ty, se nemohly dívky ze šlechtického 

rodu vdávat z lásky. Ve skutečnosti tě obdi-

vuji, že jsi to udělala. Doufám, že ne nadar-

mo se říká, když milenci zemřou „alespoň 

jsou konečně navždy spolu…“

Ivana Kosinová, 9.A

Letos je tomu právě sto let, kdy učitel 

A. B. Svojsík uspořádal pro kluky – bylo jich 

13 - první skautský tábor v lesích blízko 

řeky Sázavy. Šli pěšky z Prahy 4 dny, veškeré 

vybavení, které vážilo skoro 300 kilo, si vezli 

na dvoukolovém vozíku.V roce 1913 se již 

skauti zabydlují v prvních podsadových sta-

nech – světovém unikátu, který dodnes ob-

divují skautky a skauti z celého světa.

 

Svojsík ale skauting nevymyslel – velmi 

jej inspiroval americký spisovatel Ernest 
Th ompson Seton – žil mezi indiány, nazý-

vali ho Černý vlk. U indiánů se učil vnímat 

Antonín Benjamin Svojsík 
– zakladatel skautingu u nás

moudrost a krásu přírody a radost ze života 

ve volné přírodě. Svojsík četl jeho knihy – 

Dva divoši a Svitek březové kůry a načerpal 

z nich mnoho myšlenek a informací. Ty pak 

rozvedl v knihách Základy Junáctví,Tábo-
ření, V přírodě a jiných.V roce 1910 zalo-

žil první oddíl skautů, junáků v naší zemi.  

Do Skautu se hlásily stovky kluků a od roku 

1915 i děvčat. 

Život skautů měl a má pevná pravidla: 

„Prohlásí-li skaut něco, smí to být jen prav-

da, o níž je přesvědčený. Lež se trestá ode-

bráním odznaku jednou pro vždy. Skaut má 

být rytířský k dívkám, dobročinný k chu-

dým. Nemá uplynout den, aby něco dob-

rého nevykonal. V našem táboře ať je vždy 

pořádek, žádné hádky a závist.“ A. B. Svojsík

Drahá Julie,
s Romeem jste se asi moc milovali, když se 

kvůli tobě zabil, aniž by se přesvědčil, že si 

opravdu mrtvá. Škoda, že to neudělal. 

Musela to být pro tebe velká rána, když jsi 

ho viděla mrtvého a kvůli velké lásce jsi ze-

mřela s ním. Já bych to nedokázala.

- NN -

Drahá Julie,
nezabíjej se, život může být krásný i bez 

velké lásky. Je tolik úžasných věcí na světě.

- NN -



ŠKOLÁČEK ŠKOLÁČEK20 21

STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY
CO JE SKAUTING
 

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená 

chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít 

vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost 

rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a 

skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že be-

rou vlastní život do svých rukou.Skautská 

výchova ctí především tyto hodnoty:

• hrát fér

• spolupracovat s ostatními

• být ohleduplný k okolnímu prostředí

• mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj 

osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednic-

tvím her, zážitků, táborů a dalších aktivit

Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 

45 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší 

ZE SVĚTA PŘ ÍRODYZE SVĚTA PŘ ÍRODY

Lemur vari – náš Honza z hodonínské ZOO
se narodil 7. 5. 1990 v anglickém Twycrossu. V Zoo Hodonín je od 30. 6. 1997. Jeho part-

nerkou je o deset let mladší Kimberley. Ta se narodila v německém Ueckermünde. Honzovi 

už se pomalu nachyluje životní dráha, protože letos mu bylo 22 let!, přičemž lemuři se doží-

vají cca 20 let. Zatím je ale čilý, což je známkou toho, že je u nás o něj dobře pečováno.

Jinak domovinou lemura vari je ostrov Madagaskar, tam je vlastně endemitem, to zna-

mená, že nikde jinde nežije. Je považován za největšího a také nejpohlednějšího zástupce 

čeledi lemurovitých. Má huňatý ocas a uši, kontrastuje u něj bílá barva s černou. Vyznačuje 

se špičatým čenichem podobným liščímu i tím, že výborně šplhá a na stromech si staví hníz-

da. Samice mívá po devadesáti až sto dvou dnech 

březosti jedno až tři mláďata, i když lemur, který je 

veden v Červené knize jako kriticky ohrožený živo-

čich, k rozmnožování potřebuje téměř ideální pod-

mínky. Našemu páru se dosud mládě na svět přivést 

nepodařilo. Na vině je možná nejen velký věkový 

rozdíl mezi jedinci, ale i jejich nadváha, kterou se 

nedaří snížit.

informace zprostředkovala p. uč. Šmachová

výchovnou organizací v republice. Zároveň je 

členem mezinárodních skautských organizací.

Škoda, že v Bojanovicích není skautské 

hnutí rozšířené. Ale např. v Prušánkách nebo 

Mikulčicích fungují skautské oddíly velmi 

dobře. Pokud se o prázdninách chystáte na 

skautský tábor, určitě nebudete litovat!

V tomto díle si m žeš ud lat sv j test o jídle. Na konci zjistíš, jak 
to s tebou vlastn  je, sta í si po ítat, jakých kole ek máš nejvíc. 

   

1) snídáš?    

• Ano  

• Ne  

• Podle toho jestli stíhám  

2) Chodíš do fast foodu? 

• Ano  

• Ne  

• Ob as  

3) Jak asto za den jíš? 

• 5x  

• Mén  než 5x  

• Více než 5x  

 

4) Kolik litr  vody vypiješ za den?  

• 2 l  

• Mí   

• Víc  

5) Sportuješ? 

• Ano, ráda  

• Ob as  

• Sportování m  nebaví  

Jsi na tom moc dob e 

 Je to celkem dobé, ale n co bys m la zm nit 

Máš hodn  co zlepšovat 

Leona Jorádnová, 7.A
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STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

  EURO 2012
Je tu svátek fotbalové Evropy. Od 8. června do 1. července 2012 se utká 16 fotbalových 

mužstev o � tul Mistra Evropy. Hraje se v osmi městech Ukrajiny a Polska. České fanoušky 
určitě těší, že se na EURO probojoval i český tým. Ve skupině A se o postup utká s domácím 
Polskem, nevyzpytatelným Řeckem a nepříjemným Ruskem.

SPORTOVNÍ TEST
1. Jaké bylo nejlepší umístění českých 
fotbalistů na minulých mistrovství Ev-
ropy?

A/ 1. místo 
B/ 2. místo 
C/ 3. místo

2. Kdo z našich fotbalistů má nejvíce 
reprezentačních startů?

A/ Milan Baroš
B/ Tomáš Rosický
C/ Petr Čech

3. Kdo byl čtyřikrát od roku 1990 zvo-
len „Sportovcem roku“?

A/ Roman Šebrle

B/ Jakub Železný
C/ Martina Sáblíková

4. Kdy získalo české hokejové muž-
stvo zlatou olympijskou medaili?

A/ v roce1998
B/ v roce 1999
C/ v roce 2000

5. První Mistrovství světa v koloběž-
kovém závodu se uskutečnilo v roce:

A/ 2000 – Německo
B/ 2002 – Dánsko
C/ 2004 – Česká republika

Řešení: 1. B, 2. C, 3. B, 4. A, 5. C

Olympijské hry jsou nejv tší sportovní událost moderní doby. Svého p edch dce a vzor 
mají v antických olympijských hrách, konaných ve starém ecku v Olympii na 
poloostrov  Peloponés. Jejich zakladatelem byl podle pov sti Hérakles.Po ádají se 
jako:Letní olympijské hry od obnovení her v roce 1896 a Zimní olympijské hry od roku 
1924. Letní i zimní olympiáda se koná jednou za 4 roky. Od roku 1992 se st ídají po 2 
letech. Do tohoto roku se konaly vždy ve stejný 
rok.Samostatná, avšak organiza n  áste n  
p idružená, je šachová olympiáda. Od roku 2010 jsou 
také oficiáln  po ádány i letní olympijské hry 
mládeže, od roku 2012 pak zimní olympijské hry 
mládeže.  

Historie

Antické olympijské hry byly nejvýznamn jší, nejv tší a nejstarší z vše eckých her.
Konaly se od roku 776 p .n.l. až do roku 393 našeho letopo tu. Roku 394 zakazuje
olympijské hry zvláštním ediktem Theodosius I.. V roce 426 pak byl vydán rozkaz ke
zbourání chrám a soch v Olympii. Dílo zkázy bylo dokonáno zem t eseními v letech
522 a 551.

První novodobá práce o olympijských hrách vyšla roku 1430 a byla dílem
florentského básníka MateaPalmieriho. Roku 1491 vydal
VirgiliusPolydorus knihu O posvátných hrách starých ek a roku

1569 vychází v Benátkách kniha významného humanisty
Hieronyma MercurialaO gymnastickém um ní. I když si tyto

innosti nekladly za cíl znovuobnovení olympijských her, byly
d ležitým stupínkem na cest k oživení tradice p stování

kultury t la.

První novodobé sportovní hry nesoucí ozna ení olympijské, byly
Anglické olympijské hry, které na svém venkovském sídle v

Cotswoldu uspo ádal roku 1604Robert Dover. Hry podporoval i velký p íznivec a
propagátor sportu, král Jakub I. Hry se m ly konat každý rok za letního slunovratu, na
programu byly b žecké disciplíny, hod kladivem, mí ové hry, šerm holemi a zápas.
Mohli se zú astnit jak šlechtici, tak prostí ob ané, n kterých disciplín dokonce i ženy.
Hry se do kaly 40 ro ník a skon ily nejpozd ji se smrtí svého zakladatele.

První, kdo vystoupil s myšlenkou obnovení olympijských her, byl v roce 1760 n mecký
pedagogický reformátor Johann Bernhard Basedow. Dalším velkým propagátorem
vzk íšení olympijských her byl Johann Christoph Friedrich Gutsmuths. Pod jeho vlivem
uspo ádaly n které t lovýchovné organizace v n kolika n meckých m stech sportovní
klání pod ozna ením olympijské hry.

Zpracoval Adam Jakúbek, 6.A

Pierre de Couber� n se několik let věnoval studiu tělovýchovných systémů v anglosaském 
světě. Své poznatky zpracoval v několika knihách a zároveň usiloval o jejich začlenění do 
francouzského výchovného systému. Když viděl, že jeho literární činnost nevzbudila do-
statečný zájem, rozhodl se přejít k činům. V roce 1888 se rozhodl, že obnoví olympijské 
hry.

Okamžitě začal pro tento záměr shánět podporu v okruhu svých známých a přátel 
a 25. listopadu 1892 vystoupil s touto myšlenkou veřejně na schůzi k 5. výročí založení 
Francouzské unie atle� ckých sportů. V roce 1896 se tak konaly v Aténách první novodobé 
letní Olympijské hry
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RECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLURECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLU

Skrývačky 

Rick Riordan
Novodobé zpracování řeckých bájí s novými hrdiny

Kniha je o dvanáctiletém chlapci Percym Jacksonovi, jehož ot-
cem je bůh moře Poseidón.
Vládce bohů Percyho obviní, že ukradl jeho blesk. Percy se vy-
dává do tábora polokrevných (polobohů), kde se učí bojovat a 
ovládat své nové schopnosti.
Nakonec se Percy vydá hledat blesk se svým kamarádem fau-
nem Groverem a dcerou Athény Annabeth.

Úryvek:
„Pochop, já nechtěl být polobohem. Pokud tuhle knížku čteš, 
protože máš podezření, že jsi taky něco takového, radím ti: 
okamžitě ji zavři!“

Bohové Olympu
Vítejte zpátky v Táboře polokrevných! Volné pokračování napína-
vé dobrodružné série Percy Jackson právě začíná!

Do Tábora polokrevných přicházejí noví hrdinové Jason, Piper a Leo. Ale než se stačí pořádně 
rozkoukat, čeká je nebezpečná výprava, vedená záhadným proroctvím. A podaří se při tom 
všem vypátrat i Percyho Jacksona, ztraceného hrdinu? Není tak zlé probudit se v autobuse 
cestou na školní exkurzi mezi svou dívkou a nejlepším kamarádem. Pořádný malér ale je, když 
spolužáky nepoznáváš, nevíš ani, kdo jsi sám, a netušíš, jak ses tam vůbec ocitl! A to všechno 
je jenom začátek, protože na výletě v Grand Canyonu se začnou dít vážně strašlivé věci…

DOPORUČUJEMEDOPORUČUJEME

SKRÝVAČKY – HLEDEJ OPEŘENCE ☺
Pavla si dovedla s kamarády vždycky popovídat.
Dnes se potkalo u sochy svatého Václava na náměstí hodně lidí.
Petr přijal návštěvu a dovedl ji k ostatním hostům.
Babička a děda příští týden oslaví kulaté výročí svatby.
Na Nový rok proběhly u nás bouřlivé oslavy.
Nemusí mít na pokojích klimatizaci, protože vedro zde není.
Auto je ekologické, protože má motor elektrický.

Připravila Magda Tlachová, 5.A

Ani se nezeptala a usnula v hodině.

Běhá po chodbě nedovolenou rychlostí.

Běhá po třídě a zvrací židličky.

Během opakování se sousedem hrál karty a odmítal přiznat prohru.

Bez dovolení demoluje zařízení tělocvičny.

Svým zpěvem narušuje hodinu zpěvu.

Bezdůvodně kuká při hodině matematiky.

Hrála fotbal s jablkem, když jí bylo zabaveno, hrála vybíjenou s rohlíkem.

Při hodině dějepisu troubil stočeným pracovním sešitem státní hymnu!

Moc mluví, MOC!

Strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami.

Váš syn přinesl do školy prášek do pečiva a předstíral prodej drog. Odmítal vše vydat a nyní 

i přiznat.

Tak je jasné, že někteří výtržníci a výtržnice mají v žákovské slušnou sbírku zápi-
sů. O některých by se asi dalo říct: „Místo mozku má v hlavě kostku.“ Tak snad 
nepatříte mezi ně!?! ☺

PERL IČKY ZE ŽÁKOVSKÉ KN ÍŽKY :PERL IČKY ZE ŽÁKOVSKÉ KN Í ŽKY :

Ingredience: 

2 balení mražených malin, 2 balíčky sušenek, 

moučkový cukr, citronová šťáva, šlehačka, bílý jogurt, 

zakysaný smetana, vanilkový cukr

Postup přípravy poháru:

Mražené maliny necháme chvilku povolit, rozmixujeme, přidáme cukr dle chuti, citronovou 

šťávu a rozdrcené karamelové nebo čokoládové sušenky, dáme do pohárů a přikryjeme krémem 

z ušlehané šlehačky, jogurtu a zakysané smetany s vanilkovým cukrem. Necháme chvilku vy-

chladit, ozdobíme malinami nebo jahodami a mlsáme.
Dobrou chuť přeje Kristýna Kaňová, 7. B

Řešení: dlask, kalous, kos, slavík, výr, drozd, orel

Malinové osvěžení

Připravil Václav Guliš, 7.A
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