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ÚVODN ÍKÚVODN ÍK

Ahoj holky a kluci,
zdravíme vás v tento velikonoční čas. Je tu jarní číslo Školáčka, které jsme pro vás 
připravili a doufáme, že se bude líbit. I tentokrát tu najdete zprávy o tom, co se na 
naší škole dělo, nechybí tu různé zajímavosti – například o delfínech, o novém fi lmu 
Hobit nebo taky o tom, kdo byl sv. Jiří. Opět tu jsou užitečné rady – například jak se 
omluvit, pokud přijdete pozdě do školy☺, nebo jak si udělat dobré palačinky, když 
vás honí mlsná.
Přejeme všem dobré počtení a všem klukům, ať se jim podaří děvčata dobře „vyšla-
hat“. A co přát děvčatům – no přece, ať to klukům v úterý pěkně „oplatí“.☺

redakční rada

ZPĚV STROMŮ

Stromy šustí, vítr hučí,

keříky se zpívat učí.

Pomaloučku zpívají

a přitom se mívají.

Větvičky jim pomáhají,

u toho se namáhají.

Teď už umí mnoho slok,

zpívat budou celý rok.

Veronika Bohunová, 4.B

SVOBODA

Pták zamává křídly, vzlétne vzhůru,

na svět se pak dívá z kůru.

Vlk si na něj zuby brousí,

těší se, že ho zardousí.

Jemu to však nevadí,

zpěvem ho za to pohladí.

Ráno musí brzy vstát

a celému světu hold vzdát.

Probouzí se všechno živé,

slunce se jen směje,

jak ptáček hezky pěje.

Když pak přijde noc,

každému jde na pomoc.

Ivana Esterková, 4.B
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MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Dne 5. listopadu 2012 k nám zavítala vznešená návštěva z nebe. Byl to Mikuláš se dvě-

ma anděly a dvěma čerty. Navštívili první až sedmou třídu. Andělé nám dávali cukroví 
a čerti zase „čmrkanec“ na tvář. Někdo jich získal dokonce několik, takže se čertům do-
cela podobal. ☺

Naštěstí si ani letos nikoho neodnesli, i když někteří by si to i zasloužili… Jednu třídu 
navštívili dokonce i v tělocviku.

Přinášíme také exkluzivní rozhovor s úžasnými anděly (vlastně 
andělkami):
Jak dlouho se připravuješ, než se vydáš na zem?
No, minimálně dvě a půl hodiny. ☺

Jaké jsou letos děti ?
Líné , drzé, sedící u facebooku…

V jakém prášku si myješ křídla?
Perwoll WHITE MAGIC! Bělí fakt suprově. ☺

Kolik vás po světě chodí?
Zatím jsem potkala jenom jednoho…

Za Anděle:  Alžběta Kršová a Jitka Nedvědická. Rozhovor provedly: 
Kristína Podešvová, 

Magdaléna Tlachová, 6.A,

 Alžběta Rebendová, 5.A

Amnestie ředitele školy

Není to tak dávno, co jsme vítali nový rok 2013. V novoročním 

projevu dnes už minulý prezident republiky, Václav Klaus, informoval o udělení prezi-

dentské amnestie z důvodu dvacátého výročí samostatné České republiky. Právo vyhlá-

sit amnestii dává prezidentovi republiky Ústava ČR. Ponechme stranou značný rozsah 

amnestie či obrovskou vlnu nevole většiny občanů, kterou amnestie vyvolala. V úvod-

níku školního časopisu to zmiňuji kvůli něčemu jinému. 

Co je vůbec amnestie? Je to rozhodnutí o hromadném (úplném, nebo částečném) pro-

minutí trestu, kterou v minulosti uděloval panovník, dnes většinou prezident či par-

lament státu. Zpravidla se tak stávalo při různých výročích nebo nástupu panovníka 

(prezidenta) na trůn.

Tato událost mě totiž přivedla k úvaze, zda by amnestii neměli vyhlašovat i ředitelé 

škol. Samozřejmě by se netýkala trestných činů, ale prominutí udělených napomenutí 

či důtek za nevhodné chování, vandalismus či porušování školního řádu. A že by těch 

amnestovaných bylo! 

Zamýšlím se nad tím, jestli by to byl dobrý krok, či nikoliv. Takovou amnestii by jistě 

přivítali provinivší se žáci. Pravděpodobně by ji s úlevou přijala i většina rodičů provi-

nilých žáků. 

Co by na ni ale říkali žáci, kteří se celou dobu snažili chovat dle předem stanovených 

pravidel? Možná, že by někteří z nich ztratili motivaci, jiní by ztratili důvěru ve spra-

vedlnost, někteří by dokonce možná od té chvíle začali porušovat školní řád jako výraz 

protestu…

A co by na ni říkali učitelé, kteří dbali na dodržování školního řádu? A co ti, kterým 

„amnestovaní“ žáci nějak ublížili? 

Ne, amnestie ředitele školy není dobrý nápad. I nadále by se na všech školách měli 

odměňovat a chválit slušní žáci za jejich dobré chování, a rovněž „odměňovat“ ti, kteří 

na sebe upozorňují jiným způsobem. Jsem moc rád, že na naší škole je těch slušně se 

chovajících drtivá většina. 

Přeji všem
příjemně prožité Velikonoce!

                                                 Martin Maňas
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Koncert Skupiny Countrio

V pátek 21. 12. 2012 se v Obecním domě konalo vystoupení skupiny Countrio. 
U nás hráli KONCERT VÁNOČNÍ. Je složen z vánočních skladeb a koled českých, 
moravských, amerických 
a ostrovních. Všechny sklad-
by s vánoční tématikou jsou 
v countryovém duchu (Vrba 
košatá, Chtíc aby spal, Ryba 
rybě, The Silent Night - Ti-
chá noc….) 

NĚCO O SKUPINĚ:
Pochází z Hodonína a již 

desátým rokem hraje kon-
certy po celé ČR (i pár 
zahraničních měli) a pro 
všechny druhy škol. Ve sku-
pině je jich pět (u nás byli jenom dva), všichni se věnují svým nástrojům již několik 
desetiletí. Hlavní činností jsou výchovné koncerty pro děti všech kategorií, country 
bály a všechny akce, kde se zpívá a tančí country&countryrock music. I když některé 
lidi moc country nebere, myslím, že to bylo i hodně poučné a zábavné - hlavně na 
konci, když jsme všichni tancovali u pódia a k tomu jsme se ještě něco naučili.☺

Leona Jordánová, 8.A

Dne 13. 12. 2012 v se v naší škole ko-
nala Recitační soutěž všech básníků 
a recitátorů, kteří měli zájem se zú-
častnit. Celkem jich bylo 64! Škoda, 
že z druhého stupně se objevilo jen 
málo recitátorů. Zato se sešlo mnoho 
diváků, kteří odměnili soutěžící za-
slouženým potleskem.

Takhle to dopadlo:

I. kategorie – žáci 1. A a 1. B 
1. místo: Prokop Šottl, 1. B
2. místo: Koperová Alžběta, 1. A
3. místo: Toman Ondřej, 1. B

II. kategorie – žáci 2. A, 3. A a 3. B
1. místo: Bohůnová Eva, 3. A
2. místo Zámečník Petr, 2. A
3. místo: Martínek Vít, 3. B

III. kategorie – žáci 4. A, 4. B a 5. A
1. místo: Kotlaříková Veronika, 4. B
2. místo: Zámečníková Kateřina, 4. A
3. místo: Bílková Klára, 5. A
 Rebendová Alžběta, 5. A

IV. kategorie – žáci II. stupně
1. místo: Lukáš Závorka, 7. A
2. místo:  Mráková Ivana, 8. A
3. místo: Nedvědická Jitka, 9. A

napsala 
Alžběta Rebendová, 5.A

Recitační soutěž

I letos se naše škola zapojila do celostátní soutěže 
o znalostech Bible. V listopadu proběhlo školní kolo. 
Jak dopadlo – tady jsou vítězové:

1. kategorie (3., 4. a 5. třída) – Veronika Bohůnová, 4.B1. kategorie (3., 4. a 5. třída) – Veronika Bohůnová, 4.B
2. kategorie (6. a 7. třída) – Radim Zámečník, 7.A2. kategorie (6. a 7. třída) – Radim Zámečník, 7.A
3. kategorie (8. a 9. třída) – Jakub Blažek, 8.B3. kategorie (8. a 9. třída) – Jakub Blažek, 8.B

Vítězové postoupili do regionálního kola, které 
uskutečnilo ve Strážnici.

Do celostátního kola postoupil Radim ZámečníkRadim Zámečník. 
Soutěžní klání se konalo v prostorách Stojanova 
gymnázia na Velehradě. Radim o tom napsal:

Ve středu 6. února 2013 jsem se vydal s paní 

katechetkou Dvořákovou na Stojanovo gymnázium Ve-
lehrad. Ráno jsme nasedli na vlak, který nás odvezl na 
místo. Soutěže se zúčastnilo na 150 soutěžících.V deset 
hodin se začal psát písemný test. Během opravování 
testů jsme poslouchali sbor Stojanova gymnázia, který 
zazpíval hodně krásných písní.

V jednu hodinu jsme se dozvěděli jména vítězů. 
Já jsem se umístil na sedmnáctém místě. Po soutěži 
jsem se šli podívat do zdejší známé baziliky. Byla 
pro nás připravena také zajímavá prohlídka kláštera. 
V podvečer jsme se vrátili domů. Unavení, ale plni 
krásných zážitků. 

Radim Zámečník, 7.A

S o u t ě ž  B i b l e  a  m y



ŠKOLÁČEK ŠKOLÁČEK 76

Ve čtvrtek 24. ledna 

jsme se my, holky z 6. 

a 7. ročníku, zúčastnily 

krajského kola ve velkém 

florbalu v Pohořelicích 

s dalšími šesti nejlepší-

mi školami, které vyhrály, 

tak jako my, okresní kola. 

Hrály jsme dva zápasy, 

s domácími Pohořelicemi 

jsme bohužel prohrály 3:1 

a se školou ze Šitbořic 2:1. 

Byla velká škoda, že v naší 

skupině byly hodně těžké 

soupeřky, které se probo-

jovaly až do finále. Smůla 

byla i v tom, že nás od 

postupu dělilo jen pár vte-

řin, protože s týmem ze 

Šitbořic jsme ještě těsně 

před koncem vedly. 

Měly jsme radost z toho, 

že pak v zápase o 5. místo 

jsme porazily školu z Brna 

a obsadily stejně jako klu-

ci konečné 5. místo v kraji. 

Byl to dobrý výlet a dou-

fáme, že nebyl poslední. 

☺ 

za florbalistky 

Aneta Urbánková 

a Magda Tlachová, 6.A

Od 2. do 8. ledna 2013 byla celá 7. A na lyžařském výcvikovém kurzu na chatě Soláňce 
v Beskydech. Moc jsme si to užili. Toto jsou některé zážitky z hor:

Jeden z prvních dobrých zážitků byla ces-
ta na chatu. Líbila se mi také Ruská ruleta- 
hra s vajíčky, které máš na hlavě. Ti „šťast-
ně“ zasažení: Eliška Zámečníková, Adam 
Jakúbek a Katka Bílková. Zábavný byl také 
slalom, někteří spadli snad za každou tyč-
kou. Vtipná byla hra, kterou vymyslel Lukáš 
Závorka. Vypadalo to, jako kdybychom ne-
byli normální. Na horách se mi moc líbilo. 
Kdybych mohla, tak bych jela ještě jednou.

Andrea Maděryčová

Nejvíc se mi líbil večerní 
program, např. Ruská rule-
ta. První den jsme šli večer 
za klukama a to nebyl moc 
dobrý nápad �. To proto, že 
nás pan uč. Zmrzlík načapal 
a rozestavěl po chodbě a mu-
sely jsme tam stát přibližně 
dvě hodiny ☺. No ale mě 
už bolely nohy, a tak jsem 
si tam zdřímla. Druhý den 
jsme za trest musely vyjít 
kopec nahoru a dolů. Moc se 
mi líbila diskotéka ☺. Šestý 
den Nikola Rajčáková špatně spadla na koleno a musel ji odvézt sněžný skútr. Lyžák je pro 
mě nezapomenutelný a přeji dalším sedmákům, ať si to užijí na plné pecky jako my.  

Jana Ducháčková 

Na horách byla super atmosféra, každý se snažil zapojit se do večerních aktivit. S učiteli 
byla velká sranda a připravili si pro nás dobrý a zábavný program. Na svahu to bylo nejlepší, 
protože půlka třídy neuměla lyžovat a já jsem patřil mezi ně ☺. Poslední den už byl na svahu 
každý. Hory v Beskydech se mi líbily a kdybych mohl jet ještě jednou, tak bych jel.

Pavel Prčík
Zpracoval: Adam Jakúbek, 7.A

Můj nejlepší zážitek z Beskyd Krajské finále ve velkém florbale - mladší dìvèataKrajské finále ve velkém florbale - mladší dìvèata

Vítězové okresu a účastníci kraje ve velkém florbalu.

Vítězky okresu a účastnice kraje ve velkém florbalu.
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O l y m p i á d y

VĚŘÍŠ  S I? 
Dne 19. února jela 6. a 7. třída na natáčení 

televizní soutěže Věříš si. Také jsme navští-

vili Technické muzeum v Brně. 

TADY JSOU ZÁŽITKY Z VÝLETU: 

7. A -Technické muzeum:
V technickém muzeu byly nádherné modely 

letadel a aut. (Radim Zámečník)
Nejlepší byl telefon z dob Adolfa Hitlera, 

bylo tam hákové logo.(Marek Kučera)

Pěkné byly místnosti z dávné doby – např. 

holičství, hospoda, kovárna, kadeřnictví 

atd… (Filip Pazderka)
Nejvíc se mi líbila starodávná hospoda ☺ 

a plastová motorka. (Martin Kaňa)

Pythagoriáda (Matematická)
Uskutečnila se 6. 2. 2013. Zúčastnilo 
se 12 žáků druhého stupně a 5 žáků 
z pátého ročníku. Soutěžící řešili 15 
úloh a měli na to 60 minut. Postupující-
mi do okresního kola byli: Jiří Komosný 
(5. A), Matěj Prát (5. A), Marek Červenka 
(6. A) a Filip Hubačka (6. A). 
Gratulujeme. ☺

Olympiáda v anglickém jazyce
Konala se 16. 1. 2013.  Byla rozdělena 
na dvě kategorie 
- první kat. 6. a 7. třída a druhá kat. 
8. a 9 třída). První částí byl poslech a 
druhá část byla ústní, kde si soutěžící 
vybrali téma a mluvili o něm. V první 
kategorii se stal vítězem Šimon Blažej 

ze 7. A, ve druhé kategorii Josef Sa-
lajka z 8. A. Hoši, jste dobří! ☺

Olympiáda v českém jazyce
Proběhla dne 5. 2. 2013 v učebně čes-
kého jazyka. Úkoly byly z mluvnice 
a ze slohu. Mluvnická část byla hod-
ně o přemýšlení. Ve slohové části si 
soutěžící měli vymyslet příběh, popis 
apod. na téma ZA TOHLE TI PATŘÍ 
DÍK. A jak to dopadlo? 1. místo ob-
sadil Jakub Veselský (8. B), 2. místo 
Ivana Mráková a Filip Pospíšil (8. A) 
a 3. místo Pavlína Ševčíková (9.A). Jednu 
z nejlepších slohových prací si přečtě-
te v kapitole Ze slohových sešitů, je 
od od Denisy Uhrovičové. 

připravila Leona Jordánová, 8. A

7. A - Věříš si?:
Nemyslel jsem si, že to všechno takhle pro-

bíhá. (Filip Pazderka)

Ve Věříš si se mi líbilo, že to bylo uvnitř 

úplně jiné než v televizi. (Tadeáš Jakúbek) 
Je to dobrá zkušenost a je zajímavé být 

u televizních kamer. (Trávníková Erika)
6. A - Technické muzeum:
Líbila se mi hlavně herna, ale stroje byly 

taky fajn. (Šárka Trechová)
V technickém muzeu se mi líbily staro-

dávné kočáry a obrazy. (Denisa Duhaj-
ská)
Moc se mi líbilo „Člověče, nezlob se“ v 

egyptské verzi. (Jirka Lekavý)

6. A -Věříš si?:
Všechno se mi líbilo, jenom mě trochu mrzí, že 

Filip Pazderka prohrál. �
Byla tam sranda a bylo to dobré. ☺ (Sabina 

Siwiecová)

Super zážitek na celý život… (Radim Zámeč-

ník)

Bylo to fajn, ale špatně se mi dýchalo, to kvůli 

tomu kouři. (Žeňka Kuhstan)

připravil Adam Jakúbek, 7.A
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ZEPTAL I  JSME SE ZA VÁSZEPTAL I  JSME SE ZA VÁS

Rozhovor s paní učitelkou Kateinou Novákovou
Je u nás nová, učí angličtinu na 2. stupni:

11

AKCE, KTERÉ NÁS DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU JEŠTÌ ÈEKAJÍ:AKCE, KTERÉ NÁS DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU JEŠTÌ ÈEKAJÍ:
 5. 4.  – Noc s Andersenem
 19. 4. - Den Zemì
 7. 5. - Exkurze do ZOO Hodonín – 7. A
 13. – 17. 5. - Škola v pøírodì – Filipov – 3. až 5. tøída
 27.5 – 31. 5. - Cyklovodácký kurz – 8. a 9. tøída
 31. 5.  – Den dìtí  
 12. – 14. 6. - „Trojsetkání“ škol – letos v Dolních Bojanovicích
 28. 6. - Slavnostní ukonèení školního roku 
  – pøedání cen a vysvìdèení, rozlouèení s deváśáky

TAK VIDÍTE, JE NA CO SE TÌŠIT – A URÈITÌ SE VŠICHNI TÌŠÍME NA TO NEJLEPŠÍ TAK VIDÍTE, JE NA CO SE TÌŠIT – A URÈITÌ SE VŠICHNI TÌŠÍME NA TO NEJLEPŠÍ 
– NA PRÁZDNINY – HURÁ!!!– NA PRÁZDNINY – HURÁ!!!

CO NÁS ČEKÁCO NÁS ČEKÁ

1. Paní učitelko, odkud pocházíte?
Pocházím z Hodonína, ale žila - a pracovala 

- jsem i jinde, např. ve Zlíně.

2. Kde jste učila, než jste přišla k nám?
Převážně na jazykových školách a ve fi r-

mách. Do školství jsem poprvé zavítala na 
ekonomce, tam se mi moc líbilo.

3. Chtěla jste být učitelkou už odmala?
Naopak, jako malá jsem velmi rezolutně 

odmítala myšlenku na kantořinu. Pokud si 
správně vzpomínám, chtěla jsem být umě-
leckým kovářem.

4. Jaké máte koníčky?
Cestování, focení, svého psa... a četbu, 

četbu, četbu.

5. Jak se vám líbí na naší škole?
Velmi. Denně mně překvapujete, to je na 

mé práci asi to nejlepší.

připravila Aneta Urbánková, 6.A

ZE SLOHOVÝCH SEŠ I TŮZE SLOHOVÝCH SEŠ I TŮ

Každý dobře ví, že člověk k životu potřebuje 
v první řadě vodu a jídlo, aby mohl přežít.  

Je důležité mít peníze, aby si člověk nějaké 
jídlo mohl vůbec koupit, ale je mnohem lepší 
mít zahradu, pěstovat si na ní alespoň ovoce 
a zeleninu, protože všechno se vypěstovat nedá. 
I když by to bylo moc fajn zasadit si například 
strom, na kterém by rostla čokoláda. Jenže to-
hle všechno bohužel nestačí. 

Kam to jídlo skladovat? Hodně z nás si to 
třeba neuvědomuje, ale bez ledničky bychom 
to měli těžké. Samozřejmě, že všechno jídlo se 
do ledničky dávat nemusí, nebo někdy dokonce 
nemůže, ale to jde spíš o potraviny, které jsou 
pro život ne vždy tak moc potřebné. Myslím tím 
například určité cukrovinky. 

Chtěla bych touhle slohovou prací sdělit, že 
všichni máme ledničku sice možná jen za primi-
tivní elektrospotřebič, ale když se každý zamys-
líme, zjistíme, že i lednička je svým způsobem 

důležitá součást naše-
ho života a nebylo by 
to bez ní vůbec lehké. 
Ale bohužel si tako-
vých věcí moc neváží-
me… A proto můžeme 
děkovat, že lednička 
vůbec existuje, že ji 
máme. Takže milá led-
ničko, za tohle ti patří 
dík. ☺

napsala 
Denisa Uhrovičová, 

9. A

AndulkaAndulka

Andulička kulí očka

na korelí maminku.

Tohle není moje máma,

ta není tak rozcuchaná,

Létá krásně učesaná.

Ty na hlavě máš chocholku.

Karolína Seďová, 4.B

Co mě bavíCo mě baví

Fouká vítr ze strání,

domů nás to zahání.

Padá sníh a všude zima,

u notebooku vždy je prima.

Na googlu si vyhledám

to, co nejraději mám.

Zapomenu na všechno,

na zimu i na teplo☺.

Aleš Mizera, 4.B 

ZA TOHLE TI PATŘÍ DÍKZA TOHLE TI PATŘÍ DÍK
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Příběh o sv. Jiří a drakovi pochází 
z Východu, do našich končin byl přinesen 
Křižáky Legenda praví, že na úsvitu tře-
tího století terorizovala obyvatelstvo 
libyjského Silene obluda, která vylézala 
z mokřin, měla křídla, dlouhý zakrouce-
ný ocas, zelenou krokodýlí kůži a svým 
jedovatým dechem oslepovala všechno 
živé. Obyvatelé museli každý den na 
chvíli vypudit draka z hnízda kvůli vodě. 
Aby to mohli učinit, nabízeli drakovi lid-

skou oběť, kterou určil los. Netrvalo dlouho a los padl i na krásnou královskou dceru 
Alkyonu. Jiří, který jel právě kolem, se postavil drakovi a osvobodil princeznu. Drak 
pro něj ztělesňoval všechno zlo, proti kterému Jiří přísahal bojovat. Šťastní obyva-
telé Silene se nato z vděčnosti nechali pokřtít a přijali křesťanství. 

Svatý Jiří zemřel při pronásledování křesťanů za vlády císaře Diokleciána. Byl to 
velmi statečný muž, který se své víry nezřekl ani při krutém mučení. Bývá zobrazo-
ván na koni, jak zabíjí draka. 

Jiří má svátek 24. dubna – všem Jiříkům přejeme všechno nejlepší.☺ 

připravila Sabina Šenkyříková, 8.A

ZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOSTZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOST

Sva tý  J i ř í Sva tý  J i ř í 
-  d rakob i j e c-  d rakob i j e c

• je britský komik, známý zejména 
 jako Mr. Bean
• Rowan Sebastian Atkinson se narodil 

 6. ledna 1955

• vyrůstal v selské rodině a už odmala 

 projevoval nadání rozesmívat lidi, 

 přesto se nechtěl stát komikem

• po studiích se však komikem stal

• začal psát pro divadlo v Oxfordu Playhouse 

 a uplatnil se i jako divadelní komik

• v roce 1979 pronikl do televize jako herec 

 a scénárista v seriálu BBC Nezprávy v devět
• od roku 1990 ženatý se Sunetrou Sastry, s níž má dvě děti, Lily a Benjamina

• jeho úspěchy pokračují a zajišťují mu růst popularity

Her e c  Rowan  A tki nsonHe r e c  Rowan  A tki nson

Mr .  BeanMr .  Bean
• seriál Mr. Bean pochází z let 1989 – 1996

• v seriálu se moc nemluví, komické jsou zde 

spíše situace

• Bean je smolař, chovající se extrémně při-

trouble, kterému nic nevyjde tak, jak si na-

plánuje a jak si představuje

• známé je to, že jezdí jedovatě zeleným Mini 
a má plyšového medvídka

• byly natočeny i dva celovečerní fi lmy - 
Prázdniny pana Beana a Mr. Bean: Největší 
fi lmová katastrofa 

Věřím, že i vy jste fandové Mr. Beana.:-)

připravila Sabina Šenkyříková, 8.A
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ZE SVĚTA PŘ ÍRODYZE SVĚTA PŘ ÍRODY

STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY

Delfín skákavý (Tursiops trunca-
tus) je známý druh delfína, protože je 
často chován v delfi náriích a je často 
používán pro výzkumné účely. Je po-
dobný delfínu obecnému, ale má kratší 
čelisti s menším počtem zubů a působí 
celkově mohutněji.

Delfín skákavý má tělo dlouhé 2,5 
až 4 metry, váží 150–200, výjimečně 
až 390 kg. D ožívá se 30–36 let. Má 
hřbetní ploutev zřetelně protaženou 
dozadu a trojúhelníkovitě zašpičatě-
lou. Břišní strana je světlá, hřbetní 
šedohnědá až černá (tmavá barva za-
sahuje i na čelo a čelisti).

Život
Žije ve skupinkách po 5 – 15 kusech, 

ale občas se houfuje i do větších sku-
pin (až 100 jedinců). Skupina se vět-
šinou zdržuje podél pobřeží na úseku 

Jak jsem slíbila, je tu 

další návod na za-

jímavé vyrábění ☺. 

Je to taková kytka 

z látky, která se dá 

pak přilepit na spon-

ku, čelenku nebo tře-

ba skřipec, prostě na 

cokoli ☺. Potřebuješ: 

šifonovou látku (kolik 

druhů barev chceš), 

korálky, svíčku a zá-

palky, nůžky, tavící 

pistoli, jehlu a nit a 

to, na co to pak přile-

píš (čelenka, skřipec, 

gumička, sponka ☺). 

Pak už to snad podle 

návodu pochopíš (mů-

žeš dá i víc vrstev, než 

je na obrázku) ☺.

připravila 
Leona Jordánová, 8.A

D e l f í n  s k á k a v ý
200–300 km dlouhém a nekoná delší 
přesuny. Delfíni skákaví dokážou vy-
vinout rychlost až 50 km/h a rádi se 
honí s loděmi. Skoky nad hladinou bý-
vají dlouhé až 10 m a 4 – 5 metrů vyso-
ké. Ryby loví tento delfín spíš u dna a 
spotřebuje až 7 kg za den. Kromě ryb 
loví i měkkýše, korýše a menší žraloky.

Výskyt
Vyskytuje se v mořích a oceánech 

tropického a mírného pásma, včetně 
Středozemního a Černého moře. Mís-
ty se podél evropského pobřeží dosta-
ne až do Severního moře. 

Březost a mláďata
Jeho březost trvá 12 měsíců. Mládě 

je asi 1 m dlouhé. Přichází na svět v 
mělkých vodách, kde mu matka ihned 
pomůže nadechnout. Po dobu 18 měsí-

ců pije mateřské mléko, které obsahu-
je hodně tuku, po němž mládě rychle 
roste. Asi ve věku 6 měsíců poprvé 
ochutnají rybu a matka je učí lovit. 
Samice rodí pouze jedenkrát za tři 
roky a to jen jedno mládě.

Delfíni se dorozumívají pomocí dý-
chacích orgánů a jazyka. Vydávají zvu-
ky jako pískání, mlaskání nebo vrzání.

Každých 30 minut musí vyplouvat na 
hladinu, aby se nadechl vzduchu.

Inteligence
Inteligence je u delfínů značně vy-

vinutá, mnoho vědců je považuje za 
stejně chytré jako jsou lidé. Delfíni 
mají ve skupinách různá postavení a 
vlastní jazyk a jména.

Je známo mnoho případů, kdy delfíni 
zachránili člověka nebo jiného tvora, 
když se topil. 

připravila Aneta Urbánková,6.A
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STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

Milujeme pohyb
ON THE STREET

Pod pojmem STREET (= ulice) si vybaví každý něco 

jiného. Pouliční gangy, feťáky, bezdomovce… Ale 

jsou to hlavně ADRENALINOVÉ SPORTY, které 

STREET PROSLAVILY. Skate, Freestyle, In-Line 

brusle-sporty, které na ulici neznají mezí.

Freestyle BMX
Freestyle BMX je disciplína jízdy na bytelném bicy-

klu s koly o rozměru 20 palců. Jezdec se snaží svou 

jízdu naplnit různými akrobatickými triky a prvky.

VZHLED KOLA
Rám kola si každý jezdec vybírá podle sebe tak, jak vyhovuje jeho výšce a stylu jízdy. Hmot-

nost kol se v průběhu let velmi snížila. Nyní se pohybuje kolem 11 kg, málokdy však klesá 

pod 10 Kg.

V dnešní době je trend vozit vysoká a široká řidítka, díky čemuž se kolo lépe ovládá.

Značně se také liší vybavení kol na určité disciplíny, například pegy… Na fl atland se použí-

vají tlusté a neklouzající, aby se na nich dalo dobře balancovat a vždy bývají 4. Na street se 

vozí tenčí, odolnější a kluzčí pegy, většinou v páru, záleží na jezdci.

TRIKY
Způsob provádění triků se liší podle disciplín: street, dirt jump „dj“,freestyle, fl atland, vert. 

Většinou však lidé kombinují různé styly, nejčastěji dirt a street, jelikož mají spoustu spo-

lečných prvků.

OCHRANNÉ DOPLŇKY
Pády z kola mohou být nebezpečné – typickými úrazy jsou otřes mozku, rozsáhlé odřeniny, 

spáleniny nebo tržné rány. Proto je důležité za každých okolností nasedat na kolo s kvalitní 

přilbou. Pro sjezdovou cyklistiku v terénu, downhillové nebo cyklokrosové trasy jsou ne-

zbytné chrániče holení, kolen a loktů, ochranné sportovní rukavice nebo krunýř na páteř. 

Správná volba je i full face přilba. Když přilba praskne, neměla by být znovu používána!

připravil Tomáš Šenkyřík, 5.A

NOVÝ FILM - HOBIT ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY

Během prosince 2012 se v kinech objevil velkofilm o hobitu Bilbovi Pytlíkovi.  Je natočen podle knihy 

anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena, který je známý trilogií o Pánu prstenů.

O čem je film:

Jednoho dne potká hobit jménem Bilbo Pytlík čaroděje Gandalfa, 

který proti jeho vůli přivede do jeho nory (hobiti bydlí většinou ve 

velkých podzemních norách a Bilbo jako docela zámožný hobit 

vlastní jednu z nejlepších) společenství trpaslíků a označí Bilba za 

vynikajícího lupiče.

 Takto začíná dobrodružná výprava za získáním pokladu, o který 

trpaslíky připravil drak Šmak. Cestou k Osamělé hoře potkává vý-

prava obry, kteří je málem snědí. Naštěstí se jim podaří utéct. Celí 

zničení se za pomoci Gandalfa objeví u elfů v Roklince. Tady je 

obrovský krásný dům (je to dům složený z více částí a domů), kde 

mocní a tajemní elfové žijí. Brzy se skupina vydá na cestu. Do-

stanou se do hor, kde dojde k velmi dramatické události. Výprava 

je zajata skřety!

A jak to dopadne – podívejte se sami nebo si to můžete přečíst v 

knížce. ☺
Magda Tlachová, 6.A

DOPORUČUJEMEDOPORUČUJEME

SKRÝVAČKYSKRÝVAČKY

V každé z vět najdi název potraviny:

Elvíra má slovenského dědečka.

Prý že dneska přijede na návštěvu. 

V pátek s ním budeme doma, sobotu strávíme na výletě v hlavním městě.

Petrovi něco spadlo do oka, šel s tím k lékaři.

Mámo, u kapličky silně zahřmělo!
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PERL IČKY Z VYUČOVAC ÍCH HOD I N . . .PERL IČKY Z VYUČOVAC ÍCH HOD I N . . .

Osmisměrka

Hodně štěstí! ☺
připravila Petra Petrášová, 5.A

Při probírání básníka, prozaika a novináře Jana Nerudy jsme se dozvěděli, že to byl před-

stavitel Májovců. Na otázku učitele, na čí odkaz Májovci navázali, žák odpověděl: na odkaz 

Karla Maye (autor příběhů o indiánském náčelníkovi Vinnetouovi a zálesáku Old Shatter-

handovi). Vyučujícící pohotově zareagoval: „Ne, ne a není to ani včelka Mája!“  (Uhodneš 

správnou odpověď?)

Bylo to v hodině literatury v 7. A. Četli jsme část divadelní hry Dalskabáty hříšná ves od 

Jana Drdy. V jednom dialogu tam stará bába Plajznerka nadává starému čertu Matesovi, že 

je líný a že má pořádně nasekat dřevo, ať může přiložit do pece. Plajznerka tam říká: „Já teď 

jdu na bezinky a ty sekej.“ Ale jedna z holek to přečetla takto: „Já teď jdu na benzinky…“ 

Hezky se jí povedlo celou třídu rozesmát. ☺

Paní učitelka na začátku hodiny říká: „Ať se mi nahlásí ti, co chybí!“ ☺ 

Vešli jsme do učebny, sedli jsme si a paní učitelka říká: „Filipe, zavři světla a rozsviť dveře!“

Podařilo se i u vás něco veselého – podělte se s ostatními ve Školáčku!!!
red. rada

Vždycky se hodí mít v záloze pár omluv pro případ, že bys přišel/a pozdě do školy:

Jak omluvit pozdní příchod do školy

„Obávám se, že vám nemůžu vysvětlit, 
proč jdu pozdě do školy. Vláda mě zavá-
zala k mlčenlivosti.“ ☺

„Příliš prudce jsem stiskl/a zubní pastu 
a pak jsem se ji celé ráno snažil/a do-
stat zpátky do tuby.“ ☺

„Já za to opravdu nemůžu, rodiče totiž 
nemohli najít klíče od mojí klece.“ ☺

„Už jsem byl/a skoro ve škole, když jsem 
si najednou všiml/a, že mám na sobě py-

žamo, a tak jsem se musel/a vrátit domů 
a převléknout se.“ ☺

„Ráno hodně pršelo a já jsem se bál/a, 
že budou záplavy.“ ☺

„Měl/a jsem sen, že jsem nejlepší ze tří-
dy, a tak prosím pochopte, že jsem to 
nemohl/a pokazit a vstát ráno z poste-
le.“ ☺

připravila Alžběta Rebendová, 5.A

VT IPYVT IPY
Žákovská
Pepíček se ptá tatínka:
„Tati, umíš se podepsat potmě?“
„Jasně“, odpoví tatínek.
Pepíček: „Tak zhasni a podepiš mně žákovskou!“

Mrtví koně
Přijde Pepíček pozdě do školy a učitelka se ptá: 
„Proč jdeš tak pozdě?“
„Protože jsem jel do školy na koni a na náměstí 
mi TEN KŮŇ chcípl“. Paní učitelka na to: „Tak 
to je pěkná hloupost, nevymýšlej si takové ne-
smysly!“
Za chvíli přijde další žák a učitelka se ho ptá: 
„PROČ JSI PŘIŠEL POZDĚ???!!!“ Žák s pláčem 
řekne: „Když já jsem-jel-tramvají-a-ta nemohla 
jet dál, protože na kolejích ležel mrtvý kůň.“

Čerstvý vzduch
„Mami, já si skočím ven, stýská se mi po čers-
tvém vzduchu!“ říká Franta. A maminka řekne: 
„Tak dobře, ale řekni tomu čerstvému vzduchu, 
že máš být v osm hodin doma!!!“

Misionář a lev - křesťané   
Jde misionář po poušti, narazí na lva, sepne ruce 
a praví: „Pane Bože, dej tomu lvu křesťanské 
city. Lev si stoupne, sepne ruce a říká: „Děkuji 
ti, Pane Bože, že jsi mi dal takovou výbornou 
kořist.“ 

Houba
Otec povídá synovi: „Můžeš mi vysvětlit, jak tě 
napadlo sníst houbu na nádobí?!“ Syn s brekem 
odpovídá: „V atlasu hub nepíšou, že by nebyla 
jedlá!“

Kolejnice a budka
Potkají se dva chlápci na poušti a jeden nese 
telefonní budku a druhý kolejnici. První vysvět-
luje: „Telefonní budku mám proto, že když po 
mně jde lev, budku položím a zavřu se do ní.“ A 
jak to děláš ty s kolejnicí? Druhý odpoví: „Když 
za mnou lev začne běžet, kolejnici pustím a to 
se to potom utíká!“☺

připravil Matěj Prát, 5.A
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RECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLURECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLU

Palačinky jsou jedno z mých nejoblíbe-
nějších jídel. Nejsou moc složité na pří-
pravu, a proto si je vždy, když mám chuť 
na něco sladkého, udělám.
Nejdříve je potřeba připravit těsto. 
Vezmeme si mísu, ve které pomocí ku-
chyňské vařečky smícháme mléko, hlad-
kou mouku a špetku soli tak, aby vznikla 
správná hustá směs. Těsto necháme ale-
spoň pět minut odstát.
Mezitím rozehřejeme pánev, přilijeme 
jednu polévkovou lžíci oleje a poté na ni 
nalijeme jednu plnou naběračku těsta 
tak, aby se rozlilo po celé pánvi.
Palačinku smažíme z obou stran dozla-
tova, každou přibližně tři minuty. Při 
obracení palačinky musíme být opatrní, 
aby se neroztrhla. Osmaženou palačinku 
dáme na připravený talíř. Těsto v míse 
během smažení průběžně mícháme, aby 
hustší část těsta neklesla ke dnu.
Nakonec palačinky potřeme ovocnou 
marmeládou (já mám nejradši meruňko-

PalačinkyPalačinky

vou). Můžeme přidat i tvaroh, aby byly 
chutnější. Celou palačinku srolujeme do 
trubičky, posypeme moučkovým cukrem, 
ozdobíme šlehačkou ve spreji a polijeme 
trochou tekuté čokolády.
Palačinky jsou moc dobré třeba i se 
zmrzlinou a ovocem. Určitě je doporu-
čuji a přeji dobrou chuť.

Tereza Podešvová, 9.A
slohová práce

popis pracovního postupu

Několik otázek jsme jsme během jejich 
nebeské návštěvy položili i vzácnému hos-
tovi – svatému Mikuláši:

1) Jak dlouho ti trvá se ráno upravit?
Jen chvilinku, nejsem náročný :-)

2) Sportuješ?
Ale ano, dokonce si otvírám vlastní Mikuláš-

skou posilovnu.

3) Kde se tak dobře schováváš, že tě ni-
kdy nevidíme?
Obvykle jsem schovaný ve svém srubu na 

velmi tajném místě. 

4) Co sis přál na Vánoce?
Nejvíc jsem si přál novou berlu a pernament-

ku na zastřihávání a očistu vousů :-)

Děkujeme za rozhovor a těšíme se příští 
rok na viděnou!

připravila Leona Jordánová, 8.A 
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Klára Maršálková, 1.B

Terezie Zelinková, 1.B
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