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ÚVODN ÍKÚVODN ÍK

Ahoj holky a kluci 
Zdravíme vás v letním čísle Školáčku a doufáme, že se vám bude líbit a najdete tu 
zajímavosti i zábavu. Děkujeme všem, kteří do tohoto čísla přispěli. 
Brzy všichni dostaneme vysvědčení, tak hlavně ať jste spokojení vy i rodiče.  
Přejeme všem krásné a hodně dlouhé prázdniny!!!

Redakce Školáčka

ŽIRAFA

Žirafa je jako drak,

natáhne se do oblak.

Vidí z výšky všechny tvory,

třeba i na velké hory.

Vladislava Bílíková,

4. B

NÁVŠTĚVA VE SPÍŽI

Myš, myš, myš

vyjedla nám spíž.

Nechala jen drobky,

zbyly po ní bobky.

Myš, myš, myš

vyjedla nám spíž.

Veronika Kotlaříková, 4. B

BLESK

Náš pes Blesk je jako třesk.

Když rozkouše botičku,

seberu mu lodičku.

Kousne mě do malíčku.

Já mu říkám: „Ty, ty, ty!“

Hned rozkousal dvě boty.

Když už mám dost mého Bleska,

bratr Vojta hned mu tleská.

Magdaléna Bílíková, 4. B

RÝMOVÁNÍ O PSECH

Šel jsem do parku,

ale bez dárku.

Našel jsem tam psa.

A ten pes 

našel ves.

A v té vsi 

byli psi.

Venčit psy není psina

ani pro našeho syna.

Lukáš Herka, 4. B
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O SKÁKÁNÍ
Skákat se dá různě: po jedné noze, přes švihadlo, do dálky, do výšky, 

o tyči, přes kaluže, do vody, nebo taky do řeči. 
Každé skákání má svá úskalí a svá pravidla: přes švihadlo skáčeme většinou snožmo (tedy 

oběma nohama současně), do dálky a do výšky zase jen jednou nohou. Do vody bychom 
měli skákat jen tam, kde bezpečně známe hloubku a členitost dna. Úrazy, které ze skákání do 
vody jsou (ať už po nohách či po hlavě), končí většinou velmi tragicky, na invalidním vozíku. 
Mějme to prosím všichni na paměti, než se rozhodneme skočit do neznámé vody, i kdyby tam 
před námi úspěšně skočili naši kamarádi…

Tolik bezpečnost skákání. Ve škole bývám svědkem i posledně jmenovaného skákání, ská-
kání do řeči. Přestože se naši žáci chovají velmi slušně a se zdravením či kouzelnými slovíčky 
„prosím, děkuji“ nemají většinou problém, rezervy vidím právě ve skákání do řeči. Možná, že 
jsme to žákům my, dospěláci, ještě nestačili jen říct a upozornit je na to. Tak tedy: počkat, až 
domluví ti, kterým chci něco sdělit, patří mezi zásady slušného chování. Děkuji všem, kteří 
o neskákání do řeči budou nejen přemýšlet, ale i ho realizovat…

Přeji všem zaměstnancům a žákům školy vydařené prázdniny plné sluníčka, odpočinku a ra-
dosti. A bezpečné skákání!  Martin Maňas

V Kulturním domě ve Starém Poddvorově proběhl 2. ročník soutěže dětských zpě-
váků „Zpěváčci Podluží“. Z naší školy se zúčastnili žáci téměř ve všech kategoriích. 
Ve 2. kategorii soutěžila Kristýna Bimková z 1.A, ve 3. kategorii Veronika Bohunová 
ze 4.B, Martin Trn, který navštěvuje 5. třídu, Adéla Bílíková a Denisa Duhajská ze 
6.A třídy. Veronika Bohunová a Denisa Duhajská získaly „Cenu poroty“ a Veronika 
byla oceněna i starostkou Starého Poddvorova a dostala velký dort. V další - 4. ka-
tegorii soutěžily žákyně z Nového a Starého Poddvorova navštěvující naši školu, a to 
Andrea Maděryčová ze 7. A, která získala 2. místo, a Barbora Sůkalová ze 7.A obsadila 
1. místo. Jitka Nedvědická z 9. A  získala 3. místo. Do oblastního kola soutěže, které 
se konalo 21. 4. v Lužicích, postoupila Barbora Sůkalová, která sice postupové místo 
do celostátní soutěže nezískala, ale i tak žáci naší školy měli velký úspěch.

Další naši dobří zpěváci se zúčastnili soutěže „Skřivánci ze Slovácka“, která se 
uskutečnila na ZŠ v Hovoranech. Na medaile se nám dosáhnout nepodařilo, ale žák 
naší školy Filip Pospíšil z 8. A s hudebním doprovodem spolužáků Jožky Salajky 
a Luboše Čulena získal Zvláštní cenu poroty.

Všem našim zpěvákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Poděkování patří p. uč. Klubusové a p. uč. Navrátilovi za dobrou přípravu 
soutěžících.

RR

PĚVECKÉ SOUTĚŽE

Páťáci ve hvězdárně
Dne 26. 3. jsme se sešli před školou. 

Když jsme byli všichni, nasedli jsme do 
autobusu a jeli do Brna. Jeli jsme asi 
hodinu. Když jsme byli ve Hvězdárně, 
chvíli jsme čekali a potom nám jeden 
pán otevřel dveře do obrovského sálu. 
Všichni jsme vstoupili a zhasla světla. 
Uvítal nás jeden pán a následně vysvět-
loval, co všechno uvidíme. Asi uprostřed 
místnosti se začal vysouvat nějaký velký 
přístroj.Ten pán nám vysvětlil,že se jme-
nuje PLANETÁRIUM. Za chvíli se všude 

kolem nás rozsvítily hvězdy. Ukazovali 
jsme si souhvězdí, které planetárium 
brzy taky promítalo. Za chvíli jsme vi-
děli také družici. Družice sledovala naši 
planetu a všechny ostatní planety naší 
soustavy: Merkur, Venuši, Zemi, Mars, 
Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Družice 
ukazovala i některé měsíce. Chvíli na to 
se rozsvítilo a my jsme šli do autobusu.

Ve hvězdárně se nám moc líbilo, hodně 
jsme se toho dověděli.

Matěj Prát, 5.ADen dětíDen dětí
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Škola v přírodě

 

Jednoho dne nám paní učitelka Šmachová 
oznámila, že pojedeme do ZOO. Moc jsme 
se na to těšili. Přišel den odjezdu. Ráno 
jsem viděla Patrika Geshwandtnera, který 

Ve dnech 13. - 17. května se vydali žáci 
třetích a čtvrtých tříd do hotelu Filipov 
poblíž vesnice Javorník. Prožili jsme „rok 
na vsi“. Byli jsme rozděleni do šesti sku-
pinek: Všeumělové, Rybáři, Pekaři,Tkalci, 
Kominíci a Zahradníci. 

Nejsilnější byli Rybáři. Vytahovali si 
odměny za to, že nasbírali nejvíc bodů 
a vyhráli. Odměny byly pěkné obzvlášť 
u kluků :) - např. panenka, líčidla... Nej-
větší atrakcí byl bazén a vířivka. Líbila se 
nám taky zarostlá ovečka v ohradě, kte-
rá stála pár kroků od hotelu. Na „jaro“ 
jsme zavítali přímo do vesnice Javorník, 
měli jsme tam najít různá místa a na-

Dne 26. 3. jsme jeli do brněnské 
Hvězdárny a také jsme se zastavili 
v Technickém muzeu, kde už dřív byli 
žáci ze 7. třídy. Viděli jsme tam spoustu 
zajímavých věcí ze současnosti i starších 
dob. Bylo tam různé oblečení, staré ko-
čárky, obrazy...Tyhle věci byly spíše pro 
holky a pro kluky tam měli auta, motorky, 
zbraně z pravěku, letadla,….

Bylo to hodně zajímavé, ale nejlepší 
bylo, že jsme se mohli zabavit ve velké 
herně, kde také bylo hodně zajímavých 
věcí, které jsme si mohli vyzkoušet. Bylo 
to pěkné.

Alžběta Rebendová, 5.A

Páťáci v Technickém muzeu 

přišel oblečený za medvěda. Po cestě 
jsme se v autobuse moc nasmáli. Pak nás 
kluci vedli „zkratkou“. Bylo to asi 3x delší 
než normálně. Přišli jsme do ZOO, kde nás 
přivítala paní průvodkyně, která nás sezná-
mila ze všemi věcmi tykajícími se zdejší ZOO 
a zvířat, která tu žijí. Nejvíce se nám líbilo 
u opic. Dělaly na nás obličeje a házely na 
nás špínu. Ale nejlepší bylo, jak se tvářil na 
paní učitelku Šmachovou jeden opičák. Vy-
padalo to tak, že se do ní zamiloval . Pak 
nastal konec a šli jsme na autobus. Nikdy 
na to nezapomenu, byl to úžasný a zajímavý 
zážitek. 

Bára Helešicová, 7. A

kreslit její mapu. V „létě“ jsme byli v lese 
a měli jsme čarodějnickou diskotéku. Na 
„podzim“ jsme vyráběli draky a soutěžili 
s nimi. V „zimě“ jsme lyžovali – měli jsme 
ale hodně staré lyže – a slavili jsme Vá-
noce :-). Program byl pestrý a zajímavý.

Chceme poděkovat paním učitelkám, 
že nám vymyslely a připravily program 
a paní vychovatelce Jaškové, že se o nás 
postarala a každou bolístku nám pofou-
kala.

Bylo to super a těšíme se na příští 
školu v přírodě.

Lucka Horáková, 4. A
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DEN ZEMĚ na 2. stupni
Uskutečnil se dne 22. dubna. Přišli nás navštívit hosté z CHKO Bílé Karpaty, kteří 

nám povídali zajímavosti o zvířatech, např. o znacích zvířat, jaké mají pachy a o růz-
ných dalších věcech. Dále jsme vytvářeli mapu světa, EKO časopis a  měli jsme různé 
soutěže. Letos deváťáci sadili vrbu.

Historie Dne Země
Každoročně se koná 22. dubna, v moderním pojetí jde o eko-

logicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení ži-
votního prostředí. Začalo to roku 1969, kdy se především John 
McConnell snažil založit tento svátek a zároveň vytvořil i neo-
fi ciální vlajku pro tento den. První Den Země byl slaven v San 
Francisku. Později se připojil i zbytek světa.

CHKO Bílé Karpaty
CHKO BK bylo založeno Ministerstvem kultury dne 3. listopadu 

1980, rozprostírá se na ploše 746,6 km2 na území okresů Hodo-
nín, Uherské Hradiště a Zlín. Pracovníci se snaží, aby nejen žáci, 
ale i dospělí se více zajímali o přírodu a o její ochranu.

zpracovala Leona Jordánová, 8. A

76

Co máš dnes ke svačině aneb Zdravá výživa
projekt ve školní družině

Den Země je den věnovaný Zemi, 
který se každoročně koná 22. dubna. 
V moderním pojetí jde o ekologicky mo-
tivovaný svátek, upozorňující lidi na do-
pady ničení životního prostředí. I na naší 
škole se Den Země stává pomalu tradicí. 
Ten letošní připadl na pátek 19. dubna. 
Bylo pro nás připraveno mnoho různoro-
dých činností, a tak si snad každý našel 
aktivitu, která ho bavila.

Den Země

Myslíš, že je důležité, co jíš - třeba na svači-
nu? Určitě ano, a proto jsme tomuto téma-
tu věnovali čas v naší družině. Nejdřív jsme 
z nabídkových letáků vystřihovali obrázky 
potravin a vyráběli z nich koláže. Pak jsme si 
rozvrhli, jak by měla vypadat zdravá svačina 
– neměly by v ní chybět např. zdravé a dobré 
pomazánky, ovoce, zdravé pití atd. Společně 
jsme vyrazili do obchodu na nákup surovin. 
Dokonce jsme si sami pomazánky udělali a 
troufli jsme si i na pečení chleba. Zadělali 
jsme těsto a po vykynutí se chleba v pekár-
ně pěkně upekl. I některé maminky upekly 
doma pečivo a připravily pomazánky. Slav-
nostně jsme prostřeli stůl a na ochutnávku 
jsme pozvali i paní učitelky a druhou část 
školní družiny.
Každý by se měl čas od času zamyslet, jestli 
se jeho svačina neskládá převážně ze sladkos-
tí, brambůrek či jiných věcí, které víc škodí, 
než neprospívají…

RR

Přijeli k nám i ochránci přírody z CHKO 
Bílé Karpaty, kteří nám velmi zajímavou 
formou povídali různé zajímavosti o pří-
rodě. Zúčastnili jsme se vědomostních 
soutěží. Děti na prvním stupni skládaly 
na chodbách školy a ve třídách obráz-
ky z vršků od PET lahví, hrály soutěže, 
vytvářely mapu světa nebo hrály vědo-
mostní hry. 

Ve všech třídách proběhla anketa, ve 

které jsme hlasovali o tom, které zvíře si naše škola 
adoptuje. Vyhrála surikata.

Kéž by si všichni uvědomili, že je potřeba přírodu 
chránit. 

Petra Petrášová, 5.A

DEN ZEMĚ na 2. stupni
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C y k l ovod á k
Od pondělí 27.5. do pátku 31.5. 

bylo 23 odvážlivců z 8. a 9. třídy  na 

cyklovodáckém kurzu ve Veselí nad 

Lužnicí. I když nám skoro celý týden 

pršelo, tak to bylo super a hodně 

jsme si to užili: 

1. Den: V pondělí ráno 7:50 jsme 

vyjeli od školy. V autobuse jsme do-

stali pokyny. Asi za 3 hodiny jsme 

dojeli na místo. Vybalili jsme si věci 

z autobusu a rozdělili se do chatek. 

Pak jsme se vydali na kánoe, tam nám 

instruktorka Lenka dala pokyny, jak 

správně máme jezdit na kánoích. Tak 

jsme nasedli a jeli. Neobešlo se to bez 

pádů :). Večer jsme měli chvilku disko-

téku a pak jsme šli spát.

2. Den: V 8:30 jsme měli snídani. 

Pak jsme se převlékli a šli jsme k mini-

busu, naložili jsme lodě a minibus nás 

odvezl na vodu. Jeli jsme asi 20 km. 

V půlce cesty jsme se zastavili v bufetu 

a pojedli oběd. Pak si pár lidí vyměnilo 

dvojice a vyrazili jsme na další cestu. První, kdo spadl, byla Iva s Lubošem. Skoro na konci se 

obrátila Terez s Filipem a 2x po sobě Karol s Denčou . Aspoň se pořádně umyli.  

3. Den: Vstali jsme, nasnídali jsme se, 

teple oblékli a vyrazili na kolech na zámek 

Červenou Lhotu. Ujeli jsme 23 km. Šli do 

zámku, kde jsme měli pěknou prohlídku 

a pak jsme měli rozchod. Když jsme se vy-

fotili, nasedli jsme na kola a jeli zkratkou, 

která vedla přes kaluže a bahno. Nejvíc to 

odnesl Filip, Martin a Nikola. Když jsme 

dojeli, šli jsme se osprchovat, navečeřet 

a večer byl táborák.

Protože je to letos 1150 roků, co k nám přišli ze Soluně bratři Konstantin a Me-
toděj, konala se v rámci oslav soutěž Velkomoravské dobrodružství. V dubnu bylo 
školní kolo, kterého se zúčastnili ti, kteří doma vypracovali test o životě C+M.  

Dne 23. května jsme se vydali do Hodonína, kde se konalo děkanátní kolo. Jeli 
ti, co se umístnili na předních místech školního kola – bylo nás celkem 13, od třetí 
třídy po osmou třídu. Jela 
s námi p. uč. Dvořáková, 
paní Svatava Tomanová 
a otec Petr. Celkem tam 
bylo přes 60 účastníků.

Soutěž se konala v Pas-
toračním centru, kde jsme 
byli rozděleni do skupinek 
ve třech kategoriích. Pro-
bíhalo to takto: vědomost-
ní test, úkoly ve skupin-
kách, svačina, velké fi nále 
a vyhodnocení. 

Dopadlo to dobře. Naše 
snaha o dobrou přípravu 
se vyplatila: v 1. kategorii 
obsadila 3. místo Lucka 
Horáková ( já :)) a Víťa Martínek 4. místo, ve třetí kategorii se Radim Zámečník 
umístnil na 3. místě a i ostatním se dařilo, celkem jsme přivezli 6 diplomů.

Bylo to zajímavé, získali jsme nové zkušenosti. Byla tam dobrá atmosféra, hodně 
jsme si to tam užili.

Chceme ještě poděkovat p. uč. Dvořákové za to, že nás dobře připravila.
Lucka Horáková, 4.A 

4. Den: Ráno jsme vyrazili na kánoích 14 km. U jednoho jezu 

jsme zastavili a přenesli kánoe. Filip, Dominik a Luboš neváhali a 

skočili do vody, i když byla zima (asi se potřebovali ochladit ). 

Jak jsme dojeli do kempu, povečeřeli jsme a měli karaoke a disco.

5. Den: Ráno jsme se nasnídali a šli jsme si zahrát hru s gumou, 

překvapivě ji vyhrála Valča. Pak jsme vyrazili na závody. Vyhrála 

Karol a  Denča. Pak jsme se sbalili, uklidili chatky a šli do jídelny. 

Tam jsme dostali diplom „Nejdrsnější škola“ a jeli domů.
Sabina Šenkyříková, 8.A

V e l k o m o ra v s k é  d o b ro d r u ž s t v í
soutìž o našich vìrozvìstech :)
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KOPANÁ  MCDONALD ´S  CUP

Okresní přebornice v malém fl orbalu
V úterý 30. dubna se holky z osmých tříd - Mráková Ivana, Zhřívalová Denisa, Jor-

dánová Lea, Ďurinová Nikola, Kašníková Eliška, Chmelařová Tereza, Hubáčková Sa-
bina a z devítky - Kršová Alžběta, Nedvědická Jitka, Kopečková Karolína zúčastnily 

okresního kola 
v malém fl or-
balu v hale ve 
Velké nad Ve-
ličkou. Bohu-
žel ze sedmi 
př ih lášených 
družstvev při-
jela jen tři. 
Soupeřky ze 
školy z Nenko-
vic holky pora-

zily 8:0 a nad domácími děvčaty z Velké nad Veličkou jsme 
vyhrály 3:2.

Holky hrály dobře a vítězství si opravdu zasloužily.         
Našim fl orbalistkám moc GRATULUJEME!!!:-)

Okresní kolo v malém fl orbalu – Mladší kluci
Kluci postoupili do okresního kola po vítězství v kole 

okreskovém, které se konalo v naší tělocvičně.
Prušánky ani Ratíškovice neměly proti nám šanci. V okres-

ním kole kluci porazili družstvo Rohatce a Veselí nad Mo-
ravou a stali se přeborníky okresu. Našim borcům gratulu-
jeme a hoši, jen tak dál.

Okresní kolo v malém fl orbalu – Starší kluci
V pátek 24. května se v Rohatci utkala čtyři nejlepší družstva okresu Hodonín v 

malém fl orbalu kategorie starších kluků – nás reprezentovali z 9. třídy Jakub Siwiec 
a Jenda Kotlařík, z 8. tříd Kuba Veselský, Filip Pospíšil, Václav Němec a Adam Hor-
ňák.

Našimi soupeři byly školy z Rohatce, Vracova a Veselí nad Moravou. Po výhrách 
nad Vracovem a Rohatcem jsme hráli rozhodující zápas s Veselím. Soupeři stačila k 
celkovému vítězství remíza.

Konečný výsledek byl 5 : 5, když jsme 14 vteřin před koncem vstřelili gól na 5:4, 
ale v poslední vteřině!!! jsme dostali vyrovnávací branku, která rozhodla díky lepší-

Naše florbalová vítězství
mu skóre o vítězství Veselí nadMoravou. Škoda té poslední vteřiny. Ale i tak je to 
mega dobrý výsledek - hoši, gratulujeme!!!:-) RR

Okresní fi nále v malém fl orbalu - mladší děvčata (6. a 7. třída)
Tento turnaj se konal ve středu 19. června v naší tělocvičně. Přivítali jsme sou-

perřky z Velké nad Veličkou, Hroznové Lhoty a Žarošic. Všechna děvčata hrála dob-
ře, ani nasazení jim nechybělo. A výsledek? Výborný -1. místo pro Dolní Bojanovice. 
Takže přebornicím okresu gratulujeme. 

Magda Tlachová a Aneta Urbánková, 6. A

V úterý 14. května se žáci prvního 
stupně zúčastnili okresního kola v ko-
pané McDonald’s cupu, které se konalo 
v Hroznové Lhotě. Do okresního kola 
jsme postoupili po vítězství v okrsku, kte-
rý se hrál v Žarošicích. 

V okresním kole jsme v základní sku-
pině porazili ZŠ Hroznová Lhotu a ZŠ 
Velkou nad Veličkou, v semifinále jsme 
si poradili se žáky z Kyjova. Ve finále nás 
čekala škola ČD Hodonín, která byla 
nad naše síly. Přesto jsme byli s celkovým 
2. místem na okrese velmi spokojeni.

V závěru nás ještě čekalo překvapení, 
protože vítězi okresu ČD Hodonín pře-
nechali účast v krajském finále druhé-
mu nejlepšímu celku okresu, což byla 
naše ZŠ Dolní Bojanovice. Krajské finále 
jsme odehráli ve středu 22. května 2013 
v Brně na ZŠ Janouškova. Ve skupině jsme 
prohráli všechny zápasy (Tišnov 0:1, ZŠ 
Brno Vejprtova 1:4 a ZŠ Janouškova 0:5) 
V zápase o konečné sedmé až osmé mís-
to jsme porazili ZŠ Vyškov 1:0 a obsadili 
konečné 7. místo v krajském finále.

I když jsme tajně doufali v lepší umístě-
ní, tak jsme museli ocenit kvality soupe-
řů, kteří byli nad naše síly a jsme rádi za 
získané zkušenosti…

Děkujeme za pomoc při zajišťování do-
pravy žáků na soutěž panu faráři Karaso-
vi, paní Fatěnové a panu Chromečkovi. 

A všem našim fotbalistům gratulujeme.

T. Zmrzlík

Soupiska: 
5. tř.: Chromeček Lukáš, Robek Michal, 
Hubačka Radim,
4. tř.: Baláš David, Fatěna Michal, 
Vítek Tomáš, Zelinka Petr, Kovařík 
Radim, Košutek Jiří,
3. tř.: Rebenda Štěpán
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Středa 15. 5. a čtvrtek 16. 5. byly ve zna-

mení atletiky. Středa patřila kategorii III., žá-

kům ze šestých a sedmých ročníků. Soutěžili 

v běhu na 60 m, 1000 m, skoku vysokém 

a dalekém, hodu míčkem a štafetě 4 x 60 m.

Naši žáci se neztratili a obsadili mezi 13-
ti školami celkově 5. místo. Nejlepších vý-

sledků dosáhl Lukáš Závorka, který vybo-
joval výkonem 453 cm ve skoku dalekém 
2. místo a štafeta chlapců na 4x60 m, která 
obsadila 3. místo.

Ve čtvrtek se závodů zúčastnila jak děvčata, 

tak chlapci kategorie IV, žáci osmých a devá-

tých tříd. Po výborných výkonech obsadili 
chlapci celkové 4. místo v okrese a děvčata 
si přivezla pohár za celkové 3. místo. Vý-

borného výkonu dosáhla Denisa Zhřívalová, 
která svým výkonem 447 cm ve skoku dale-
kém vybojovale 2. místo a štafeta dívek na 
4x60 m obsadila 3. místo v okrese. 

Nejúspěšnější byla štafeta chlapců na 
4x60 m, která časem 30,1 sekund získala 
celkové 1. místo v okrese.

V pátek 17. května se děvčata i chlapci ka-

tegorie II zúčastnili okresního kola ve vybí-

jené, kam se probojovali ze základního kola 

konaného 24. dubna u nás v Dolních Boja-

novicích.

Děvčata i přes velkou snahu a bojovnost 

obsadila 4. místo na okrese, když nestačila 

na družstva z Hodonína Očovské, Veselí nad 

Moravou a Velké nad Veličkou.

Chlapci sehráli velmi dramatický turnaj. 

Všechny zápasy byl velmi vyrovnané. Ve 

Všem žákům, kteří reprezentovali naši 

školu, patří velké uznání za snahu a předve-

dené výkony. Děkujeme za pomoc při zajiš-

ťování dopravy žáků na soutěž panu faráři 

Karasovi a fi rmě autoservis Bílík. 

T. Zmrzlík

Soupiska H3: Závorka Lukáš, Prčík Pavel, 

Pazderka Filip, Lekavý Jiří, Lukáč Dalibor, 

Kučera Marek, Bílek Michal

Soupiska H4: Vymyslický David, Smolen 

Miroslav, Veselský Jakub, Rebenda Martin, 

Pospíšil Filip, Damborský Tomáš, Möse Pa-

vel, Siwiec Jakub, Růžička Michal

Soupiska D4: Hubáčková Sabina, Zhřívalová 

Denisa, Mráková Ivana, Ďurinová Nikola, 

Kašníková Eliška, Chmelařová Tereza, Ko-

mosná Eliška, Fialová Adina, Nedvědická 

Jitka, Bílíková Petra

Výsledky: 

http://assk.hodonin.sweb.cz/ATLETIKA.htm

ATLETIKA – Okresní kolo Pohár rozhlasu

Okresní kolo ve vybíjené Preventan Cup
skupině jsme o jeden bod prohráli s Hodo-

nínem, v dalším zápase jsme porazili silný 

Bzenec. Ze skupiny jsme postoupili z 1. mís-

ta a v semifi nále jsme bohužel těsně podleh-

li chlapcům z Kyjova. V zápase o 3. místo 

chlapci zvítězili a obsadili tak konečné 3. 

místo v okrese.

Všem děvčatům i chlapcům gratulujeme.

T. Zmrzlík

Naše škola se přihlásila do výtvarné 
soutěže ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ. Zú-
častnilo se nás dohromady 17. Ve čtvr-
tek 13.6. jsme se sešli u dolní zastávky 
a jeli na vyhlášení výsledků do Mikulčic. 
Čekal nás tam program, kde jsme vyrá-
běli a měli jsme možnost si prohlédnout 
vykopávky. Mezi tím vším jsme hlasovali 
o cenu publika, kde jsme všichni napsali 
výtvor holek z 8. B, aby měly větší šanci 
na výhru a hlavně kvůli tomu dortu . Ve 
12 hod. pro nás nachystali oběd v podo-
bě řízku a bramborové kaše s tatrankou 
a minerálkou. Chvíli po obědě nastalo vy-
hlášení. Porota bohužel žádné naše práce 
neumístila, ale obraz holek z 8. B získal 

Dne 14.června se uskutečnil na školní 
zahradě Den dětí.

Bylo to ale jen pro 1. stupeň. Byli jsme 
skupinky po třídách.

Museli jsme vyrazit na cestu Říší 
fantazie. Plnili jsme tam různé zá-
ludné, ale zábavné úkoly např. – mu-

ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ 2013

cenu publika . Až na velké horko se 
den vydařil.

zpracovala Leona Jordánová, 8. A

seli jsme projít bažinou, skákat jako 
klokani,… Než jsme našli poklad, tak 
nám pan učitel Navrátil dal ještě há-
danku a my jsme ji museli vyřešit 
s pomocí našich písmenek, které jsme 
dostávali za každý splněný úkol. Jako 
poklad jsme dostali bonbony a oplatek. 
Bylo to super a určitě z toho mají všech-
ny děti radost. 

Alžběta Rebendová, 5.A

Den detí



ŠKOLÁČEK ŠKOLÁČEK14 15

Koncem dubna nám 

– žákům 7., 8. a 9. tříd 

- oznámil p. uč. Zmrz-

lík a pan ředitel, že se 

druhý týden v červnu 

u nás koná „Trojutká-

ní škol“. A tak jsme 

začali trénovat, před 

vyučováním nebo po 

něm jsme se scházeli, 

abychom si vyzkoušeli 

disciplíny, ve kterých 

budeme soutěžit.

V úterý kolem 20. 

hodiny to vypuklo. Při-

jeli žáci ze Základní školy Úpice - Lány z Královehradeckého kraje a ze Základní školy Kos-

telec nad Černými Lesy z kraje Středočeského. Přivítali jsme je a následoval krátký kulturní 

program – zahrála cimbálová muzika složená z našich žáků a kapela kluků z osmiček zahrála 

písničku od Nirvany. Vystoupení se líbilo a bylo odměněno bouřlivých potleskem, takže vše 

dobře začalo.
A v dobrém duchu se pokračovalo i dál. Soutěžili jsme během tří dnů celkem ve 12 dis-

ciplínách – v natahování vody koštýřem, šplhu, překážkové dráze, fl orbalu, piškvorkách, 

volejbalu, stolním tenisu, nohejbalu, basketbalu, bowlingu a běžecké štafetě. Samozřejmě se 

všichni snažili o co nejlepší výsledek, ale taky jsme si to chtěli všichni užít, což se podařilo. 

Panovala dobrá nálada. Aby hosté více poznali náš kraj, měli jsme výlet do Čejkovic (do 

Templářských sklepů a do výrobny čajů), poznávací hru po Bojanovicích (měli jsme najít 

různá místa a zjistit o nich zajímavé informace) a nechyběl ani táborák. Poslední den jsme 

běželi štafetu složenou ze všech dvanácti členů družstva. Přišla nám fandit snad celá škola 

a my jsme vyhráli (dokonce jsme si zlepšili čas). 

Pak přišel čas na vyhlášení výsledků - v celkovém pořadí jsme obsadili 1. místo. Dostali 

jsme diplomy i medaile a tašky s malými dárky. Ale hlavně jsme si odnesli spoustu zážitků, 

sportovních dovedností a získali jsme báječné kamarády. Přišel čas odjezdu, a tak jsme všem 

na jejich šťastnou cestu domů se slzami v očích naposledy zamávali.

Dopis na rozloučenou, který nechali ve třídě žáci ze ZŠ Úpice:

Přijížděli jsme k vám s nadějí, že poznáme zvyky a tradice jižní Moravy. To se také stalo 

a také jsme tu poznali skvělé lidi. Co skvělé? Úžasné, dokonalé, prostě nejlepší. Ty čtyři dny, co 

jsme tu strávili, byly ty nejlepší pod sluncem. Děkujeme.

připravila Jitka Nedvědická, 9. A

Sportovní setkání škol neboli Trojutkání

Rozhovor s deváťáky 
Než naši deváťáci nadobro opustí svoji 
ZŠ, položili jsme jim několik otázek:

Co ti 9 let na škole dalo?
Spoustu zkušeností, dobré kamarády, 
nejlepších 9 let mého života, nezapome-
nutelné zážitky.

Na co budeš nejvíce vzpomínat?
Na přestávky a hodiny s naší třídou, na 
kamarády, na pana ředitele, na učitele, 
na společné akce (Itálie, Polonéza, Lyžák 
atd), na tuhle školu a na celkem lehké 
učení .

Který rok byl pro tebe nejtěžší? 
Nejvíce odpovědí: 6. třída, 8. třída.

Který rok byl nejlepší?
Většina říká, že 9.třída.

ZEPTAL I  JSME SE ZA VÁSZEPTAL I  JSME SE ZA VÁS

Jaký je tvůj zážitek, na který budeš 
nejvíce vzpomínat?
Itálie, Lyžák, Polonéza, jak jsme se zasek-
li ve třídě :D, na naše hlášky ve vyučová-
ní, Pohár rozhlasu nebo když pan učitel 
hodil Jitku po třídě s nůžkama :D

Co bys vzkázal/a budoucím deváťá-
kům?
Aby si ten poslední rok na základce užili, 
zbytečně se nehádali a udržovali si mezi 
sebou a učiteli dobré vztahy a aby na to 
učení uplně nekašlali. Pevné nervy, ať 
mají dost trpělivosti, protože 9. třída je 
docela těžká, i když se to tak nezdá - není 
to taková pohodička, jak někteří říkají, a 
to hlavně kvůli přijímačkám a absolvent-
kám. A taky by si to měli pořádně UŽÍT, 
když tu budou ten poslední rok.

připravila Kristína Podešvová, 6.A

ZE SLOHOVÝCH SEŠ I TŮZE SLOHOVÝCH SEŠ I TŮ

Skřítkovský příběh

Dan a Deny byli dobří skřítci, kteří zkoumali celý 

svět. Hlavně zkoumali přírodu. Deny se ve škole za-

jímal nejvíce o přírodovědu a Dan zase o vlastivě-

du, kde zkoumal historii. Oba dva bydleli v malých 

norách pod zemí v České republice. Deny byl starší 

o pět minut než Dan. Každý den byl Deny zavře-

ný ve své komůrce a skoro vůbec nevylézal. Deny 
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Jednou jsem se ráno vzbudil stejně jako 

jiný den. Ten den jsem si zpříjemnil prací. 

Byla to super práce. Dělal jsem instruktora 

,,Jak přežít“. Ovšem ten den byl jiný. 

Letěli jsme letadlem. Najednou vynechá 

první motor, pak druhý, třetí a čtvrtý. Muse-

li jsme seskočit padákem. Jelikož jsme letěli 

nad mořem, tak jsme se museli sejít na něja-

kém ostrově. Sešli jsme se na pláži. Ze třiceti 

se nesešlo osm. Jelikož jsem byl instruktor, 

tak jsem skupinku vedl. Někdo měl semín-

ko zeleniny, tak jsem rozhodl, že je zasadí-

me. Šli jsme hlouběji do lesa. Hrábl jsem do 

země a najednou začala vystřikovat nějaká 

černá břečka. Lidé křičeli:,, Ropa, ropa !!!“. 

,,Ropa neropa, ničí to tu okolí, tak to ucpu,“ 

řekl jsem si. Začal jsem tam házet kameny.

Jak ty kameny o sebe škrtaly, hodily jiskru 

a zapálily to. Hořelo vše kolem. „Ty idiote, ty 

pitomče,“ volali na mě lidi a házeli po mně 

kameny. Dal jsem se na útěk. Pár lidí si uvě-

domilo, že by beze mě nepřežili. Šli se mnou. 

Najednou jsem zakopl o něco třpytivého 

a zlatého. ,,Zlato, zlato!!! “ volali lidé. Začali 

brát všechno zlato. Na jednou se o něj začali 

prát. Zašlo to tak daleko, že jeden nepřežil. 

Ten druhý šel dále za mnou. Potkali jsme 

zbytek skupiny, kterou ten vztek už přešel. 

Šli jsme na Sever. Po cestě jsme našli zbra-

ně. Najednou se ozval vrtulník. Byl přímo 

nad námi. „Nebojte, vím co v téhle situaci 

dělat,“ řekl jsem. ,,Roztřílejte ho!!!!!!“ křičel 

jsem. ,,Ratatatata!!!“ ozývalo se. Najednou 

se vrtulník snáší k zemi a vybuchuje. Do-

běhli jsme k němu. Bylo tam napsáno ,,PO-

BŘEŽNÍ HLÍDKA“. Začaly se na mě snášet 

Hubert je spokojený slon, který žije 

v ZOO. Jeho sen je podívat se do Afriky, kde 

se narodil. Jak tak sní, začne být horko. Na-

padlo ho, že by si mohl dát sprchu. U jezírka 

si ale nevšiml míčku, který tam hodily děti. 

Natáhl do chobotu vodu i s míčkem. Najed-

nou zjistil, že mu tam míček uvízl. Zavolal 

své kamarády. Lva s velkým „hárem“, rych-

lou 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 přijde 

surikata a říká: „Já ti vlezu do chobotu, po-

lechtám 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 zkrachovalo. 

Surikata se stala lékařkou, lev je nejlepší lo-

vec všech dob, gazela běhá dostihy a Hubert 

si našel ušatou slonici a stali se myčkou zví-

řat. A žili tam až do té doby, dokud nepřijeli 

pytláci. Pak museli do rezervace.

Marek Červenka, 6. A 

(slohová práce – vypravování)

InstruktorInstruktor
nadávky typu ,, ty P******-***********,, nebo 

,, H******************“. Začali mě bí, mlátit, 

kopat. 

Najednou jsem se probudil. Vymotal jsem 

se z promočené duchny. ,,Ještě že to byl jen 

sen. Ale když nad tím tak přemýšlím, ta ropa 

a to zlato………ŠKODA, ŽE TO BYL JEN 

SEN!!!

Lukáš Moravanský, 7. A

Slon HubertSlon Hubert
(slohová práce – vypravování)

četl neustále knihu od známého spisovatele 

Marka Otepky. Jmenovala se Přírodověda. 

Jednoho dne Deny potřeboval opravdu po-

moct:

„Dane, prosím, pomohl bys mi s jedním 

učivem,“ řekl Deny.

„Já jsem si myslel, že si takovej chytrák, že 

všechno umíš?!“ říká Dan.

„No, dneska bohužel budu potřebovat po-

moc, i ten nejlepší se jednou splete.“

„Dobře! Ale nebudeš o mně říkat, jaká 

jsem kebule, že nic neumí z přírodovědy.“

„Ne, nebudu, fakt.“

„Tak jdem, s čím chceš pomoct?“

„Chci jít prozkoumávat naši Zemi.“

„No dobrá, to bude dobrodružství.“

„Ale nejprve si musíme sbalit batohy.“

Dan odešel do svého pokoje, stejně jako 

Deny. Dan si přichystal mnohem více věcí, 

vzal si svoji nejoblíbenější knihu, pití, jíd-

lo, lupu a svůj model starosty, který udělal 

v pracovních činnostech a chtěl ho ukázat 

panu prezidentovi. To bylo vše.

Totiž byli to skřítci Podzemníčci a na svět 

mohli vyjít jen jedním vchodem a to ve ská-

le, kde chodí jen málo lidí. A proto si to mís-

to Podzemníček našel přesně tam. Jenže do 

podzemí chodili mravenci, kteří Podzem-

níčky jedli. A víte, proč si místo vybrali prá-

vě tam? Protože lidé sedí pořád u počítače 

a u ostatních elektrických nesmyslů. Ale to 

už neřešme. Dan s Denym se setkali v obý-

vacím pokoji. 

„Tak a jdeme, Dane,“ řekl Deny.

„A čím pojedeme?“ zeptal se Dan.

„Mým autem, které jsem dostal na naro-

zeniny.“

„Tak jdeme.“

Oba vyšli stejným krokem. Dan ještě za-

nesl do kuchyně dopis pro maminku a už 

jeli. Cesta vedla samozřejmě v podzemí. 

Tedy, když se chtěl Podzemníček dostat do 

hlavního města Podzemníčkova, tak musel 

jet hodně dlouho. Byly tam vytvořeny různé 

cesty. Byly krásně upravené, nad nimi se na-

cházely kořeny stromů a jiných rostlin. 

Deny jezdil velice opatrně, nechtěl se sra-

zit s jinými auty, která jela před ním nebo 

za ním nebo proti němu. Když přijeli do 

Podzemníčkova, vystoupili a šli na oběd. 

Po obědě se oba sešli na náměstí, kde měl 

proslov pan prezident Podzemník. Deny mu 

předal model, který vytvořil. Prezidentovi se 

moc líbil a daroval mu za to velkou kroniku 

Podzemníčkova.

Když nasedli do auta, Deny přidal plyn, 

aby co nejrychleji mohli být venku a zkou-

mat svět. Vchodem ve skále se dostali ven 

z podzemí a ocitli se blízko krásného tajem-

ného lesa.

Deny vystoupil z auta a opatrně se roz-

hlížel, jestli tam náhodou nečeká nějaký 

mravenec s klackem a chce je zabít. Takový 

mravenec tam byl. Deny se rozběhl k listí 

a schoval se pod ním. Dan řekl: „Ha já, my 

se tě nebojíme!“ Ale bohužel to nezabralo. 

Mravenec se víc rozčílil a rozběhl se proti 

Danovi. Deny ho ale z úkrytu trefi l do břicha 

a mravenec se skutálel na zem. 

Tak Dan poznal, že má dobrého bráchu 

a už se nezlobil, když se zase někdy Deny vy-

tahoval, co všechno umí. A on už se naštěstí 

moc nevytahoval.

Zdeněk Sklenský a kolektiv 4. B
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ZE SVĚTA PŘ ÍRODYZE SVĚTA PŘ ÍRODY

SURIKATA, aneb zvíře které vyhrálo hlasování
Výsledky hlasování:

1. Surikata
2. Sovice
3. Bazilišek
4. Sitatunga

Surikata
Surikata obývá skalnaté 

i písčité oblasti jihozá-
padní Afriky. Její postava 
i hmotnost je velmi malá - 
600 až 975 g, délka je 25 až 35 cm a 
výška je až 20 cm. Potrava surikaty se 
skádá z hmyzu (termiti, kobylky nebo 
sarančata), z pavouků a ze štírů (su-
rikaty jsou imunní vůči jejich jedu); 
z menších obratlovců (hadi, ještěrky 
nebo hlodavci); také však z kořenů 
nebo z cibulek rostlin.

Březost trvá 11 týdnů a v doupěti 
se ve zvláštní komoře vyložené trávou 
rodí 2 až 5 mláďat.

Mláďata se rodí slepá, začínají vidět 
až od 10 - 14 dnů. První čtyři týdny žijí 
mláďata v noře a živí se mateřským 
mlékem, které však nemusí být jen 
od jejich matky, ale i od jiné samič-
ky ze skupiny, které se mléko tvoří. 
V tomto období jsou velmi zranitelná, 
jestliže mláďata objeví konkurenční 
skupina, zabije je. Nedlouho po tom, 
co mláďata vyjdou poprvé z nory, jdou 
se skupinou na první lov. Surikaty tvo-
ří kolonie až o třiceti členech, které 

žijí v podzemní soustavě 
nor, které dříve vyhra-
baly zemní veverky. Ko-
lonii vévodí dominantní 
pár, který jediný se smí 
rozmnožovat. Když pře-
ce jen zabřezne nějaká 
jiná samice, záleží na 
dominantním páru, zda 
a kolik mláďat přeži-
je. Dominantní samička 
může zabít mláďata jiné 
samičky, aby zabezpe-

čila přežití vlastních mláďat. Větši-
nou však dominantní samička vyžene 
jinou březí samičku. Osamělá vyhnaná 
samička nemá velké šance na přežití. 
Buď o mláďata přijde, nebo po porodu 
opustí vlastní mláďata, o které se ne-
dokáže sama postarat.

Brzy ráno vylézají surikaty z nor, 
posedají a sluní se (v noci klesá tep-
lota na poušti k nule), poté vyhledávají 
potravu.

Aneta Urbánková, 6.A

ZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOSTZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOST

Byl jeden z dvanácti apoštolů, bratr sv. Petra. Narodil 
se v Betsaidě na břehu Galilejského jezera, byl rybářem. 
Nejdříve byl učedníkem Jana Křtitele. Když poznal Ježíše, 
přivedl k němu i svého mladšího bratra Šimona a stal se 
jedním z prvních jeho učedníků. Žil v městě Kafarnaum.

Evangelia ho uvádějí jako jednoho z nejbližších Ježíšo-
vých učedníků, kteří směli být přítomni některým výjimeč-
ným událostem. 

Ondřej působil jako šiřitel křesťanství v Malé Asii 
a Skýtii u Černého moře a prý se dostal až k řece 
Volze. Nechtěl se zříct víry v Krista, a tak byl ukři-
žován ve městě Patras v Acháji na kříži ve tvaru 
písmene X. Proto se takovému kříži říká svatoon-
dřejský kříž. Jako rybář se stal spolu se svým bratrem Petrem patronem rybářů. Dále pak 
i horníků, provazníků a nevěst.

podle Wikipedie zpracoval Adam Jakúbek,7.A 

Patrik bydlí ve Starém Poddvoro-
vě a je to výborný zpěvák lidových 
písniček. Naši školu začal navště-
vovat od 6. třídy, teď chodí do 8. B. 
V rozhovoru se o něm dozvíte víc:

1) Kolika folklórních soutěží ses 
už zúčastnil?

Nevím přesně, asi 15-ti. 

2)Kolik cen už máš?
Ani nevím… Podluží, Slovácko, 

Celostátní, tak různě. 

3) Co jsi dělal na soutěži v Rus-
ku?

To byla soutěž jenom ruských 

zpěváků. Já jsem tam zpíval, pro-

tam pozvali. Zpíval jsem tam na 

programech pro výběr peněz na 

postižené děti.

4) Jaké to tam bylo?
Celkem fajn, až na cestu do Ugli-

če a jídlo. 

5) Jak ses ke zpívání dostal?
Ke zpívání jsem se dostal vlastně 

přes mamku a paní ředitelku Haj-

dovou, která vede folklórní soubor 

Kordulka. 

6) Kdo tě učí a kde zkoušíš?
Učí mě pan Olin Kůrečka a zkou-

ším v tělocvičně ve škole ve Starém 

Poddvorově se souborem.

Rozhovo r  s  Pat r ik em  Hav l ík emRozhovo r  s  Pat r ik em  Hav l ík em

tože jsem vyhrál soutěž 

Zpěváček 2012 a líbilo se 

jim, jak zpívám, tak mě 
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STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

Peinbol
Jedná se o bezkontaktní adrenalinový sport, při němž je k vyřazení protihráčů pou-

žíváno zbaní , které střílejí želatinové kuličky ráže 0,68 palce (1,73 cm). Tyto kuličky 
jsou ze zbraně vypuzovány expandujícím stlačeným vzduchem nebo CO². Kulička je 
tvořena pevnou skořápkou na bázi celolujdu , který se používá při výrobě potahova-
ných pilulek. Uvnitř obsahuje kulička netoxické vodou rozpustné barvivo rozličných 
barev. Při zásahu cíle skořápka kuličky praská a v okolí zásahu je potřísněné barvivem. 
Tímto způsobem je zasažený (označený) hráč vyřazen ze hry a odchází mimo hřiště 
do předem určeného prostoru. Zbraně mohou v závislosti na typu zasahovat cíle až 
na 50 i 80 metrů. Standardní  rychlost kuličky v momentu kdy opouští hlaveň (úsťová 
rychlost) je 300 fps (stopy za vteřinu). Zbraně mohou být upravovány i na rychlost 
výšší.

Tomáš Šenkyřík, 5.A.

dobré vzít si šperky a pak některé 
z těchto věcí teprve použít.

5. Nikdy neuklízejte, nic nečistěte, ne-
myjte nádobí atd. s bižuterií. Když 
přijde do styku s chemikáliemi, ničí se.

6. Ber si bižuterii jako poslední (po ob-
lečení, učesání...) a sundávej ji jako 
první. Zamezíš tak zatržení o oblečení 
a jiné věci.

Vysvětlivky:
Bižuterní komponenty- jsou to napří-
klad háčky, drátky atd…
Lanko (v textu: pozor na vytržení lanka 
z koncovky)- je to, na co jsou navleče-
ny korálky na náramku aj., koncovka je 
malý cvoček, který spojuje zakončení 
lanka

Vysvětlivky:
Bižuterní komponenty- jsou to napří-
klad háčky, drátky atd…
Lanko (v textu: pozor na vytržení lanka 
z koncovky)- je to, na co jsou navleče-
ny korálky na náramku aj., koncovka je 
malý cvoček, který spojuje zakončení 
lanka

STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY
Je tady další stránka, tentokrát v ní 
nebude návod (k návodům se někdy vrá-
tím). V tomto čísle najdeš pokyny, jak 
pečovat o šperky.

1. Se šperky se nekoupeme ani s nimi 
nespíme!

2. Bižuterní komponenty často černají 
- co s tím? Pokud šperk zrovna ne-
nosíme, snažíme se jej uchovávat na 

STRÁNKY PRO NEJMENŠ ÍSTRÁNKY PRO NEJMENŠ Í

Vybarvi si obrázek  

1- oranžová
2- hnědá

3- červená
4- žlutá
5- zelená
6- růžová
7- modrá

suchém tmavém místě. Pokoveným 
komponentům rozhodně nepomůže 
každodenní přímé světlo ani voda.

3. Pozor na přetržení řetízků - často za-
trhneme za kliku apod. A také pozor 
na vytržení lanka z koncovky.

4. Bižuterie nesmí přijít do styku s al-
koholem, lakem na vlasy, různými par-
fémy či krémy a podobně. Ne, že bys 
je nemohla používat, ale není zrovna 
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Hodně štěstí 

Petra Petrášová,  5.A

Luštění:
Pomoz najít 

lvíčkovi cestu 
k poháru.

DOPORUČUJEMEDOPORUČUJEME

SKRÝVAČKYSKRÝVAČKY

Autor: John Flanagan
Žánr: fantasy beletrie
První kniha úžasné série příběhů o Willovi a jeho přátelích 
z hradu Redmontu.
Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bys-
trý. Celý život snil o tom, že se stane slavným rytířem jako 
otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy na hradě 
Redmontu ho pro malý vzrůst nepřijmou. Místo toho se dosta-
ne do učení k Haltovi, tajemnému hraničáři, jehož záhadnou 
schopnost neviditelně se pohybovat lidé přičítají černé magii. 
Will se postupně učí používat zbraně hraničáře: luk a šípy, 
maskovací pláštěnku a houževnatého malého ponyho. Ačkoli Will nemá meč ani velkého koně, 
po kterých tolik toužil, zjistí, že dobrý hraničář je pro království stejně důležitý jako slavný rytíř. 
A když se s Haltem vydá na nebezpečnou výpravu do pustiny, aby vystopoval děsivé tvory, kteří se 
chystají zabít krále, zjistí nakonec, že hraničářské zbraně nejsou tak špatné...

Zpracoval: Adam Jakúbek

 

Najdi části lidského těla:

Místo hoření bylo dohašeno hasicím přístrojem.
Cestující ve vlaku zdvihla vak a položila jej na polici.
Koupil si v bazaru kalhoty, kabát a taky klobouk.
Ze sněhuláka se při oteplení stala kopa tajícího sněhu.
Kukuřice byla na poli vyseta blízko, len, oves a řepka byly vysety o hodně 
dál.

Alžběta Rebendová, 5. A
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DEN DĚT ÍDEN DĚT Í

ŠKOLA V PŘ ÍRODĚŠKOLA V PŘ ÍRODĚ

VT IPYVT IPY
Tak tentokrát vtipy všeho možného 

Povídají si dva majitelé poštovních holubů:
„Zkřížil jsem poštovního holuba s datlem a on 
teď vždycky zaťuká, když přinese psaní.“
„To nic není, to já zkřížil poštovního holuba s 
papouškem a on teď rovnou vyřizuje vzkazy.“

Paní Nováková pilně cvičí na klavír, když se 
ozve zvonek,
„Dobrý den, já jsem ladič pian,“ vysvětluje pán.
„Ale já jsem si žádného ladiče neobjednala,“ 
brání se paní Nováková.
„Ale sousedi ano.“

Plazí se pán po poušti a najednou za sebou 
slyší: „Sssssss.“
„Zmije!“ lekne se a z posledních sil začne utí-
kat. Za chvíli už nemůže.
Zmije se k němu doplazí a řekne: „Sssssem ti 
chtěla pomoct….“

Lev svolá velkou schůzi, na kterou přijdou zá-
stupci všech zvířat. Lev povídá: „Na levou stra-
nu se postaví zvířata, která si myslí, že jsou 
moudrá, a na pravou se ta, která si myslí, že 
jsou krásná.“
Zvířata se roztřídí, jenom uprostřed zůstane 
sedět žába. Lev na ni:
„A co ty, žábo?“
„Přece se nerozpůlím.“

Víte, jak Pepíček kontroluje zápalky?
„Tahle hoří….tahle taky…..tahle taky…“

Otázka:
Proč má pes ocas?
Odpověď:
Aby se nepřevrátil, když vyplázne jazyk.

Kristína Podešvová, 6.A

VANILKOVÁ ZMRZLINA
INGREDIENCE:
1 kelímek smetany ke šlehání
2 ks bílků
1 balíček vanilkového cukru
3 ks žloutky
60 g cukr krystal

POSTUP:
Žloutky s cukrem šleháme ručně ve vod-
ní páře. Odstavíme a vyšleháme ručním 
šlehačem (asi 3 minuty).
K vyšlehaným žloutkům přidáme sníh ze 

RECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLURECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLU

2 bílků a ušlehanou šlehačkou s vanilko-
vým cukrem.
Vanilkovou směs nalijeme do nádoby 
a dáme do mrazáku alespoň na 2 hodiny.
Domácí vanilková zmrzlina je dobrá jen 
tak jako dezert, chutná hlavně dětem.

Napsala Aneta Urbánková, 6.A
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