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8. ČÍSLO
DUBEN

Akce

Vtipy
Kultura

Velikonoce

Obsah / Úvodník

2……. Obsah a úvodník

Milí

čtenáři

3……. Den učitelů

časopisu,

4……. Protidrogový vlak

když se rozhlídnu kolem sebe,

5……. Turisťák

tak jsem nesmírně rád za to, že

6……. Návštěva Slováckého divadla

jaro konečně naplno prostoupilo

7……. Den Země

přírodu kolem nás. Všimli jste si,

8……. Osvětim

jak nádherně kvetou sakury…?

9……. Pozdravy ze Slovenska

Ale nelze opomenout, že také

10…… Jarní křížovka

na

11…… Jarní dekorace

opravdu hodně! Měsíc duben byl

12…… Recept

doslova nabitý akcemi. Jezdilo

13…… Školní galerie

se

14…… Školní galerie

do divadla a dělo se spoustu

15…… Kam za kulturou?

dalších

16…… Pro legraci

Nevěříte? Tak nahlídněte dovnitř

naší

na

našeho

škole

výlety,

se

školního

toho

na

zajímavých

dělo

exkurze,
akcí.

a uvidíte, že vůbec nepřeháním.
Přeji příjemnou zábavu!

Váš Všeználek
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Co se děje ve škole?
DEN UČITELŮ
Ve čtvrtek 28. 3. 2019 proběhl
na

naší

škole

Den

učitelů.

Příprava na tento významný den
byla opravdu velká. Už tři týdny
předem

jsme

coby

zástupci

žákovského parlamentu navštívili
jednotlivé třídy na třídnických
hodinách

a

bedlivě

přemýšleli

o tom, co připravíme. Po nějaké
době

žáci

vymysleli

různé

dobroty např.: lízátka, bábovku,
pomazánku,
chlebíčky

jednohubky,
a

mnoho

dalších

pochutin.

Mezi nedělí 24. 3. a středou 27. 3. se vše připravilo a ve čtvrtek 28. 3.
nachystalo do jídelny. Učitelé si mohli po celý den chodit do jídelny
a dát si něco dobrého na zub nebo si zde popovídat s kolegy. Touto akcí
jsme

chtěli

učitelům

poděkovat

za

celoroční

práci

v hodinách,

na dozorech, za třídnictví a různé jimi vedené kroužky. Na této akci
má podíl nejen ŽP ale i třídy naší školy.

Foret Kryštof, VII. B
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Co se děje ve škole
REVOLUTION TRAIN
Dne

1.

4.

2019

se

8. ročníky vydaly na vlakové
nádraží

do

Uherského

Hradiště, kde na ně čekal
obrněný protidrogový vlak.
Při vstupu do vlaku dostal
každý

čaj

vyplňovat
jsme

a

začali

dotazník.

odpověděli

jsme
Když
celkem

na 18 otázek, tak jsme se přesunuli do prvního promítacího sálu, kde
nás uvítal virtuální průvodce. Vše zhaslo a začal příběh. Příběh byl
inspirován partou mladých dívek, které začaly kouřit. Jedna z nich
to

ovšem

odmítla,

protože

by

to

její

rodiče

poznali.

Holky

se skamarádily s partou kluků, kteří brali drogy. Pak zašli na fotbal
a zajeli do baru oslavit vítězství. V tu chvíli příběh skončil a plátno
se stáhlo. Přešli jsme do baru a začali si povídat, kolik korun utratí
kuřák ročně za cigarety a kolik za alkohol a co by se za ty peníze dalo
koupit užitečného. A tak podobně to probíhalo i u dalších částí vlaku.
Následovala autonehoda, vězení, policejní výslech, drogové doupě,
odvykací klinika a továrna - squat, kde zemřel přítel hlavní postavy
a otec jejich dítěte.
Tento projekt je velice poučný a velmi dobře vymyšlený. Všem velmi
moc přeji tento vlak navštívit a projít si celý napínavý příběh.

Duda Marek, VIII.
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Co se děje ve škole
TURISŤÁK UVÍZL V JESKYNI

Druhý dubnový víkend opět vyjel
náš

turistický

krásy
se

naší

ráno

kroužek

republiky.
na

poznávat
Sešli

vlakovém

jsme

nádraží

ve Starém Městě, kde jsme vlakem
jeli do Teplic nad Bečvou. Teplice
nad

Bečvou

jsou

známé

tím,

že to je lázeňské město, kde jsou
léčivé prameny. My jsme se ale
nejeli

do

poznávat

lázní
místní

rekreovat,
krajinu.

ale
Naše

výprava začala prohlídkou krásných
Zbrašovských

aragonitových

jeskyní. Během hodinové prohlídky jsme si prohlédli unikátní jeskyně.
Unikátní

jsou

tím,

že

je

tam

stálých

14,5°C.

Jsou

to

jedny

z nejteplejších jeskyní v ČR. Protože ke správnému prozkoumání patří
i voda, tak jsme po prohlídce ochutnali místní léčivé prameny. Další cíl
byla Hranická propast, která je taky unikátní, a to tím, že je
2. nejhlubší propastí v EU a žijí zde netopýři. Posledním cílem naší
cesty byl lom Černotín, kde se nachází černý vápenec z období prvohor.
A co bylo nejlepší? Že jsme si každý mohli odvézt domů suvenýr přímo
z lomu. Poté už nás čekal přesun domů. Počasí sice bylo chladné, ale
výlet stál opravdu zato!

Vondrák Filip, VII. B
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Co se děje ve škole
NÁVŠTĚVA SLOVÁCKÉHO DIVADLA
Dne 15.4 se celý II. stupeň vydal
do Slováckého divadla. Divadelní hra
se jmenovala Hodina Komenského,
které nám přijelo zahrát divadlo
Ostrava.
Děj

divadelní

hry

byl

o

třídě

poškoláků, která je složená ze šprta
Pepíčka, zamilované Dáši nebo třeba
uklízečky a dalších osob. Pan učitel
se jim snaží marně předat nějaké
informace
Komenském,

o

Janu
ale

nějak

Amosi
mu

to nevychází. Tak vyzkouší použít
nejstarší metodu Komenského „školu
hrou“. Zvolí vyučování pomocí divadelní hry. Zahrají si na dobu, kdy
propukla morová epidemie, vyhoření Komenského sbírky v Lešnu,
do kterého tehdy odcestoval. Také se dozvídáme, že J. A. Komenský
nějakou dobu prožil v Anglii, ale dál už divadlo nepokračovalo, protože
jim paní uklízečka zničila celé dílo. Poté dostal pan učitel infarkt a tím
hra končí.
Divadlo se mi moc líbilo.

Kalisz Jan, VI. B
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Co se děje ve škole
DEN ZEMĚ
Dne 12. 4. 2019 se naše
škola

zapojila

do

oslav

Mezinárodního dne Země.
Hned

ráno

se

šesté

třídy

vydaly pěšky do Kunovského
lesa,

kde

se

rozdělily

do skupinek po třech nebo
po čtyřech žácích a vydaly
se plnit různé otázky a úkoly
na předem vyznačenou trať.
Své odpovědi si pečlivě zaznamenávaly do formulářů a při doběhnutí
do cíle jej odevzdaly. Výsledky jim byly spočítány a na závěr dne byly
vyhlášeny nejúspěšnější skupinky.
Mezitím se sedmé třídy nemohly dočkat, až zazvoní. Poté, co uběhly
dvě vyučovací hodiny, se sedmáci rozdělili, vzali si pytle na odpadky
a rukavice a vydali se uklidit Staré Město. Kolem poledne se všechny
sedmé třídy sešly ve středisku volného času Klubku a opékaly špekáčky.
Také se mohly občerstvit teplým čajem a minerálkou.
Žáci 8. ročníků se jako tradičně vydali pod vedením paní učitelky
Hájkové na Brdo.
Počasí nám tento rok moc nepřálo, ale nás to neodradilo. Pořádně
jsme se otužili a byli jsme rádi, že jsme mohli tento významný den
oslavit jinak než sezením ve školních lavicích.

Foret Kryštof, VII. B
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Co se děje ve škole
OSVĚTIM
V pátek
9.

26.

ročníků

dubna
na

vyrazili

působivou

žáci

exkurzi

do koncentračního tábora Osvětim
v

Polsku.

Po

s přestávkou
muzeum

tříhodinové
jsme

dojeli

holocaustu,

kde

cestě
před

začínala

první dvouhodinová část prohlídky
v části

Osvětim–Auschwitz.

Později

jsme se přesunuli do druhé části
tábora,

a

to

do

části

Březinka-

Birkenau. Tam program trval asi
hodinu. Každé třídě byl k dispozici
polský

průvodce

hovořící

česky.

Po dokončení programu jsme přejeli
do nedalekého nákupního centra, kde
jsme měli po domluvě s vedoucím
rozchod. Po návratu k autobusu nás
opět čekala tříhodinová cesta zpět. Alespoň jsme měli čas přemýšlet
nad tím, co jsme během celého dne viděli, slyšeli a zažili. Musím říct,
že u mnohých z nás se díky této exkurzi výrazně změnil pohled na
druhou světovou válku a na holocaust.

Doseděl Michal, IX. A
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Pozdravy ze Slovenska
Každoročně si s naší partnerskou školou ZŠ Turzovka na Slovensku
vyměňujeme velikonoční pozdravy. Pojďme se společně podívat alespoň
na pár z nich, které nám letos poslali.
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Jarní křížovka

●

1.) V noci na obloze svítí…..
2.) Na sváteční stůl dáváme…..
3.) Jak se řeknou švestky nářečím…..
4.) Na jaře se zelená…..
5.) Sladké červené ovoce…..
6.) Jedna z plodin, které se na jaro sadí (příloha k jídlu)…..
7.) Podlouhlá oranžová zelenina…..
8.) Zelenina a …..

Kalisz Jan, VI. B
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Jarní dekorace
Jaro je pro spoustu lidí nejpříjemnějším obdobím z celého roku, kdy
se příroda probouzí ze zimního spánku. Všude vidíme pučící stromy,
zelenající se trávníky, objevují se první barevné květiny…Toto období
nás inspiruje k různým veselým výzdobám.
Mám pro Vás pár nápadů, jak doma navodit jarní náladu:
Tradiční velikonoční dekorace jsou
v kurzu. Přineste do

svého bytu

atmosféru jara v podobě ZELENÉHO
OSENÍ,

které

se

stane

plnohodnotnou dekorací ve vašem
interiéru,

a po Velikonocích ji

klidně snězte.
Osení vyroste do krásné zelené dekorace už deset dnů od výsevu.
Osení nezasívejte dříve, jinak bude přerostlé a začne přepadávat přes
okraje.
VNITŘNÍ SVÍCEN
Dekorace

pouze

z mechu,

skořápek

od

vajec,

větviček, vosku a knotu.

Kalisz Jan, VI. B
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Recept
Velikonoce jsou sice za námi, ale každý doma jistě napekl hromady
zákusků a cukroví. Jednou z tradic je pečení velikonočního beránka!
Vyzkoušejte příští rok náš recept, protože i ten náš je velice chutný!
VELIKONOČNÍ BERÁNEK

Suroviny:
Na vymazání formy
30 g másla
30 g hrubé mouky
2 vejce
200 g moučkového cukru
5 žloutků
1 vanilkový cukr
300 g hrubé mouky
5 bílků
citronová šťáva
Cukr, celá vejce, žloutky a vanilkový cukr třeme do pěny asi 30 minut.
Potom přidáme citronovou šťávu, tuhý sníh ušlehaný z bílků, mouku
a

zlehka

promícháme.

Formu

na

beránka

vymažeme

máslem

a vysypeme moukou. Rozetřeme do ní těsto a ve středně vyhřáté
troubě upečeme do růžova asi 45 minut. Upečeného velikonočního
beránka opatrně vyklopíme a podle zvyklosti ozdobíme.

Vondrák Filip, VII. B
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Školní galerie

Friak Jakub, IX. A

Práce žáků ve výtvarných
činnostech

Jabůrková Karla, IX. A
Práce žáků ve výtvarných
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činnostech

Školní galerie

Zichová Lucie, IX. A

Kubelová Eliška, IX. A

Jakůbková Eliška, IX. A
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Kam vyrazit v květnu?
 1. 5. Den otevřených dveří v Jarošovském
pivovaru



4.

5.

Na

Trhu

Moravanů

aneb

od Velké Moravy po současnost a Den
pratura



4. 5. - 5. 5. Slovácký okruh o Cenu Bohumila Kováře 2019



5. 5. Mezinárodní food festival v Restaurant Day v Uherském
Hradišti



18. 5. Jarní burza 2019
– Březolupy



24. 5. - 25. 5. Jízda králů
Vlčnov 2019



25. 5. Derflanské otevřené sklepy v Uherském Hradišti – Sady

Vondrák Filip, VII. B
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Pro legraci
„Pepíčku, proč při výkladu spíš?“
„Nespím!“
„Tak zopakuj mou poslední větu!“
„Proč při výkladu spíš?“
„Co je vrchol opatrnosti?“ „To opravdu nevím.“ „Chodit po zlaté střední
cestě a prostředkem.“

Pepíček přijde ze školy a brečí: „Mami, mně se děti smějí, že mám velké
zuby.“
Maminka říká: „Nebreč, Pepíčku, nemáš velké zoubky, ale zavři pusinku,
ať mi nepoškrábeš parkety.“

„Tak co, Pepíčku, jakpak vypadá to tvoje vysvědčení?“, ptá se maminka
na konci školního roku. „Ale mami, nejdůležitější přece je, že jsem
zdravý!“

Foret Kryštof, VII. B
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