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Právě jste otevřeli už druhé číslo 
školního časopisu, které se stejně 
jako to první rodilo v potu a 
slzách. V potu členů redakční 
rady, když články tvořili, a slzách 
paní učitelek, které si vykoukaly 
zrak do monitorů, když dávaly 
dohromady texty a korektury. 
Chceme v našich řadách přivítat 
nové členy, kteří neváhají 
obětovat část volného času a své 
dovednosti pokládají na 
pomyslný oltář žurnalistiky. 
Snažíme se, aby časopis odrážel 
aktuální dění na škole i v jejím 
okolí, aby se v něm děti mohly 
literárně projevit, aby přinášel 
kulturní tipy, zkrátka aby to byl 
časopis především o vás a pro 
vás. Byli bychom ale rádi, aby to 
při všech našich ambicích nebyla 
nuda. 
Stále proto trvá naše výzva: 
Máte-li zajímavý tip, týkající se 
kulturní nebo sportovní akce, 
silný zážitek, o který byste se 
chtěli podělit, povedený text nebo 
i obrázek, neváhejte se na nás 
obrátit. Bereme všechno ☺. 
 

Miroslava Karlíková 
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Byli jsme při tom / Co se děje ve škole
 
Staroměstské hody 
 
Staroměstské hody odstartovaly v 
sobotu 29. září po třinácté hodině 
u místní radnice. Provázelo je 
neuvěřitelně krásné a teplé 
počasí. Snad stovky přihlížejících 
se sešly, aby spatřili veselost 
krojované omladiny, slyšeli 
půvabné moravské písničky, 
viděli lidové tanečky a za 
doprovodu Staroměstské kapely 
si vyšlápli pro starší stárky – 
Michaela Lapčíka a Alžbětu 
Krejčiříkovou – kteří letošním 
hodům vládli (na snímku). 
 
Markéta Sedlářová, 6. A 
 

 
 
 
 

I starý papír najde využití 
Sběr starého papíru (9. října) 
 
Na začátku října proběhl sběr 
papíru, který jste mohli nosit ráno 
od 7:00 do 8:00 hodin a 
odpoledne od 14:00 do 17:00 
hodin ke školní kotelně. Sbíraly 
se časopisy, knihy, kartony, 
všechny druhy papíru a plastová 
víčka. Soutěžíme o den školního 
výletu navíc a věcné sladké 
odměny. Papír bylo možné také 
odevzdávat přímo ve sběrných 
surovinách, do školy pak stačilo 
přinést papírek s potvrzením       
o odevzdání sběru. 
Sběr měl na starosti pan učitel 
Zábranský. Děkujeme všem 
učitelům, kteří svoji třídu 
podpořili, a všem žákům, kteří se 
do akce zapojili. 
 

1. místo – 8. C 

2. místo – 6. A 

3. místo – 7. D 

 
Standa Psotka, 6. C 

 

 
 



 3

 
Co se děje ve škole 
 
Exkurze osmých tříd v ZOO Lešná
 
Ve čtvrtek 4. října vyrazila 8. A a 8. B do ZOO Lešná. Výlet byl 
naplánován jako zakončení výukového programu o ekosystémech.  
Když jsme přijeli na místo, první skupina, tedy 8. B, absolvovala výukový 
program Amazonský deštný prales. Mezitím se třída 8. A vydala na 
prohlídku zoo. Výukový program trval zhruba hodinu a obsahoval video, 
prezentaci a závěrečné testy. Pak se třídy vyměnily, pro 8. A byl připraven 
program Africké stepi a savany. Návštěva zoo byla samozřejmě spojena     
s prohlídkou expozic a výběhů jednotlivých zoogeografických oblastí, 
podle kterých je zlínská zoo uspořádána. 
Na druhý den, 5. října, jela na exkurzi do zoo 8. C a 8. D. Výlet se všem 
líbil. 

Denisa Březinová, 6. A, Michaela Polášková, 8. A 
 

 
Vstřebáváme vědomosti 
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Co se děje ve škole 
 
Krajské kolo přespolního běhu
 
Svítilo slunce, ale i přesto bylo chladno... Takové počasí nás přivítalo        
v Bystřici pod Hostýnem. Dne 11. října se tady uskutečnilo krajské kolo 
přespolního běhu, do kterého jsme se probojovaly bez sebemenších 
komplikací.  
Na startovní čáře nás reprezentovaly Adéla Králíková, Tereza Hrabcová, 
Kristýna Psotková, Veronika Němcová, Vendula Tylová a Sabina 
Phamová. Dívky čekala trať dlouhá 1500 metrů, která se nacházela            
v horském terénu. Během závodu děvčata musela držet rychlé tempo, aby 
se probojovala mezi prvních deset.  
Nakonec se naše družstvo umístilo na celkovém 2. místě.  
 
     Sabina Phamová, 9. C 

 
Úspěšná sestava 
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Byli jsme při tom 
 
Exkurze do Dalešic a Dukovan 
 
Dne 17. října jsme navštívili jadernou elektrárnu Dukovany a vodní 
elektrárnu Dalešice. Na výletě se nám velice líbilo. Při přednášce, možná 
zbytečně trochu dlouhé, jsme se dozvěděli řadu informací.  
Mohli jsme si prohlédnout reaktory, uran 235, turbíny, radioaktivitu a 
mnoho dalších zajímavých věcí. Navštívili jsme také planetárium v Brně. 
Tady jsme zjistili, že konec světa v roce 2012 nebude, a naučili se něco 
nového o hvězdách. Velký zážitek pro nás byl, když jsme se na chvíli 
mohli stát článkem v reaktoru. 
Unavení, ale nabití novými informacemi a se spoustou zážitků jsme se 
vrátili domů. Doufáme, že nám brzo učitelé zase připraví nějaký zajímavý 
výlet. 
      Lucie Tománková, 9. C 
 

 
Žáci devátých tříd jsou dychtiví nových poznatků 
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Co se děje ve škole
 
Ann 
Adopce na dálku 
 
Ann je holčička z ostrova Russinga, který leží v Jižní Americe. Teď tam 
hodně prší a lidé pěstují plodiny jako fazole nebo kukuřici pro sklizeň. 
Déšť proměnil ostrov v zelený tropický ráj. Hodně dětí na ostrově 
onemocnělo malárií, kterou přenášejí komáři a jiný hmyz. Ann se naštěstí 
komáři vyhnuli. 
Ann brzo uzavře třetí ročník dlouhými prázdninami v listopadu. Škola se 
zavírá 18. listopadu a otevírá 14. ledna. Dívka plánuje zůstat přes 
prázdniny doma a pečovat o nemocnou babičku. Protože Ann nemá rodiče, 
starají se o ni teta s babičkou. Ann má teď opravdu smůlu, ale má plán, že 
až vyroste, odjede někam pryč i se svými blízkými.  
Ostrov Russinga je na tom poměrně zle, jeho obyvatelé se musejí potýkat 
s nemocemi a nedostatkem peněz, a proto Ann podporujeme. 
 
Nikdo nedává víc než ten, kdo dává naději. 
 

Vendula Manová, 6. A 
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Z předmětu do předmětu – angličtina
 
eTwinning na naší základní škole 
 

• Co je to eTwinning? 
‘e’ jako elektronické, evropské 
‘twinning’ jako párování, síťování 

• Kdy a kde se scházíme? 
Scházíme se každou středu v počítačové nebo jazykové učebně. 

• Kdo do kroužku eTwinning chodí? 
Do projektů jsou zapojeni žáci ze 6.,7. a 8. ročníku. 

• O jaké projekty se jedná? 
V průběhu září jsme se zapojili do několika projektů: 
 
První projekt byl v rámci Mezinárodního dne jazyků, ve kterém 
jsme vyráběli pohledy a poslali je do dvaceti evropských zemí. 
 
Druhý projekt se nazývá ‘Tell me about you’ a naší partnerskou 
školou se stala Lind Skole z Dánska. Každý máme svého dánského 
kamaráda, se kterým si budeme dopisovat po celý školní rok. 
 
Ve třetím projektu spolupracujeme s francouzskou školou a projekt 
se nazývá Czech Republic-France: hand in hand! V průběhu roku 
nás čeká spoustu aktivit, ale prvním úkolem bylo představit se. 
Každý jsme o sobě napsali základní informace, popsali naši rodinu, 
koníčky a také naše sny. Svoji fotku jsme ale zařadili až na konec 
celého souboru a cílem francouzských žáků bude přečíst si 
informace o nás a naši fotku přiřadit ke správnému popisu. 
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Z předmětu do předmětu – výtvarná výchova
 
Land-art 
Land-art je ................. směr 60. let, který vznikl v........ V užším smyslu 
slova nepatří k .................. umění, ale v současné krajinné architektuře se 
dodnes používají prvky land-artu. Hlavně tam, kde se používají skulptury a 
objekty z organických a ................ materiálů. Umělci tohoto směru se 
obrátili proti komerčnímu umění a měli záporný postoj k výrobě umění, 
které je v ................. a muzeích. Namísto toho tvořili umělecká díla na 
přírodních místech, která jsou těžko dostupná a nepřetvořená zásahem 
člověka. Díla .................. někdy působí svou monumentalitou. Umělci 
využívají intenzitu vnímání a přírodní zkušenosti pozorovatelů s ............. 
vznešenosti v přírodě a pracují s jednoduchými .......................... 
 
NÁPOVĚDA: ANORGANICKÝCH, LAND-ARTU, EFEKTY, 
UMĚLECKÝ, FORMAMI, USA, ZAHRADNÍMU, GALERIÍCH 
 

Anna Prostředníková, 6. C 
 

 
Land-art si v hodině výtvarné výchovy vyzkoušeli i žáci 6. C 
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Recenze
 
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva 
 
Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy 
Režie: Laurent Tirard 
Hrají: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Fabrice Luchini, Catherine 
Deneuve, Dany Boon, Götz Otto a další 
 
Zhlédnutí tohoto filmu předcházelo několik situací, které mě od něj měly 
odradit. Předně to byl autobus, který nejdříve nejel, pak zase jel, ale byl 
plný fanoušků Slovácka, takže jsem se musel trmácet z domova do kina 
pěšky. Tam jsem si sice koupil lístek a vstoupil do sálu přesně v šest, jenže 
pak mě překvapilo zjištění, že film začíná až o čtvrt na sedm. V průběhu 
filmu jsem přemýšlel, zda mi všechny ty maléry za to stály. Nakonec jsem 
si zesumíroval, že asi ano... 
Caesar se rozhodl podmanit si další kus světa - Británii. To se ovšem nelíbí 
obyčejným lidem ani královně, a tak si zavolají na pomoc právě Asterixe a 
Obelixe, kteří s sebou kromě sudu s kouzelným lektvarem vezmou i 
synovce jejich náčelníka, aby se z něho stal chlap. Ani Caesar však             
s najímáním cizích lidí nezahálel a naverboval skupinu Normanů                
z mrazivého severu. 
Film je i ve 3D verzi, kterou jsem si nechal ujít. Je jasné, že je to něco 
úplně jiného než Ve stínu. Lehké, humorné, tak trochu ujeté. (Co jste 
ostatně jiného očekávali, že?) Prostě pohoda. V porovnání s předchozími 
díly se toho moc nezměnilo, i to málo je ale podstatné. Nezměnily se 
efekty létajících Římanů ani povahy hlavních hrdinů, nezměnil se dětský 
druh příběhu. Objevily se tady ale prvky parodie, což jsem u předchozích 
dílů nezaznamenal (schytaly to tak např. Hvězdné války, 300 - bitva u 
Thermopyl, Kill Bill), nicméně to nevadilo, protože to nijak zvlášť 
nekazilo celkový dojem z filmu. Co určitě odsoudit? Otravný dabing 
Angličanů: Anticlimax je zářným příkladem. Občas je to i nuda a celkem 
by mne zajímalo, jestli to, co měli filmoví Normané na sobě, ti skuteční 
nosili, protože na záběrech vypadali jako fanoušci death metalu. 
 



 10

 
Recenze
 
Tento film můžu s klidem doporučit komukoliv (kromě filmových 
labužníků), protože jde o pohodovou rodinnou komedii. Někoho možná 
bude iritovat dabing či historická nepřesnost, ale jinak je to v pohodě. 
PS:  Angličané jsou sice známi svou elegancí a klidem, ale co je moc, to je 
moc! 
 
                                                                                     Jaromír Talák, 9. A 
 
 

 
Asterix a Obelix připraveni k akci 
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Kalendárium
 
Václav Kaplický 
(autor historických románů) 

Narodil se 28. srpna 1895, zemřel 4. října 1982. 
 

Narodil se ve stavení, které bylo postavené z kamene pobořeného Kozího 
hrádku blízko Sezimova Ústí. Otec však záhy onemocněl a rodina se 
odstěhovala do Tábora, kde obživu obstarávala matka různými 
výpomocemi v domácnostech. 
Václav Kaplický interpretací dějinného procesu navazuje na Vladislava 
Vančuru. Společným rysem jejich prózy je promyšlená kompozice. 
Nenásilná archaizace jazyka, odpovídajícího příslušné době, má nesporné 
klady ve srovnání s jinou historickou beletrií. 
Nejznámější dílo: Kladivo na čarodějnice – podkladem je skutečná událost 
z konce 17. století – čarodějnický proces s více než sto osobami z okolí 
Velkých Losin řízený inkvizitorem Bobligem z Edelstatu. Hlavní postavou 
je osvícený šumperský děkan Josef Lautner, který se ovšem také stane 
jednou z nevinných obětí. Knihu zfilmoval Otakar Vávra. 
 

Sedlářová Markéta, 6. A 

 
Záběr z filmu Kladivo na čarodějnice 
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Kdo nás učí

Rozhovor s paní učitelkou Věrou Ondruškovou 
 
Kde jste učila? A jak dlouho? 
Půl roku na gymnáziu v Praze. 
 
Jakou školu máte vystudovanou? 
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. 
 
Líbí se Vám u nás na škole? 
Jak kdy ☺. 
 
Která t řída je Vaše nejoblíbenější? 
Raději si to nechám pro sebe ☺. 
 
Máte nějaké sourozence? 
Ano, dvě sestry. 
 
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? 
Mám ráda všechno, kde je kari. 
 
Byla jste v létě někde na dovolené? 
Ne, protože jsem se učila na státnice. 
 
 
Nikolas Kotlár, 7. A 
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Literární st řípky
 
Vlkodlačí babička 
 
Bylo, ale spíš nebylo... 
...Žila kdysi jedna šťastná vlkodlačí rodinka, která bydlela na kraji 
temného lesa. Jednoho dne zrána jim vlkodlačí poštovní holub, 
mimichodem to je chlupatý holub, který se za úplňku mění na ještě 
chlupatějšího holuba, doručil poštu. V dopise se psalo: WwRR 
WRRrrrWrr WWRRrr WRrroom wRRrr - WRRRr, přeloženo: Vaše 
babička to koupila stříbrnou kulkou. Jediným lékem na její záchranu je 
Antisilver serum. V dnešní době je asi nemožné jej získat, ale určitá naděje 
tu přece jenom je. Tato látka totiž koluje v žilách Karkulky. (Karkulka = 
mýtické stvoření vlkodlaků, jedná se o něco na způsob 
koňopiraňolachtanochobodrakogriffina.) Kdyby se Vám ji podařilo zabít a 
tím získat její vzácnou krev, Vaše babička by byla zachráněna. P.S.: 
Pospěšte si, dostala to rotačákem.  
Vlkodlačí matka tedy vyslala nejsilnějšího a nejurozenějšího vlkodlaka 
klanu Čendu, aby se vydal do temného lesa zabít Karkulku, získat její krev 
a zachránit babičku.  
Vlkodlak se vydal na cestu. Když bloudil tajemným močálem, najednou se 
před ním vynořila třímetrová obluda se zuby jako sekačka. Správně, byla to 
Karkulka. Lítý boj trval asi 10 vteřin a na padesátou ránu skolil Čenda 
bájnou vlkodlačí Karkulku. Okamžitě naplnil celý měšec čerstvou krví a 
odnesl jej domů, aby vzácná tekutina přivedla nebohou stařenu k životu.  
A tak náš vlkodlačí hrdina Čenda zachránil babičku a všichni žili šťastně 
až do úplňku. 
    

Filip Kubeš, 7. C 
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Pro legraci
 
Vtipy o blondýnkách 
 
Proč blondýnka řve? Předvádí poslední výkřik módy. 
 
Proč mají blondýnky v botách napsáno NP? Nejprve prsty. 
 
Proč dává blondýnka noviny do ledničky? Aby zůstaly vždy čerstvé. 
 
Blondýnka volá z auta na policistu: ,,Někdo mi ukradl volant a řadicí 
páku.“ „No dobře, za pět minut přijedeme.“ Za chvíli blondýnka volá 
znovu: „Tak už nemusíte, já jsem totiž seděla na zadním sedadle.“ 
 
Víte, proč blondýnka chodí do lékárny po špičkách? Aby nevzbudila prášky 
na spaní. 
 
Víte, jak zabavit blondýnku na celý den? Nakreslete na zem křídou čáru a 
řeknete, ať ji podleze. 
 
Víte, co znamená, když je blondýnka zavřená v koupelně, kde se nesvítí, a 
vychází zvuky "haló, haló"? NO PŘECE VYVOLÁVÁ FOTKY. 
 
       Denisa Březinová, 6. A 
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Komiks 
 

 
 


