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ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE ČASOPISU  

 

Milí čtenáři našeho časopisu, 

 

vydáváme další díl našeho školního časopisu a věříme, že se 

společně s vámi vrátíme za uplynulým druhým pololetím  

a připomeneme si tak nespočet akcí, které ve škole proběhly. Toto 

poletí a celkově i školní rok byl oproti loňskému školnímu roku na 

veškeré akce velmi bohatý, a proto jsme pro vás vybraly ty nejlepší. 

Jsme rádi, že jsme se všech aktivit mohli účastnit osobně a že jsme 

ten čas trávili ve škole, tedy někdy i mimo ni, ale se svými spolužáky 

a vyučujícími. 

Doufáme, že v tomto nezastavitelném tempu budete, milí 

čtenáři, pokračovat i o prázdninách. Doufáme, že budete akční, že 

se nebudete nudit a že po prázdninách, až se tady zase v září 

setkáme, budete mít spoustu nových zážitků. 

Krásné, ničím neničené, prázdniny Vám přeje redakce 

časopisu Kaňka.  

 

„Odhoďte aktovky, mikiny, saka! Pláže, bikiny, léto nás čaká.“ 
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SLOVO PANÍ ŘEDITELKY 

 

Milí žáci, 

teď je ten čas, kteří máte mnozí z vás nejraději: konec 

školního roku a prázdniny za dveřmi. Tento školní rok jsme si 

naštěstí mohli více užít ve škole, i když nás trochu covid a online 

výuka na podzim potrápily. My učitelé jsme se ale snažili, abyste 

letos nepřišli o akce, které ke škole patří – o výlety, exkurze, 

soutěže, Patronát 1. a 9. třídy, Pohádkový les nebo školní diskotéku 

(jako náhradu za zrušený ples žáků 2. stupně).  

Děkuji všem učitelům, paním asistentkám, vychovatelkám, 

maminkám z Rady rodičů a deváťákům, že pro vás tyto aktivity 

připravovali. Děkuji také ostatním zaměstnancům školy, kteří nám 

vytváří každodenní zázemí ve škole. Věřím, že každému z vás i tento 

rok „něco“ dal: nejen nové vědomosti, ale i nové kamarády a zážitky, 

a že se budete 1. září na ten nadcházející školní rok aspoň trochu 

těšit! Přeju vám krásné, dlouhé a sluníčkové prázdniny! 

PS: Deváťáci, ať se vám v nových školách daří a ať jste pořád tak 

dobří! Budete nám tu chybět☺☺  

Mgr. Jana Možíšová 
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ŠKOLNÍ AKCE 

Pevnost poznání Olomouc a 6. třída 

 

Koncem ledna žáci 6. třídy navštívili Pevnost poznání  

v Olomouci. Součástí exkurze byla návštěva planetária a program  

s názvem Postav si své město. Žáci se dozvěděli něco o umístění 

staveb ve městě a prohlíželi si mapu Olomouce. Všichni měli 

možnost si vyzkoušet hodně zajímavých pokusů a všem se tam moc 

líbilo.  

Před polednem se třída vydala na náměstí Olomouce, kde si 

žáci užili pohled na radnici a odbíjející orloj za pohybu figurek  

a zvonkohry. Po rozchodu se žáci odebrali do autobusu a mířili zpět 

ke škole.  

Šárka Nohejlová, VI. třída  
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Beseda o Holokaustu pro 9.třídu 

 

Na konci února se uskutečnila beseda o holokaustu pro naši 

9. třídu. Holokaust znamená vyvražďování židů za druhé světové 

války. 

Přednášejícím byl pan Vratislav Brázdil, který přijel  

z Židovské synagogy v Holešově. Povídal o tom, kdo jsou to Židé  

a jak se k nim chovali nacisté za druhé světové války. S sebou 

přinesl ukázat i některé artefakty jako třeba čepici z Osvětimi  

a zakázané knihy, mezi které patří i Hitlerova kniha - Mein Kampf.  

Byla to velmi naučná beseda a všichni se určitě naučili něco 

nového.  

Radka Procházková, VI. třída 
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Beseda o šelmách pro VI. třídu 

 

V lednu do školy zavítal pán z Hnutí Duha, aby udělal žákům 

šesté třídy besedu o šelmách. Beseda se zaměřovala na šelmy  

z Beskyd, jako jsou třeba lišky, rysové, vlci a medvědi.  

Žáci se dívali na naučnou prezentaci, a přitom mezi žáky 

kolovaly stopy zvířat. Všichni si s úsměvem přirovnávali dlaň  

k medvědí tlapě, dívali se na obrázky v prezentaci a sledovali videa 

z fotopastí.  

Všem se tato beseda líbila a byla to hezká pauza od učení. 
 

Radka Procházková, VI. třída 

 

Velké šelmy mezi šesťáky 

Ne, nebojte se, nikdo v šesté třídě neřádí jako lítý dravec 

(snad jen někdy o přestávkách…)! Chceme vám podat zprávu  

o přírodovědném programu o rysech, vlcích a medvědech, našich 

největších šelmách, se kterým k nám na konci ledna zavítal  

Mgr. M. Bojda z Hnutí Duha. Od začátku byl nadšený z toho, kolik 

jsme o nich už věděli, ale samozřejmě že jsme se díky němu 

postupně dověděli spoustu dalších nových informací a zajímavostí. 

Třeba díky sádrovým odlitkům jsme mohli srovnat své a jejich 

tlapky, tedy u medvěda spíš obří tlapy, povídali jsme si taky o jejich 

váze a velikosti a srovnávali jsme je třeba s našimi domácími 

mazlíčky. Ohromilo nás, jak jsou vlci i rysy zdatní sportovci, a též 

třeba že ne všichni medvědi celou zimu prospí v brlohu. Přemýšleli 

jsme nad způsobem jejich života i tím, proč do naší krajiny patří. 

Hodně jsme debatovali o tom, co dělat, kdybychom v lese uviděli 

medvěda. A co nás bavilo nejvíc? Videa z fotopastí! Byla milá, 

napínavá, legrační i poučná, stejně jako celá beseda.  

Žáci 6. třídy a Mgr. M. Václavková 
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Soutěž v anglickém jazyce  
 

Na konci února ve škole proběhlo školní kolo soutěže  

v anglickém jazyce. Žáci byli rozděleni do mladší a starší kategorie. 

Každý si vylosoval téma, na které hovořil a odpovídal na doplňující 

otázky, v další části žáci mezi sebou popisovali obrázky. Všichni žáci 

předvedli dechberoucí výkony a z obou kategorií postoupil vždy 

jeden do okresního kola v Kroměříži.  

Z mladší kategorie postoupila Karolína Motáňová a ze starší 

Tereza Navrátilová. I v okresním kole předvedly žačky skvělé 

výkony, za které jim gratulujeme. 

Radka Procházková, VI. třída  
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Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

Hned na začátku března se v Kroměříži konalo okresní kolo 

olympiády v konverzaci v anglickém jazyce. Ze školního klání do něj 

v mladší kategorii postoupila Karolína Motáňová a ve starší Tereza 

Navrátilová. Děvčata zúročila svou pečlivou přípravu a naši školu 

reprezentovala opravdu vzorově. Oběma jim za to moc děkuji. 

Mgr. Miluše Václavková 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



11 
 

Beseda s autorkou knihy a autorské čtení 

 

Na konci února navštívila školu bývalá žákyně naší školy, 

Petra Podolová. Jako vítězka literární soutěže Hvězda inkoustu si 

splnila sen a napsala svou první knihu Futurum, kterou vydalo 

nakladatelství Fragment.  

Žáci 7. až 9. třídy se tak dozvěděli, jak napsat svou vlastní 

knihu a jak se stát autorem. Autorka žákům přečetla úryvek své 

knihy a povídala o ní zajímavé informace. I žáci naší školy se na 

chvíli stali autory a vyzkoušeli si napsat nějaké své příběhy. Všichni 

se něco nového dozvěděli a strávili tak velmi příjemný den. 

 

Šárka Nohejlová, VI. třída 
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Recitační soutěž 

 

Na konci března u nás ve škole proběhla recitační soutěž, 

které se účastnili zástupci všech tříd, od 1. až po 9. Naše redakce 

tam samozřejmě chybět nemohla. 

 Všichni žáci předvedli úctyhodné výkony, ale jen někteří 

žáci se umístili na stupni vítězů. Porota a velké publikum tak 

vyslechlo asi 40 básní. Vítězům gratulujeme, přejeme vše nejlepší  

a budeme je podporovat zase příští rok.  

 

Radka Procházková VI. třída 
 

                                                           1.místo                     2.místo              3.místo 
1. kategorie (I. Třída)   Rozálie Zaoralová  všichni ostatní prvňáčci 
2. kategorie (II. - III. třída) Eliška Marková  Daniel Petráš  Eliška Diakova a Sára Mrázková 
3. kategorie (IV. - V. třída) Adéla Mikešková  Simona Wiktorová Lukáš Marek 
4. kategorie (VI. - VII. třída)  Lucie Zemanová  Martina Matyášová Klára Tkadlčíková 
5. kategorie (VIII. - IX. třída) Kateřina Diakova  Jan Škrabala Jiří Kaďorek 
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Žáci VIII. třídy na Úřadě práce v Kroměříži 

 

Rozhodnout se v patnácti letech, jakou si vybrat práci, není 

nic jednoduchého. Proto naše třída 12. dubna navštívila 

specializovaný program o volbě povolání na úřadu práce v Kroměříži. 

Ujaly se nás paní poradkyně a předaly nám spoustu rad, jak už teď  

v 8. ročníku postupovat, abychom si příští rok vybrali co nejlíp. 

Používali jsme také speciální program a další zdroje, které nám 

můžou pomoct udělat si představu o tom, co je ke kterému 

zaměstnání potřeba – jaké schopnosti, vzdělání, vlastnosti a taky 

třeba zdravotní stav. Podle všech to bylo užitečné a příjemné 

dopoledne. 

Žákyně 8. třídy a Mgr. M. Václavková 

 
 



14 
 

Aprílový den 

 

Zažili jste někdy ve škole „bláznivý den“? My ano, 1. duben 

byl u nás dnem naprosto neobvyklým!  

Žáci a učitelé se „nahastrošili“ do bláznivých outfitů a podle 

toho to ve škole také vypadalo. Nepsaly se žádné testy, vyučování 

bylo zábavné, a dokonce si žáci vyzkoušeli stát se na malou chvíli 

učitelem a vyučovat látku českého jazyka, angličtiny nebo třeba 

matematiky. O velké přestávce vypukla na chodbě druhého patra 

nečekaná disco-show. Tancovali všichni! Od prvňáčků, přes 

deváťáky, až po paní učitelky a asistentky! Celou školou se nesly 

známé rytmické melodie a my jsme se výborně odreagovali.  

První aprílový den byl zábavný a podle žáků byl jedním  

z nejlepších za celý školní rok. 

Mgr. R. Smékalová 
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ZOO Lešná 6. a 7. třída  

 

Žáci šesté a sedmé třídy se vydali na přírodopisnou exkurzi 

do Zoo Lešná. Po příjezdu jsme od paní učitelky Rajnochové 

obdrželi pracovní listy s úkoly, které jsme plnili ve skupinách po 

čtyřech až pěti.  

Dostali jsme určitý čas na prohlédnutí ZOO a přitom jsme 

museli splnit zadané úkoly. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 

informací o zvířatech. Navštívili jsme oblasti - Afrika, Austrálie, 

Asie a Amerika. Všichni se asi nejvíce těšili na rejnoky, které jsme 

si mohli i pohladit nebo nakrmit.  

Žáci si na konci exkurze nakoupili malé suvenýry a ke škole 

se vrátili chvíli po druhé hodině. Všichni si výlet pořádně užili. 

 

Nikola Zemánková, VI. třída 
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Muzeum Kroměřížska a 6. třída 
 

Začátkem května se 6. třída vydala na dějepisnou exkurzi do 

Muzea v Kroměříži. Žáci zde zhlédli výstavu s názvem – Náhrdelník 

času.  

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o pravěku a středověku  

a spoustu věcí si i vyzkoušeli. Například si mohli zkusit vykopávání 

předmětů, drcení obilí, jeskynní malby apod.  

Žákům se expozice velmi líbila a domů se vraceli chytřejší  

a obohacení o mnoho nových informací. 

Růžena Blešová, VI. třída 
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Škola v přírodě  

 

Můžeme říci, že jsme škola, která se nachází na vesnici  

a v přírodě. I přesto ale naše škola pořádá pro žáky 1. stupně 

týdenní „Školu v přírodě” v tom pravém slova smyslu.  

Letos Školu v přírodě připravily paní učitelky a paní 

asistentky pro žáky 2., 3. a 4. třídy. Tato týdenní akce  

proběhla na Rusavě v hotelu Ráztoka a jeho krásném okolí.  

V dopoledních hodinách probíhala výuka hlavních předmětů  

a odpoledne žáci zažívali zábavné aktivity. Například si zkusili 

netradiční olympiádu, čarodějnickou stezku (plnění úkolů v přírodě, 

poznávání bylinek), odvážili se projít večerní stezkou odvahy, 

účastnili se výletu (s pěší túrou) na Hostýn a jiné.  

Zkrátka týden úžasných a nezapomenutelných zážitků, 

příjemně vyčerpané paní učitelky i asistentky, ale stálo to za to! Už 

se všichni těší na někdy příště. 

Mgr. R. Smékalová 
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Turistický kurz VI. třídy 
 

 V pondělí, 16. května, se naše šestá třída vydala na dlouho 

očekávaný turistický kurz na Horní Bečvě. Doprovázela nás naše 

třídní paní učitelka Šišková a paní učitelka Zdražilová.  

Prožili jsme týden plný túr, zábavných her, soutěží  

a morseovky. První den jsme si užili menší túru na kopec Polana.  

V úterý spadlo pár kapek, nás to ale nezastavilo a šli jsme na výšlap 

na Horní Bečvu, kde jsme si mohli i nakoupit. Ve středu jsme se 

vydali autobusem na Pustevny, prošli si i stezku v oblacích a dorazili 

jsme i k soše Radegasta. Někteří odvážlivci došli ještě ke kapličce 

sv. Cyrila a Metoděje. Ve čtvrtek jsme se vypravili k lomu, dále  

k přehradě Horní Bečva, kde jsme vyplňovali pracovní listy a mohli 

se také trochu osvěžit ve vodě. Večer nás čekala diskotéka  

a prodloužená večerka.  

Poslední den jsme šli na takovou kratší túru, asi 9 km, lesem 

a loukami. Po poslední aktivitě jsme si začali balit kufry. Řekli 

naposledy na shledanou a odjeli směr škola. 

Radka Procházková, VI. třída 
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Buďme kamarádi a 5.třídy 

 

Pátá třída je posledním ročníkem na prvním stupni. Ta naše  

v březnu pořádala společné dopoledne pro jiné páté třídy okolních 

škol.  

Přijeli se k nám podívat žáci 5. třídy z Rymic a Staré Vsi, 

společně se svými paní učitelkami a ředitelkami. Někteří z nich už 

ví, že k nám totiž nastoupí příští rok na druhý stupeň do 6. třídy, 

jiní se ale teprve rozhodují. Žáci se nejprve seznámili pomocí 

seznamovacích a zábavných her, potom se přesunuli do tělocvičny  

a bavili se při různých soutěžích v týmech.   

Všichni si ten den určitě moc užili a mají se na co těšit, 

pokud si vyberou naši školu. 

Šárka Nohejlová, VI. třída 
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Dopravní hřiště v Kroměříži 

 

Žáci 4. třídy se 10. května vydali na dopravní hřiště. Nejprve si vše 

vysvětlili a dozvěděli se, jak se zachovat při různých dopravních 

situacích.  

Potom šli na samotné hřiště. Rozdělili se do dvou skupinek  

a každá skupinka si prošla celé hřiště. Jedna skupinka si vyzkoušela 

být cyklisty, druhá chodci a pak si role vyměnili.  

Za týden se do Kroměříže žáci vrátili na zkoušku, aby získali 

cyklistický průkaz. Všichni žáci testy prošli, jízdu zručnosti splnili  

a nyní jsou už praví a hrdí cyklisté. 

Nela Sedlářová, Růžena Blešová, VI. třída 
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Prvňáčci a druháčci na exkurzi v Kroměříži 
 

První a druhá třída se vypravila na exkurzi do Kroměříže. 

Začátek byl u Podzámecké zahrady, kterou si všichni společně 

prošli. Přišel čas na krátký odpočinek, na svačinky a na pár her  

v přírodě. 

Další část návštěvy Kroměříže pokračovala prohlídkou 

městské knihovny, ve které byl pro děti nachystaný program. Ten 

nesl název Písničky z pohádek. Žáci pracovali s dotykovou 

obrazovkou, poslouchali a sledovali písničky. Hádali, z jakých jsou 

pohádek a také zpívali. Samozřejmě si prohlédli knihovnu a přečetli 

si z knih i nějaké úryvky. Paní knihovnice jim předčítala z knihy At’ 

žijí duchové, potom si povídali o rozdílech mezi filmem a knížkou. 

Žáci byli z exkurze nadšeni, poděkovali a odjížděli zpátky do 

školy. Všichni si užili hezký den. 

Nikola Zemánková VI. třída 
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Den s Technickými službami Holešov 

 

Víte, jak správně třídit odpad? Možná ano, ale možná máte  

i nějaké pochybnosti. Žáci třetí třídy to už teď ví dokonale.  

V pátek, 13. května, zavítali na Den otevřených dveří Technických 

služeb do Holešova. 

Jejich exkurze začala už v Holešově na náměstí, kde se žáci 

zábavnou formou dověděli základní informace o ekologii a životním 

prostředí a mohli se pobavit třeba na skákacím hradě. Jejich 

poznávání pokračovalo v Technických službách. S odborným 

průvodcem si prošli celý areál, získali množství informací o třídění 

odpadu, chodu dotříďovací linky a sběrného dvoru. Žáci zhlédli také 

techniku, stroje a automobily využívané při práci v Technických 

službách.  

Žáci si s sebou odnesli nejen velké zážitky, ale také 

propagační předměty jako například balónky, omalovánky a tašky na 

třídění odpadu.      Mgr. R. Smékalová 
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Školní akademie  

 

 Svátek matek je dnem, kdy našim maminkám vzdáváme dík za 

jejich lásku, starostlivost a péči. Naše škola k této příležitosti po 

letech uspořádala školní akademii, která se konala v pátek,  

6. května.  

 Naši žáci všechny přítomné pobavili tanečními vystoupeními, 

divadelními scénkami, recitací a zpěvem. Krásný podvečer nám 

zahájili prvňáčci tancem a perníčky pro maminku, dále jsme mohli 

zhlédnout přilétající berušky druhé třídy, třetí a sedmá třída nám 

předvedly, jak vypadá takový běžný školní den a na chvilku jsme se  

s pátou třídou ocitli na rozjásaném fotbalovém stadionu. Čtvrtá  

a šestá třída vystřihla bezchybná taneční vystoupení, chlapce  

v ženském přestrojení nebo naopak dívky v mužském obleku jsme si 

se smíchem užili s třídou osmou. Se vzpomínkami na školní léta  

a show Dana Nekonečného vystoupila třída devátá. Milým 

zpestřením bylo pěvecké vystoupení žáka VIII. třídy, Jiřího 

Kaďorka, s písní Nebe na zemi. Celou školní akademii završilo vtipné 

vystoupení zaměstnanců školy v maskách vedení školy, pana školníka 

a hvězd české kinematografie.   

Jako pozornost maminky obdržely papírové kytičky, již pro 

ně žáci sami vyrobili. Účast maminek a přátel školy byla nadmíru 

očekávání. Z velké spousty hezkých ohlasů bylo vidět, že se školní 

akademie velmi vydařila. Jsme rádi, že si páteční podvečer všichni 

užili a domů tak odcházeli s příjemným kulturním zážitkem.  

Mgr. Renata Smékalová 
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Týden zdraví ve školní družině 

 

Žáci ŠD II. oddělení si na internetu vyhledali, že Světový 

den zdraví se slaví 7. dubna. Společně jsme se tedy rozhodli prožít 

týden zdraví ve školní družině a lépe poznat, co to je zdravý životní 

styl. 

Každý den jsme se věnovali jednomu tématu. Nejprve jsme 

se bavili o tom, co nám škodí. V dnešní době to jsou především 

drogy, které jsou pro žáky velkým nebezpečím. Někteří žáci si ani 

neuvědomili, že cigarety jsou také droga. Další den jsme tvořili 

potravinovou pyramidu a říkali jsme si o správném složení jídelníčku. 

Nezapomněli jsme ani na relaxaci těla, což je důležitá část 

zdravého životního stylu. Protáhli jsme se při józe, nechali jsme 

zrelaxovat oči i celé tělo. 

Závěr týdne patřil důležitým vitamínům, ze kterých jsme si 

připravili zdravé závěrečné posezení. 

Mgr. Ing. Elena Pospíšilíková 
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Den Dětí u nás ve škole 

 

Prvního června měli žáci naší školy odpočinkový den. První až 

třetí třída (a místní a okolní mateřské školy) se místo učení 

odebrali do Pohádkového lesa. Jejich dobrodružství v lese bylo 

obohaceno pohádkovými bytostmi, za které byli přestrojeni žáci  

9. třídy. Děti mohli vidět loupežníky, čerty, čarodějnice, víly, 

králíky z klobouku nebo třeba Ferdu Mravence.  

Žáci starších tříd šli v doprovodu třídních učitelů na 

procházku. Čtvrťáci vyrazili na návštěvu ke štěňátkům do Roštění, 

páťáci si to nakráčeli do Němčic. Naše šestá třída se vydala do 

Roštění, sedmička vyrazila do Rymic a osmá třída si vymyslela trasu 

do Líšné k rybníku a ke stromu „Králi lesa“. 

Den dětí si všichni žáci užili a klidně by ho brali i několikrát 

za rok. Jen škoda, že to nejde. Budeme se tedy těšit zase na příští 

rok. 

Radka Procházková, VI. třída 
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Školní diskotéka 
 

V pátek, 10. června, se ve venkovním areálu na Myslivně  

v Kostelci u Holešova konala školní diskotéka. Paní učitelky s pomocí 

maminek z Rady rodičů a žáků 9. třídy ji uspořádali pro žáky 

druhého stupně.  

 Tancovalo se naplno! Pravdou je, že na začátku, v 5 hodin, to 

na parketě vypadalo trošku nesměle, ale po chvíli až do 22hod to 

byla jízda! Přerušila to pouze tombola, ve které vyhrál každý žák 

nějakou hezkou cenu. A že ty ceny stály za to! Každý si mohl nechat 

zahrát i písničku na přání. Zazněly písně různých žánrů, a tak se 

každý našel v tom svém. V baru jsme se mohli občerstvit dobrým 

jídlem a pitím.  

A konec? V 10 hodin večer se nikomu nechtělo domů, 

nejraději bychom tancovali až do půlnoci! Bohužel to nešlo, ale už 

teď se těšíme na příští rok! 
 

Nela Sedlářová, Nikola Zemánková, VI. třída 
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ŠKOLNÍ VÝLETY 

 

Praha a V. třída 

 

Na letošní školní výlet jela 5. třída do hlavního města Prahy. 

Na plánovaný den 17. května hlásili nepříznivé počasí, tak byli žáci 

dobře vybavení na teplé i chladné počasí.  

Pro mnohé žáky začal zážitek už cestou vlakem a metrem, 

neboť těmito dopravními prostředky jeli poprvé v životě. V hlavním 

městě jsme navštívili výběr z památek, kterými nás odborně provedl 

Mgr. J. Surala. Žáci především obdivovali Karlův most, Václavské 

náměstí a Pražský hrad. Na Staroměstské radnici mohli žáci 

pozorovat orloj v pohybu a prohlédnout si nádherné pávy ve 

Valdštejnských zahradách.  

Přes občasné přeháňky byli z výletu žáci nadšení. Výlet 

vytvořil pro žáky krásnou vzpomínku na závěrečné dny prvního 

stupně základního vzdělávání.   

Mgr. Nela Kutrová 
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Hlavní město Praha a 7. a 9. třída 
 

Žáci 7. a 9. třídy jeli začátkem června na exkurzi do Prahy. 

Přijeli tam vlakem z Přerova a na nádraží se rozdělili, každá třída 

měla svůj program.  

Sedmá třída měla prohlídku známých památek Prahy  

s průvodkyní hlavního města a 9. třída měla program s paní 

učitelkou Pospíšilíkovou a Smékalovou. Všichni žáci si mohli 

prohlédnout nejvýznamnější památky jako například Pražský hrad, 

Karlův most, Malou Stranu, Staroměstské náměstí, Prašnou bránu  

a Václavské náměstí. Devátá třída stihla vyjet na Petřín a plavit se 

lodí po Vltavě.  

V předpovědi počasí hlásili, že bude pršet, ale nakonec 

počasí vyšlo a z nebe nespadla ani jedna kapička. Velké zážitky si 

všichni odnesli i jak jinak než z cesty vlakem, kterou si užili na 

jedničku s hvězdičkou.  

 

Šárka Nohejlová, Růžena Blešová, VI. třída 
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Výlet za poznáním Moravského krasu a 1. stupeň 

 

Ve čtvrtek 16. června se žáci prvního stupně zúčastnili 

výletu do Moravského krasu. Již při odjezdu od školy jsme věděli, 

že nám počasí v tento den přeje a s chutí jsme všichni vyjeli vstříc 

novým zážitkům. 

Po příjezdu na místo jsme byli rozděleni do jednotlivých 

skupin a pod vedením průvodců jsme postupně poznávali krásy 

Moravského krasu. Navštívili jsme Kateřinskou jeskyni s nádhernou 

krápníkovou výzdobou, která každému z nás připomínala něco jiného. 

Od zvířátek přes rostliny až po traktor Zetor. Vyslechli jsme také 

zajímavou pověst o pasačce Kateřině, po které dostala tato jeskyň 

svůj název. Po příjemném výšlapu lesem do kopce jsme došli  

k propasti Macocha, jejíž úctyhodnou hloubku 138 a půl metru si 

všichni odvážlivci mohli prohlédnout jak z horního, tak i ze spodního 

můstku. Cestou nazpět z Macochy dolů jsme shlédli říčku Punkvu, 

která se tu a tam klikatila podél vápencových skalních útvarů. Dále 

jsme navštívili zábavnou vzdělávací expozici v Domě poznání  

a dozvěděli jsme se zajímavosti o netopýrech a vrápencích, kteří 

místní jeskyně obývají. 

Značně znavení ale s úsměvy na tvářích jsme se vraceli 

spokojení domů, abychom se o zážitky z tohoto skvělého dne mohli 

podělit s ostatními. 

Dana Tobolíková, asistentka pedagoga 
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Naše 8. a 9. třída ve Vídni 

 

 Koncem června se žáci VIII. a IX. třídy podívali za hranice 

České republiky, a to k našim rakouským sousedům do hlavního 

města Vídně. Žáci si vyměnili eura, oprášili slovníček němčiny  

a těšili se na zážitky. 

 Po příjezdu do Vídně jsme s průvodkyní poznávali 

nejvýznamnější památky – císařský palác Schönbrunn a jeho 

zahrady, památník Marie Terezie, vídeňský hradní komplex 

Hofburg, Katedrálu svatého Štěpána a další. Ale to nejlepší nás 

čekalo až na závěr. Ti, kteří ve Vídni byli, asi ví, co potěší 

rozjuchané osmáky a deváťáky. Samozřejmě zábavní park Prátr! 

Někdo se jen decentně potočil na kolotočích, ale jiní se odvážili i na 

ty nejbláznivější atrakce, jako jsou horské dráhy, pády volným 

pádem a podobně.  

 Všichni si zájezd moc užili, a nejen s jedním zážitkem jsme 

se večer vrátili do naší rodné země, k naší škole. Spokojení jsme se 

odebrali do svých domovů a ještě v noci se nám zdálo, že se s námi 

točí celý svět. 

Mgr. R Smékalová 
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DOTAZNÍČEK 

 
 

1. Na co se nejvíc těšíš o prázdninách?  

2. Jaké máte plány na letní prázdniny? 

3. Co tě v létě nejlépe osvěží? 

4. Kdy o prázdninách vstáváš? 

5. Jaká je vaše oblíbená zmrzlina? 

 

 

Vyučující 

 
Paní učitelka Renata Smékalová 
1. až si odpočinu a pořádně vypnu od práce 
2. dovolené, grilování na zahradě, turistika, jízda na kole…  
3. dobrý osvěžující nápoj-bezinková limonáda, voda – moře, bazén 
4. pozdě, ráda si pospím a určitě budu chodit pozdě spát 
5. pistáciová, tu miluji, mňam 
 

Paní učitelka Irena Šišková 
1. na sluneční dny a vodu 
2. odpočinek, cestování, poznávání nových měst a krajin 
3. skok do bazénu 
4. v 8 hodin 
5. jahodová nebo jiné ovocné příchutě 
 

Paní vychovatelka Elena Pospíšilíková 
1. na dovolenou 
2. soustředění s mladými hasiči 
3. termální bazén 
4. v 7 hodin 
5. tiramisu 
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Žáci 
 

 
3. třída 
1. na koupání 
2. jet na chatu 
3. ledová tříšť 
4. kolem desáté 
5. slaný karamel  
 

4. třída 
1. na plavání v bazénu 
2. na koupaliště 
3. zmrzlina 
4. v 9 hodin 
5. ovocná 
 

5. třída 
1. na koupaliště 
2. procházky lesem 
3. zmrzlina 
4. v 8 hodin 
5. míchané zmrzliny 

Růžena Blešová, Nela Sedlářová, VI. třída 
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Z HODIN SLOHU 

 

 Žáci naší školy píší v hodinách slohu velmi krásné práce  

a některé z nich dokonce uspěly i v soutěži. Máme zde některé  

z nich: 

 

Požární ochrana očima dětí - 3. místo v krajském kole   

 

 

Legenda o sv. Floriánovi 

 

Jan Sehnal, Michal Odložilík 

 

 

Byla jednou jedna malá vesnička, ve které žil malý chlapec jménem 

Florián. Chtěl se stát hasičem, protože velmi rád pomáhal všem 

lidem. Osud mu to tak i přál. 

 

Když se stal dospělým, tak ve své rodné vesnici založil hasičský 

sbor, který měl ze začátku velký úspěch všech obyvatelů vsi. 

Všichni muži se chtěli stát hasiči. Najednou požárů víc a víc ubývalo 

tím pádem, ubývali i hasiči. Nakonec už zbyl jen Florián a jeho 

kamarád. 

 

Po pár týdnech klidu začal hořet seník v sousední vesnici. Florián  

a jeho kamarád se okamžitě vydali na místo požáru. Zjistili, že 

požár je tak velký, že ho neporazí. I tak se rozhodli provést zoufalý 

pokus o uhašení. V tu ránu uslyšeli někoho, jak volá o pomoc. Florián 

neváhal a vydal se do seníku. Našel zaklíněného sedláka, který se 

nemohl hnout. Vytáhl ho a pomohl mu se dostat co nejdříve  

k východu. Sám Florián se už bohužel včas dostat ven nestihl  

a spadlý trám z hořícího seníku zapříčinil jeho úmrtí. 

 

Od té doby se stal svatý Florián patronem všech hasičů. 



45 
 

Požární ochrana očima dětí - 2. místo v okresním kole  

 

 

Hasič Rosič 

 

Vojtěch Kaňa, Lukáš Pospíšilík 

 

 

Byl jednou jeden hasič,                               

jmenoval se Rosič.                           

Na závody chodil rád,                       

s každým tam byl kamarád.              

 

Na závodech běhával, 

doma to pak nedával. 

Tatínek mu nadával, 

on u mamky plakával. 

 

Na závody nechodil, 

doma vůbec nezlobil. 

Tatínek byl rád, 

 že je s ním zas kamarád.  

 

Tatínek závody zavrhl, 

synek mu však navrhl: 

„Závodil bych dál, 

mým snem je dostat se ke hvězdám!“ 

 

Rosičovi se splnil sen, 

stal se velkým hasičem. 

Hasil všude v okolí 

a lidi ho jen milují. 
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Jamie 

 

Eliška Bartíková, Nikola Tobolíková 

 

Současnost 2015 

Je pozdní večer, kdy Sára a její máma sedí u televize po náročném 

dni. Vtom začaly televizní noviny. „Vítejte! Právě začínají televizní 

noviny, je osm hodin a pět minut, máme pro vás nové informace  

o nevyrašeném případu, zesnulého hasiče Jamieho Lodge. Stalo se 

tak roku 1990, kdy by nahlášen požár známého baru  

U Koblihů, kde bohužel jeden z našich nejlepších hasičů Jamie 

zahynul." 

 

Minulost 12.7 1990 

Ráno 7:15, Jamie vstává do práce a loučí se svojí manželkou, se 

kterou čekají miminko, které se má brzy narodit a vědí že to bude 

holčička. „Těším se na vás po práci, holky!" Řekl Jamie a odjel do 

práce. Přes den se nic moc nedělo, až k večeru, kdy byl přijat 

telefonát z baru U Koblihů. Volající byl pan majitel, který nahlásil 

požár v baru. Jednotka hasičů se připravovala na výjezd k hořícímu 

baru. Když jednotka přijela na místo, už tam byli záchranáři  

a policisté přijížděli. Hasiči vyskakovali z auta a zapojovali hadice 

do blízkého hydrantu a běželi uhasit požár do baru. Jamie vyrazil 

dovnitř baru podívat se, jestli tam nikdo popřípadě nezůstal. Vběhl 

do zadní místnosti, kde zahlédl muže. Vrhl se k němu, chtěl ho 

zachránit před požárem, ale muž se neklidně otočil a začal povídat: 

„Dobrý den Jamie, dlouho jsme se neviděli, kolik je to asi let? Pět? 

Nemyslíš, že už je řada i na tobě?“ Jamie se přiblížil k muži a řekl: 

„O čem to mluvíte pane? Nevím, co tím chcete naznačit." Muž se na 

něj podezíravě podíval: ,,Ty jsi nepamatuješ, že jsi nezachránil 

mého mladšího bratra?! Bylo mu pouhých 15 let, měl celý život před 

sebou, celý požár vznikl jen kvůli tobě, abych se ti mohl pomstít!" 

Jamie chytil muže za ruku a chtěl ho odvést ven z požáru, když 

vtom ho muž praštil. Jamie upadl na zem a už se bohužel nezvedl. 
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Muž dodal: „Tak tady to máš, to je ta má pomsta, ale neboj, 

nezemřeš sám, zemřu s tebou." Muž zmáčkl tlačítko na ovladači, 

který držel v ruce a sesypal se strop. Venku to všemi otřáslo, nikdo 

nevěděl, co se stalo. Záchranáři a zbytek hasičů běželi dovnitř  

a tam viděli sesypaný strop, mrtvého muže a Jamieho. Na místě 

zjistili, že jim už nemohou nijak pomoci. Vytáhli mrtvá těla a odvezli 

je pryč z místa. 

 

Současnost 2015 

„Kriminalisté zjistili, že úmrtí hasiče Jamieho nebyla náhoda, ale 

plánovaná vražda." Sára s její maminkou vzpomínají na jejich 

zesnulého otce a manžela a přemýšlí, jaké by to bylo, kdyby s nimi 

seděl.. 

Výtvarné práce našich žáků: 
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VELIKONOČNÍ TRADICE 

 

V tomto článku se dozvíte něco málo o velikonočních 

tradicích. Určitě všichni víte, co jsou to kraslice, ale co je například 

osení? Čtěte a uvidíte. 

 

Pomlázka                                 

Jednou z velikonočních tradicí je pletení pomlázky neboli 

tataru. Kluci si pletou pomlázku a poté na Velikonoční pondělí šlehají 

děvčata. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce 

vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé. Vyšlehané dívky dávají 

chlapcům barevná vajíčka jako symbol jejich prominutí. 
 

Kraslice  

Velikonoční kraslice je natvrdo uvařené nebo 

vyfouknuté, duté vejce ozdobené různými výtvarnými 

technikami. Za typické barvy pro kraslice se považují červená, 

žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a černá, protože se daly 

získat z přírodních zdrojů. Přírodní barvy: 

- žlutá - odvar z cibulových slupek (ale jen krátce) 

- červená - odvar ze slupek červené cibule a octa 

- světle zelená - lipový květ 

- tmavě zelená - voda ze špenátu 

- fialová - šafrán 

- hnědá - odvar z cibulových slupek (déle) 

- černá - roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých 

hřebíků 

          



49 
 

Kočičky 

Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na 

Květnou neděli a pálení v příštím roce o Popeleční středě.  

 

Osení 

Na Velikonoce si lidé vysévají do květináčů semínka obilí 

neboli osení. Aby si naladili pravou jarní atmosféru v domě. 

 

 
Velikonoční Beránek 

Velikonoční beránek je druh sladkého pečiva, který je 

tradičně připravován na Velikonoce. Pečením Velikonočního beránka 

si připomínáme Ježíše Krista.  

Radka Procházková, VI. třída 



50 
 

TOP RECEPTY 
 

Osvěžující melounový koktejl 
 

Na tento recept budete potřebovat také 

mixér. Do něj dejte asi 700 gramů 

melounu bez pecek a šťávu vymačkanou z 

jednoho citronu, a sladíte-li, tak také 

cukr (v tomto případě použijte nejlépe 

třtinový)  

a rozmixujte. 
 

Do sklenice dejte natrhanou mátu, leda 

zalijte do dvou třetin směsí z mixéru a po 

okraj poté dolijte neperlivou vodou. 
 

 
 

 

Jahodové řezy se želatinou 
 

SUROVINY 
 

2 šálky polohrubé mouky,  
1 lžička prášku do pečiva,  
2 šálky mléka,  
4 ks vejce,  
1 šálek krystalového cukru,  
½ šálku oleje,  
2 bal. vanilkový pudink,  
500 g jahod,  
1 bal. tvarohu,  

5 lžíc cukru,  
2 bal. želatiny  
jahodový džem 
 

POSTUP PŘÍPRAVY 
 

1. Suroviny si připravíme a troubu 

předehřejeme na 180 ° C. 
2. Mouku smíchanou s práškem do pečiva, 

5 lžíce mléka, 4 ks vejce, cukr a olej 

vyšleháme do hladkého těsta, které 

vylijeme do vymazané a moukou vysypané 

formy. Pečeme cca 15 minut. Necháme 

vychladnout. 
3. Dva pudinkové prášky rozmícháme  

v trošce mléka a přidáme zbytek. Uvaříme 

za stálého míchání a po vychladnutí 

smícháme s tvarohem a moučkovým 

cukrem v lehký krém. 
4. Na studený korpus namažeme jahodový 

džem, potřeme krémem a poklademe 

jahody. 
5. Želé uvaříme podle návodu - 500ml 

vody, 4 lžíce cukru a obsah sáčků 

svaříme, za průběžného míchání 

vychladíme a opatrně nalijeme na jahody. 
6. V chladu necháme ztuhnout.  

Před servírováním nakrájíme nožem 

namočeným ve studené vodě a dozdobíme 

podle chuti - jen tak, se šlehačkou,  

s jahodami. Dobrou chuť! 
Šárka Nohejlová, VI. třída 
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