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Přejeme krásné svátky v blízkosti Vašich blízkých 
Blíží se čas svátků, pohody a rozzářených dětských očí. 

Domovy zahltí vůně perníčků, jehličí a vánočního punče. 

Podobně je tomu i u nás ve škole… Nahlédněte s námi pod 

pokličku…  

Jak se tvoří výrobky na vánoční trhy? Hekticky, pracně, 

ovšem s nadšením. Ta možnost zapojit se do příprav spolu 

s kamarády, ukázat, co vše dovedu, čím můžu přispět… Děti 

srší nápady, lepí, barví a omotávají, stříhají a zase nanovo. 

A paní uklízečky masírují svaly… ono se to bez ohromného nepořádku neobejde. Děkujeme.  

Deváťáci pilují své znalosti z gastronomie a marketingu. 

Děsí se toho kalupu, který je čeká. Ale taky se těší… 

ukážou, co vše už sami 

zvládnou. Hm… jen se 

předveďte. Sbíhají se 

nám sliny. 

Velké díky patří taky 

rodinám. Žáci nižších 

ročníků se obracejí s prosbou o pomoc na maminky, babičky, 

tetičky. Tatínci a dědečci obětavě chystají jehličí, jmelí, dřevo 

všeho druhu. Brzy snad začnou i péct… Starší děti doma tvoří, 

ale nemyslete si, k ruce je jim opět celá rodina. Finišují poslední 

přípravy a děti nosí výrobky do školy. Hrdě prezentují své 

výtvory a těší se na tu melu – davy rodičů a širokého 

příbuzenstva korzují školou, obdivují šikovné ruce a pořízují 

drobné dárky svým blízkým.  

Bývalí žáci se vracejí do budovy, kde mnozí trávili celých devět 

let. S nostalgií vzpomínají na uplynulé roky, zastavují učitele 

a svěřují se se svými úspěchy a touha  mi.  

 

Advent je krásný čas. Čas setkávání, ochoty pomáhat a radosti být spolu. 

Užijme si ho. 

Adresa redakce: Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava, Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín 

E-mail redakce: redakce@zsrovniny.cz 

Redakční rada: Michaela Pannová, Veronika Jiravová, Viktorie Kadlecová, Kateřina Obdržálková, 

Martin Tegláš, Veronika Kudelová, Jakub Hampel, Mgr. Lukáš Hartmann,  

Mgr. Veronika Kadlecová, Mgr. Andrea Tomečková a Mgr, Lucie Hájková 

 

Aktuální číslo naleznete na webových stránkách školy. 
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Sluníčka v akci 

V těchto dnech se školní pěvecký sbor připravuje 

na vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu 

v Hlučíně.  

Program tohoto asi půlhodinového vystoupení 

jsme pilovali tradičně v ubytovně Vesmír 

v blízkých Bolaticích. Ceny jsou zde příznivé, 

prostory pro zkoušky vyhovující, od domova to 

není daleko.  

Samozřejmě jsme se věnovali většinu času nácviku skladeb a hudebním doprovodům.  Večerní 

program tradičně připravili nejstarší členové sboru, hráli jsme nejrůznější hry, v posledních letech 

nesmí chybět Kuřátko pípni a Štípavý vrah. Z některých pokojů zněl pozdě do noci šepot 

a tlumený smích.  

      Na takovém výjezdu se udělá spousta práce 

a také se stmelí kolektiv. Letos je nás ve Sluníčkách 

tolik, že se bohužel třeťáci nevešli na ubytovnu 

vůbec a čtvrťáčci s námi strávili alespoň den, na noc 

se vraceli domů. Moc děkujeme paní učitelce Jiřině 

Holé, která je i přesto, že je již v důchodu, 

neodmyslitelnou součástí Sluníček a podílí se stále 

na chodu celého sboru. 

Všechny zveme první adventní neděli na náměstí, kde budeme vystupovat po 16:30. Těšíme se 

na setkání i 13. prosince v 18.00, kdy se opět na hlučínském náměstí zapojujeme do akce Česko 

zpívá koledy.  

Za finanční podporu bychom 

chtěli poděkovat firmě Gass-eko, 

která nám na „provoz“ přispěla 

částkou 28.000, ze které jsme 

pokryli náklady na oběd a jízdné, 

máme v plánu dokoupit hudební 

nástroje a hlavně nás čeká na 

jaře natočení nového CD! Máte 

se na co těšit! 

Vaše Sluníčka 
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Projekt Edison již po šesté aneb fikce a fakta 
V září jsme měli již po šesté tu čest hostit u nás na škole šestici studentů, kteří jsou zapojeni do 

projektu Edison, který spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, 

tradicemi a situacemi v jiných zemích a stali se tak generací, jež prolomí prohlubující se 

mezikulturní bariéru.  

V letošním školním roce jsme přivítali studenty z Ruska, Hong Kongu, Srbska, Rumunska, Gruzie 

a Kyrgyzstánu. Opět jsme měli možnost nahlédnout do různých koutů světa, které jsou pro nás 

mnohdy nedosažitelnými v důsledku předsudků a stereotypů, jež jsou v podvědomí mnoha lidí.  

V letošním roce proběhly médii různé články, ve kterých se objevily názory, že na školách dochází 

prostřednictvím projektu k propagaci islámu. Za celých šest let, během kterých jsem měl možnost 

hovořit s desítkami studentů i muslimského vyznání, nikdy nedošlo k jakékoli propagaci tohoto 

náboženství. Negativní ohlasy mnohdy šíří lidé, kteří neměli ani sebemenší šanci nahlédnout, jak 

tento projekt funguje. Na naší škole nevedeme děti k tomu, aby hodnotily lidi na základě barvy 

pleti nebo náboženského vyznání. Žáci se setkávají se studenty, kteří vyprávějí své vlastní 

příběhy, popisují své rodiny, školy, kde studují, ukazují jim nejzajímavější místa, která by mohli při 

návštěvě dané země navštívit. V neposlední řadě mají možnost, v rámci posledního dne tzv. 

Global villages, ochutnat speciality zahraniční kuchyně, popřípadě si mohou vyzkoušet zatancovat 

národní tanec, seznámit se s hudbou a zažít tak se spolužáky nevšední chvíle. Hlavním přínosem 

tohoto projektu je fakt, že celé prezentace probíhají v anglickém jazyce, kde žáci procvičují své 

znalosti jazyka v praxi. 

Závěrem bych chtěl dodat, že se snažím svým žákům vysvětlovat, ať se zaměřujeme na 

jednotlivce, na osobnost člověka, nikoli ho škatulkovat, že je špatný, protože pochází ze země, 

která vyznává například islám. O Češích také v zahraničí kolují různé předsudky, ale znamená to, 

že všichni Češi jsou právě takoví, jak se o nich hovoří?       

   Vladimír Štalmach, učitel Aj 

 
 

Edison z pohledu žáků 
Projekt Edison, do kterého jsem se zapojila i já, jsem si moc užila. 

Získala jsem mnoho zkušeností, jak v anglické konverzaci, tak i 

něco v kultuře. Vybrala jsem si Deliu z Rumunska. Lépe jsem si 

vybrat nemohla. Byla vtipná, bláznivá a hodně přátelská. Mrzí 

mě, že tu nemohla zůstat déle, protože s ní byla opravdu sranda. 

Moc jsme si rozuměly, za což jsem ráda. Pokud by se tenhle 

projekt konal znovu, tak bych si ho s radostí zopakovala. 

Doporučuji vám se do tohoto projektu zapojit, protože je velmi 

originální a celkově super.  

 Anna Schwarzová, 8. C 
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Já jsem ubytovávala Key z Kyrgyzstanu, která byla 

velice milá, přátelská a nápomocná. Odpolední 

program byl na nás, takže jsme například šly 

nakupovat, projít se či normálně pokecat. 

Projekt Edison byla příležitost, které jsem využila. Byla 

úžasná zkušenost trávit čas s člověkem z jiné země. 

Bylo to pro mne velkým přínosem nejen ze strany 

angličtiny, kdy jsem zjistila, že jsem schopná se 

domluvit a jsem si teď v angličtině jistější, ale i 

v poznání nových kultur a lidí. Kdyby byla možnost jít do toho znova, určitě bych šla.   

           Markéta Jasvecová, 9. C 

Já jsem ubytovávala Yuki z Hong Kongu. I když jí bylo dvacet dva let, rozuměly jsme si, měly jsme 

o čem mluvit, dokonce jsme se spolu dívaly i na 

seriály. Před jejím příjezdem jsme se už znaly, 

protože náhodou bydlela i u mé kamarádky. Pořád 

byla moc milá. Některé české zvyky si rychle 

přivlastnila, například jídlo jí chutnalo. Trochu jsem 

se ale divila, když si v jedenáct hodin večer začala 

fénovat vlasy – celkově trávila spoustu času 

v koupelně. :) Její prezentace se mi zdála 

příjemná a přínosná pro mě i pro ostatní, 

dozvěděla jsem se hodně nového. Po naší škole 

ale ukončila program a vydala se cestovat po 

Evropě, protože běžně se sem nedá tak lehce 

dostat kvůli financím. Už procestovala Itálii a Rakousko. :)           Nikola Táčová, 8. A 

 

Edison mi určitě hodně dal. Získala jsem plno 

nových zkušeností a myslím si, že mi to 

pomohlo i v angličtině. Máša byla velmi 

příjemná a vstřícná… Projekt Edison bych 

určitě všem doporučila, a kdybych mohla, 

tak bych do toho šla znovu.  

Julie Krupová, 9. A 

 

 

Byla to pro mě velká zkušenost, určitě stejně jako pro ostatní. Měla jsem Draganu ze Srbska. 

Mluvit anglicky celý den bylo pro mě trochu těžké, protože jsem na to nebyla vůbec zvyklá. V tu 

dobu jsem angličtinu používala poprvé v praxi.  

 Veronika Platzková, 9. C 
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Společné pouštění draků ve školní družině 
I v letošním školním roce si děti, které navštěvují školní družinu, 

užily krásný slunečný den v duchu tradičních podzimních 

radovánek v podobě pouštění draků. Akce se konala v úterý 

26. září na louce vedle mateřské školy. Zúčastnily se jí děti 

všech oddělení v rámci řízených činností. Během slavnostního 

zahájení se děti dozvěděly pár zajímavostí o této více než 

3 000 let staré tradici a poté se pustily do samotného pouštění 

draků. Navzdory málo větrnému počasí si děti prožily pěkný 

podzimní den ve společnosti svých kamarádů a prastarých 

tradic, který se samozřejmě neobešel bez obvykle 

přetržených šňůr, někteří draci zůstali viset na 

stromě a pár se jich zamotalo do sebe. :) Ale i tyto 

patálie patří k zábavnému pouštění draků. :) 

Nálada byla po celou dobu konané akce skvělá, 

což také dokazují zobrazené fotografie.  

Už teď se těším na příští rok!  

 

Za kolektiv školní družiny Kamila Ratajová 

Broučkiáda ŠD 2017 
V úterý 17. října proběhla v prostorách školní družiny, zelené a žluté herny, tradiční 

Broučkiáda aneb Uspávání broučků a berušek.  

Děti v kostýmech, ale i bez nich obdržely účastnický list a za doprovodu hudby absolvovaly 

„Broučkovou cestičkou“ disciplíny jako chůze po listu trávy, nošení vajíček do hnízda, 

létání broučků a berušek kolem hromádek listí, ulehnutí k zimnímu spánku. 

Po společné ukolébavce pro berušky 

k zimnímu spánku si děti užily 

„Broučkovou hoňku“, při které berušky 

(děvčata) chytaly broučky (chlapce) 

a naopak. Akce se zúčastnilo okolo 90 

dětí, které si v hudebním rytmu parádně 

zatančily a zaskotačily. Každý dostal malou 

odměnu a v dobré náladě se vydal 

k domovu. 

Za kolektiv vychovatelek Věra Placková.                                                   
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Archeopark – Chotěbuz 
 

Dne 3. října navštívili žáci sedmých tříd Archeopark 

v Chotěbuzi. Cesta trvala okolo 30 minut a uběhla 

poměrně rychle. Po příjezdu si každou třídu rozebral 

průvodce, který ji archeoparkem celý výlet provázel. Žáci 

si v průběhu prohlídky mohli prohlédnout hradiště, pod 

kterým kdysi tekla řeka Olše a patří mezi nejvýznamnější 

archeologické naleziště v České republice. Také si mohli vyzkoušet psaní takzvanou 

„hlaholicí“, tudíž nejstarším a dnes již neužívaným slovanským písmem. Jediným a poměrně 

velkým hendikepem tohoto výletu bylo špatné počasí, 

což znamenalo, že účastníci nemohli vidět venkovní 

„show“, která je však jindy předváděna. Ke konci celé 

prohlídky podstoupili žáci malý test, který ovšem nebyl 

na známky, ale pouze pro radost a legraci. Žákům se 

výlet opravdu líbil a myslím, že kdyby ho měli 

ohodnotit na stupnici 1-10, dostane 8, a to jen díky 

špatnému počasí, jinak by žáci neváhali napsat i 10…            

Martin Tégláš 

Adapťák 

V říjnu se šesťáci vydali na adaptační kurz do Jeseníků. 

Každé třídě pomáhal jeden instruktor, který zároveň 

organizoval všechny hry a aktivity, například jsme si mohli 

vyzkoušet bungee trampolínu. Všem se líbilo také velké 

lanové centrum nebo 

lezení až na vrchol 

lezecké zdi. Měli jsme také možnost si zahrát Army 

game, což je jakási střílečka naživo, avšak bez krve. 

Hodně jsme si užili také diskotéku. Celotýdenní hra se 

točila okolo sbírání fiktivních peněz a vytváření 

armády - hlavní cenou pro vítěznou třídu bylo snížení 

ceny másla. :) Adapťák jsme si moc užili a už se 

těšíme na další kurzy.         

Kateřina Jiravová, 6. A 
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Oskar a růžová paní   
Dne 22. 11. jely deváté třídy na divadelní představení „Oskar a růžová paní“, které se konalo 

v divadle loutek Ostrava.  

Představení bylo o desetiletém chlapci 

jménem Oskar, jenž onemocněl 

leukémií a musel být v nemocnici pod 

dohledem lékařů, jelikož už mu nebylo 

pomoci. Každý den ho navštěvovala 

zaměstnankyně nemocnice, jejíž prací 

bylo rozveselovat děti. Ta si chlapce 

oblíbila a snažila se o to, aby si užil 

poslední dny, co nejvíce to půjde. Také 

se mu snažila ukázat smysl života a to, 

že se nemá nikdy vzdávat i když je 

nejhůř.  

Celé představení se odehrávalo na menší scéně, kde diváci byli velmi blízko hercům. Mohli 

jsme se lépe vžít do rolí a prožívat všechny dramatické okamžiky s nimi. Tato hra byla 

zajímavá také z důvodu toho, že na scéně byli pouze dva herci a jejich výkony byly úchvatné. 

Roli Oskara hrál Robin Ferro a roli růžové paní Zdena Przebindová. 

Divadelní hra nás přímo opřela do sedaček svým tématem i nastudováním. Diváci chvílemi 

plakali, smáli se, zamýšleli se nad chováním okolního světa i svým. Odcházeli jsme plni dojmů 

a nabití emocemi.  

                                                                                                      Karolína Lesňáková, 9. B 

Co by si asi podle našich deváťáků přál Ježíšek pod stromeček? 

 Nepřál by si nic pro sebe. Abstraktní věci pro všechny. Lásku, štěstí…. 

 Aby byly děti hodné. 

 Aby všichni byli šťastni, trávili čas spolu a neděly se špatné věci. 

 Lásku, přátelství a mír. 

 Abychom s ním více mluvili. 

 Ať jsou všechny bytosti šťastny. 

 Aby se lidé aspoň o Vánocích chovali přátelsky, mírumilovně a spravedlivě. 

 Naději pro všechny. 

 Lásku, štěstí a zdraví každému. 

 Abychom si navzájem pomáhali a byli na sebe hodní. 

 Ponožky. 

 Klid. 
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Sporty 

V tomto školním roce se naše škola zatím zúčastnila 

dvou sportovních akcí. První byla Atletický čtyřboj, 

kde vybraní žáci osmých a devátých tříd naší školy 

soutěžili ve čtyřech disciplínách (běh na 60m, holky 

běh na 800m a kluci na 1000m, dále si mohli vybrat 

mezi skokem vysokým/dalekým a hodem kriketovým 

míčkem nebo vrhem koule).  Družstvo starších žákyň 

se umístilo na krásném 7. místě díky výkonům Anety Paterové, Markéty Návratové, Michaely 

Pannové a Nikoly Lamžíkové. Družstvo starších žáků se umístilo na 12. místě díky velkému 

úsilí Daniela Zvardoně, Mikuláše Martiníka, Josefa Fichny a Jana Leibnera.  

Další akcí byl přespolní běh, tj. běh na dlouhou trať. Tam se skvěle umístily holky z pátých tříd 

Julie Kaspříková, Vendula Kondrčíková, Natálie Kepáková, Barbora Dopplerová, Kamila 

Rychlíková a Sabina Chvějová. Společně zaujaly jako družstvo 3. místo. Přespolního běhu se 

ale zúčastnili i žáci druhého stupně, kterým se dařilo spíše jako jednotlivcům. Úspěšně se 

probojovali do krásné první dvacítky 

z celkového počtu asi osmdesáti lidí 

dané kategorie. Všem účastníkům 

sportovních klání moc gratulujeme 

a těšíme se na další skvělé 

výsledky.   

Michaela Pannová, 9. B 

 

 
 
Sběr kaštanů, žaludů a starého papíru 
Jako každým rokem se na naší škole opět pořádal sběr kaštanů, žaludů a starého papíru. Žáci 

nosili kaštany, žaludy a starý papír od 3. 10. až do 16.11. Letos vyhrála třída 2. A se 446kg. 

Na druhém místě skončila třída 7. A s 421kg. A na třetím místě se umístila 3. A se 326kg. 

Všechno bylo prioritně pro dobrou věc, ale potěšily i drobné odměny v podobě stavebnice 

Merkur nebo hry Dixit. 

          Kateřina Obdržálková, 8. D 
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Páťáci čtou prvňáčkům – pečujeme o klima školy 
První setkání umožňující spolupráci a návázání 

kamarádství mezi žáky pátých a prvních ročníků 

jsou za námi. Lekce se konají každý měsíc 

probíhají v souladu s očekáváním. Děti se radují ze 

společně plněných úkolů. Prvňáčci vzhlížejí ke 

svým starším kamarádům a ti se těší, až jim jejich 

svěřenci budou na konci roku předčítat. 

Začali jsme první čtvrtek v měsíci říjnu. Četli jsme 

pohádku z knihy Pohádkový kolotoč. Prvňáčkům se to 

velice líbilo. Na začátku jsme my, holky z dramaťáku, 

připravily a zahrály „pravidlové“ představení. Bylo to super. Děkujeme prvňáčkům za pozornost. 

(Vendula Kondrčíková) 

Překvapilo mě, že si prvňáček pamatuje celou pohádku a pak mi ji celou poví. Baví mě číst 

potichu a ještě prvňáčkovi, který mě poslouchá. Při čtení jsou hodní, umí hezky psát a kreslit. 

(Nikol Lichnovská) 

My páťáci čteme prvňáčkům. Vylosoval jsem si holčičku, 

která se jmenuje Amálka. Byla hodná a celou dobu 

poslouchala, jak čtu. (Šimon Pokorný) 

Dost mě překvapilo, že už umí tolik věcí. Jako trošku 

psát a číst krátká slova, jako např. kůň, kráva, sýkora, 

jahoda atd. Poprvé jsme jim četli „O Červeném 

Karkulínovi“, byla to pohádka naruby. My dramaťačky 

jsme předvedly krátké divadlo o tom, jak by čtení mělo vypadat nebo taky ne. A podruhé jsme jim 

četli „O Rybářovi a staré botě“, měli jsme pro ně připravenou tajenku. Moc mě to baví a doufám, 

že prvňáky taky. (Matylda Ure)  

Na čtení mě baví, že se můžu setkat s mou kamarádkou 

Klárou. Klárka je strašně hodná, a když jí čtu, tak pozorně 

sedí a naslouchá. Jsem moc ráda, že máme příležitost 

dětem číst. Vymýšlíme jim tajenky a čteme každý měsíc. Na 

prvním čtení jsme jim hráli představení, jak by taková dílna 

čtení mohla a taky nemusela vypadat. Prvňáčka, kterého 

jsme si poprvé vylosovali, máme po celou dobu. Pomáháme jim, aby se zlepšovali ve čtení a čtení 

je bavilo. (Aneta Meiselová)  
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Každý měsíc čteme prvňáčkům. Je to zábavné, jak oni 

nedutají a napjatě poslouchají. Když dočteme,    

nakreslíme společně obrázek nějaké postavy z příběhu 

nebo vyluštíme tajenku. Myslím si, že to prvňáčky baví. 

Musíme se snažit to správně a pomalu přečíst, měnit hlas 

podle toho, za koho mluvíme, aby to prvňáčky bavilo a měli 

z toho nějaký zážitek a radost. (Nela Bednaříková) 

Prvňáčkům čteme jednou měsíčně a je to zábava. Při prvním čtení jsme společně vytvořili knížku, 

kam zakládáme pohádky, co jsme si přečetli. První pohádka byla „O Červeném Karkulínovi“. 

Vlastně je to pohádka naruby. Druhá pohádky byla „O rybáři a staré botě“, vlastně taky pohádka 

naruby. Obě dvě pohádky byly moc legrační, čtení bylo zábavné a to prvňáčky moc bavilo. 

(Natálie Šragová) 

Mně se líbí číst prvňáčkovi, protože mě poslouchá a vnímá, co čtu. Průběh čtení je takový, že 

přečteme pohádku, pak spolu kreslíme obrázek a nakonec založíme list s pohádkou a obrázkem 

do knihy.  Podruhé jsme luštili křížovku. Já čtu prvňáčkovi, který se jmenuje Max Zaorálek. Čteme 

první čtvrtek v měsíci. (Dorota Rybářová) 

My páťáci čteme prvňákům, respektive 1. B a máme to rádi, protože se neučíme!!!! Ale prvňáci se 

tím učí číst a my jim v tom pomáháme. A oni si to užívají výborně, my taky. Nejvíc mě bavilo 

společné luštění křížovky. (Radim Plaček) 

Co na to prvňáčci? 
Strašně mě to baví. Jsou na mě hodní. Hezky mi čtou. Když něco zapomenu, tak mi to 

připomenou.                   Klára Kwašná 

Jsou hodní. Mám je ráda. Baví mě to. Moc se na ně těším příště.  

      Klára Lukášová 

S Vendy je to moc dobré. Jsou tam hezké pohádky. Těším se na 

další čtení.     Hana Klučková 

Baví mě, jak nám páťáci čtou. Líbí se mi, jak si u toho s námi 

povídají.      Josef Krátký 

Baví mě to. Dobře mi ten páťák čte. Je chytrý, moc hodný.   

      Maxmilián Zaoral 
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Nikola Chybíková z 9. A 

mistryně Evropy v karate 

S-cool magazín                                                             Rozhovor s žákem naší školy 
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Rozhovor s čerstvou mistryní Evropy 
Čemu se věnuješ? 

„Dělám karate, což je po fyzické stránce velmi náročný sport. Věnuji se dvěma stylům, které se 

 od sebe liší jinými pravidly a zápasy.“ 

Jak dlouho se tomu věnuješ? 

“Věnuji se tomu deset let (od pěti let). ‘’ 

Jak ses k tomuto sportu dostala? 

„Jako malá jsem dělala hodně sportů, ale vůbec nevím, co mě 

vedlo právě ke karate.“ 

Kolikrát týdně máš tréninky? 

„Tréninky jsou čtyřikrát týdně a trvají hodinu a půl. O víkendech 

máme závody a semináře, což je něco jako soustředění, kde se 

připravujeme na větší závody.“  

Co si nosíš na tréninky?  

„Nosím si kimono a výkonnostní pásek.“ 

Jakou barvu pásku momentálně máš a jak můžeš získat pásek? 

„K získání výkonnostního pásku musíte předvést co nejlepší výkon na tréninku a dvakrát za rok  

se dělají zkoušky, kde ukážete různé techniky a boj. Pokud váš výkon odpovídal danému pásku,  

můžete ho dostat a pokud ne, děláte opravné zkoušky,  na kterých jsem naštěstí ještě nebyla.  

Momentálně mám černý pásek.“ 

Jaký je tvůj největší úspěch? 

„Vyhrála jsem první místo na mistrovství Evropy v Rumunsku.“ 

Kolik to tak všechno stojí? 

„Startovné na závodech stojí okolo 300 Kč. Za lepší kimono zaplatíte 6 000 Kč. Já mám dohromady  

tři kimona a to dvě na tréninky a jedno lepší na závody. Chrániče vás vyjdou na 3 000 Kč  

a pásek 300 Kč.“ 

Podporují tě rodiče? 

„Ano, hodně. Jezdí se mnou na všechny závody a sponzorují klub.“ 

Chtěla by ses karate věnovat i v budoucnosti? 

„Učitě ano, ale nechtěla bych být úplná špička.“    Viktorie Kadlecová, 8. A   

                a Kateřina Obdržálková, 8. D 
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Zima 
Jakmile se řekne slovo „zima“, každému se vybaví něco jiného. Některým Vánoce, jiným zase 

sníh. Ale víme, že každý se na něco těší nebo si něco přeje. 

Byla zima, všichni chodili teple oblečeni, až z toho šla hlava kolem. Jeden měl kožíšek, druhý 

mikinu a bundu, no prostě všichni byli pořádně navlečení. Teda kromě jednoho kluka, který pořád 

chodil ve stejné mikině a teplácích. Všichni jsme se ho ptali, jestli mu není zima, ale on vždy jen 

pokrčil rameny a šel dál. Je to pro nás zimní záhada. Jednou asi na konci ledna jsem ho uviděla, 

když šel kolem mě a potichu si šuškal: „Co budu dělat? S kým si budu hrát?“ V tu chvíli mi to 

došlo. Nemá kamarády, protože pořád nosí tu samou mikinu s tepláky… „Chudák“, řekla jsem si 

a pokračovala v chůzi. Náhle jsem se zastavila a uvědomila si, že to takhle dále nejde! Měla bych 

mu něco říct. Šla jsem tedy zpátky a řekla mu: „Zkus se tepleji a slušněji oblékat, možná si Tě 

začnou více všímat.“ Kluk pokývnul rameny, pousmál se a prozradil mi své jméno. Jmenoval se 

Lukáš. „Já jsem Verča,“ odpověděla jsem. Z jeho hlasu jsem poznala mírnou vyplašenost 

s trochou nervozity, ale i přes to byl moc rád, že si spolu povídáme. Dal na mou radu a za chvíli 

měl plno kamarádů. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Adam Kopp, 1. B Lukáš Hradil, 1. C Lucie Platzková, 1. C 

 

Simona Němcová, 1. B 

Tereza Haburova, 1. C 

Lukáš Tomko, 1. C 

Veronika Kudelová, 3. C 
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Adam Juřátek, 1. B 
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Vánoční zázrak 

Je brzy ráno 24. prosince. Zdá se, že je obyčejný den jako jiný, 

ale není. Obzvlášť ne pro malou holčičku Lucinku…                                                                                                                                                                                                     

Lucinka je sirotek. Žije v sirotčinci. Je sama, nemá žádné 

kamarády, ostatní ji nepřijímají proto, že je svá. Nepřetvařuje 

se, není falešná. Má jen jediný cíl a jediné přání, a to zjistit, kdo 

je, najít sama sebe. Svoje rodiče nezná, neví, jak se jmenují, 

jak vypadají, dokonce ani proč ji opustili. Na tyto otázky hledá 

odpověď celý svůj život. Rozhodla se svou situaci změnit. 

Vymyslela plán na útěk ze sirotčince a vydala se na výpravu za 

pravdou. 

Bylo brzy ráno. Všichni ještě spali, Lucinka se potichoučku 

vytratila z pokoje. Oblékla si kabátek, botičky a vydala se ven. 

Přesně věděla, kudy může bezpečně utéct. Vypravila se hledat 

pravdu…                                                                                                                                                                                                                 

Na náměstí bylo pusto. Tento krásný vánoční den svítilo studené zimní sluníčko a z nebe padaly 

malinké bílé sněhové vločky. Lucince se tou nádherou zatajil dech. Stoupla si doprostřed náměstí 

k vyzdobenému vánočnímu stromečku a kochala se tou krásou, kterou mohla dosud spatřit jen 

přes zamřížovaná okna sirotčince.                                                                                                                                         

Náhle v dálce spatřila obrys nějaké postavy, nejspíše to byl strážník. Lucinka se polekala a začala 

utíkat pryč.  Schovala se v opuštěném domečku. Bála se, že ji strážník najde a odvede zpět do 

sirotčince. Dlouhé hodiny vyčkávala, nakonec přemohla strach a vylezla z domečku. Venku bylo 

už šero. Na náměstí zpíval sbor koledy, které dokreslovaly vánoční atmosféru. Lucinka se 

posadila na lavičku, zavřela oči a zaposlouchala se. Představovala si, jaké by to bylo mít rodiče. 

Náhle ji přepadl pocit úzkosti. Říkala si: „Co když mě opustili schválně?“  S těmito myšlenkami 

usnula.                                                                                                                                             

Najednou ji vzbudila velká záře, myslela si, že už je ráno, ale nebylo.  Nad hlavou Lucince v tu 

chvíli prolétávala vánoční kometa. Záře ji pomalu až oslepovala.  Zavřela oči a měla přání, aby 

mohla být u rodičů a konečně se dozvěděla pravdu. Po tváři jí stekla slzička smutku. Přece se 

říká, přej si něco, když padá hvězda…Trochu se ulekla, když jí někdo náhle osušil tváře a 

třesoucím se hlasem k ní pravil: „Lucinko? Jsi to opravdu ty? Prosím otevři oči.“ Jakmile je 

otevřela, uviděla malou světničku a dvě postavy, muže a ženu. S nadějí v očích se otázala: 

„Odkud znáte mé jméno? Kdo jste?“ S pláčem oba objali Lucinku se slovy: „Jsme tví rodiče.“ 

Chvíli se jen tak mlčky objímali a pak si vyprávěli, jak je Lucinka našla a co je vlastně od sebe na 

tak dlouhou dobu odloučilo.   

……………………………………………(doplň vhodné pokračování příběhu, vysvětlení. Pošli do 

redakce časopisu na scool@zsrovniny.cz do konce prosince) 

Lucinka na Vánoce dostala nejlepší dárek ze všech. Má konečně své rodiče a za to všechno vděčí 

vánoční kometě. Nakonec nalezla ztracený domov. A rodiče? Ti jsou nejšťastnějšími rodiči pod 

sluncem, protože se vrátila zpět jejich milovaná dcerka.    

 Michaela Pannová, 9. B 

    

mailto:scool@zsrovniny.cz
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Můj život s dvojčaty díl 2. 
Prázdniny 

Všude už vylezou, ale opravdu všude! Hodně 

zlobí, ale také si hezky hrají. Třeba jeden 

vleze do sprchy, druhý je zvenku a dávají si 

pusu přes sklo. Nebo v ložnici, kde mají rodiče 

závěsy až na zem, se za ně schovávají. Tobi 

je takový “přelez, prolez, vylez, vlez” a Maty je 

spíš takový “bác, hopá, haló”. Ale nejvíce je 

baví, když jim někdo udělá z písku bábovky a oni je mohou bourat. 

O prázdninách jsme byli s dvojčaty u moře. Dvojčatům se hodně líbilo na pláži. Matyáš olízal 

všechny kameny a Tobiáš pro změnu vypil půl moře. 

Lezení (1. 11. 2017) 

Kluci už umí vylézt na jídelní stůl. Když někdo nechá u stolu odsunutou židli, tak na ni hned Tobiáš 

vyleze a hup z ní na stůl. A když ho někdo sundá dolů a zasune židli, tak začne řvát. Matyáš se to 

od něj hned taky naučil. To by nebyla dvojčata, kdyby nedělala to samé. Pomalu už nám dochází 

nápady, kam si odkládat věci. 

Příprava na Vánoce (15. 11. 2017) 

Ještě nevíme, jak to letos uděláme. Loni jsme totiž měli ohrádku a ta bránila vánoční stromeček 

před útoky dvojčat. Ohrádku už ale nemáme, protože by ji stejně malí kaskadéři přelezli. A tak 

jsme přemýšleli, co se stromečkem uděláme letos. Bráchu napadlo, že stromeček zabalíme do 

potravinové folie. Já si ale myslím, že účinnější by bylo zabalit do potravinové folie dvojčata :o) 

 

Jakub Hampel, 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomáš Bittner, 1. A Tereza Vrbová, 1. A 
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Poznej hlášky učitelů 
1. A.Ulichová 

 

2. M. Strakošová 

 

3. J. Polomská 

 

4. L. Hartmann 

 

5. M. Strakošová 

 

6. M. Holušová 

 

7. K. Hrušková 

 

8. M. Schreierová 

  

9. J. Polomská 
 

10.  M. Holušová 

Viktorie Kadlecová a Veronika Jiravová, 8. A 

Kvíz 
Máš 10 sazenic. Tvým úkolem je zasadit tyto sazenice do pěti řad po čtyřech. Tato úloha má 
zatím 2 známá řešení. Patříš mezi lidi s rozvinutým logickým myšlením? Otestuj se!!! 
Zakresli alespoň jedno možné řešení. 
Ještě taková malá rada na závěr: „Vždy se dívej z více úhlů pohledu.“ 
 

Je to váš byznys. 

Je tu smrad, 

jako by se tu 

opice pleskaly 

přes zadek. 

Zavřete 

huběnky! 

Hezký 

páťulínek! 

P Š T! 

Kdo se mnou 

začne válku, už 

ji nikdy 

nevyhraje. 

Vy už jste 

normálně 

všichni zblbli.. 

Máš to 

zařízené. 

Dobrý den 

vespolek! 

Je tak. 

Řešení posílejte na mail redakce nebo vhazujte do krabice Scool magazínu na recepci. 

Michaela Pannová, 9. B 
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Tipy na knížky 
Je venku škaredě a vy nemáte co dělat? Nevíte, co si přát pod 

stromeček? Tady pro vás máme pár návrhů na knížky! 

 

1. - 2. třída:  

Děti z Bullerbynu - Dobrodružné příběhy šesti dětí, které bydlí v malém 

švédském městečku Bullerbyn. 

 

Zlobilky - Kniha o holčičkách, které zlobí nebo mají 

nějaký škaredý zlozvyk. Nakonec jsou za to 

potrestány! 

 

Honzíkova cesta - Předškolák Honzík se vydává sám vlakem ke svým 

prarodičům na venkov, kde pozná nové kamarády a naučí se spoustu zajímavých věcí. 

 

 

3. – 5. třída:    

Deník malého poseroutky – Greg Heffley si do svého deníku zapisuje svůj 

každodenní život, ale moc se mu do toho nechce. Má také dva bratry 

a nejlepšího kamaráda Rowleyho. Při čtení této knihy se určitě zasmějete. 

 

Klub tygrů - Členové klubu tygrů Biggi, Luk a Patrik řeší různé záhady. 

Někdy najdou Pobřeží koster a někdy zase Žraločí pevnost. Pomozte 

jim vyluštit všechny záhady pomocí lupy! 

 

Můj milý deníčku! - Jamie, která chodí na druhý stupeň 

základní školy, si píše deník. Zapisuje si do něho 

všechny své zážitky, trable a mnoho dalšího. 
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6. - 7. třída: 

Girl online – O svém každodenním životě, o klucích a kamarádkách, 

o trablech ve škole i doma, ale také o záchvatech paniky a úzkosti. 

 

Doktor Proktor a Prdící prášek - Líza, Bulík a doktor 

Proktor se snaží zjistit, k čemu by byl dobrý prdící 

prášek, který doktor vytvořil.  Tento příběh je velice 

bláznivý a vtipný.  

 

Teta - Sára má skvělou tetu. Je sice trochu pomatená, ale rozhodně s ní 

není nuda. A na rozdíl od jiných dospělých poslouchá, co jí Sára říká. 

Mamince se ovšem nelíbí, že Sára za tetou každou středu jezdí na 

návštěvu. Sára s tetou musí něco podniknout, a tak se vydají na cestu 

do neznáma, aby zjistily, že není všechno takové, jak se na první pohled 

zdá. 

 

 

8. -9. třída 

Kdybychom se neviděli - Lexin bratr Tyler spáchal sebevraždu. Lex se 

pokouší poskládat svůj život dohromady a snaží se zjistit, co se stalo té 

noci, kdy Tyler zemřel. Ale je tu tajemství, které nikomu neprozradila. 

Esemeska, kterou Tyler poslal, co mohla změnit 

všechno. 

 

Eragon - Kluk jménem Eragon najde kouzelný kámen, z něhož se 

vyklube dračí mládě a jeho obyčejný život se převrátí 

naruby. 

 

Hvězdy nám nepřály - Hazel diagnostikovali ve třinácti 

letech rakovinu, v šestnácti letech je v posledním stadiu. Z donucení 

rodičů začne chodit do skupiny, kde se schází lidé s rakovinou. Potká se 

zde s Augustem, se kterým začne trávit hodně času. Hazel si uvědomuje, 

že brzy zemře, proto se bojí zamilovat…   

 
Viktorie Kadlecová, 8. A 
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Dětské okénko 
Co znamenají tato slova spojená s Vánoci podle prvňáčků z naší školy?

Jmelí 

„Zní to jako email.“ 

„Květina, která je trošku jako mouka.“ 

„Kytka, co roste na stromě.“ 

„Zalévá se to.“  

„Počítač na videa.“ 

Koleda 

„Zpívá se u stromečku na Vánoce.“ 

„Hody hody doprovody, dejte vejce 
malovaný…“ 

„Třeba k tetě se chodí dávat holkám na dupu, abych dostal velikonoční vajíčka.“ 

„Zaťuká se na dveře, řekneš koleda a 
dostaneš sladkosti.“ 

Advent 

„Věnec.“ 

„Kalendář.“ 

„Pavouk!“ 

„Nějaký film.“ 

Purpura 

„Fialová věž.“ 

„Svíčka.“ 

„Hvězda.“ 

„Koření.“ 

„Pyramida.“ 

Kometa 

„Raketoplán.“ 

„Satelit, který je na obloze.“ 

„Planeta.“ 

„Meteorit.“ 

„Doprovází Tři krále k Ježíškovi.“ 

„Anténa.“

 

Veronika Jiravová, Viktorie Kadlecová, 8. A 

 

Nina Dostálová, 1. A 

Šimon Hronek, 1. A 

Nela Brózdová, 1. A 
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Srdečně Vás zveme na občerstvení do podniku 9. B 

„JÍDLO JE ŽIVOT“ 
*SAMÉ JÍDLO, ŽÁDNÉ KILO* 

Naše menu: 
Párek v rohlíku 

Guláš s chlebem nebo rohlíkem 
  Smažený řízek s bramborovým a těstovinovým salátem 

Bramborové placky 
Zákusek s pudinkem 
Nealkoholické nápoje 

 

 

 
 


