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Vendula Řehová, 8. A 

Užijte si pořádně prázdniny, ale nepřežeňte to! Ať jste 

v září v pořádku zpět!!     M. Všetečka, ředitel školy 

Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava 

Ročník I, číslo 3, červen 2016  
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Řešení rébusu minulého čísla: dvanáct měsíců 

v roce. 

 
Vycházející studenti 
V letošním školním roce opustí naši školu 

101 žáků, je jich o 22 více než loni. Způsobila to 

velká úspěšnost sedmáků u přijímacího řízení.  

Ke studiu na šestiletých gymnáziích bylo přijato 

19 žáků.  

Posun nastal i v počtech těch, kteří nastoupí 

na čtyřleté a tříleté učební obory. Loni odešlo 

na tříletý učební obor šest a letos čtrnáct žáků. 

U čtyřletých učebních oborů se číslo sedm 

změnilo na devítku. Tento trend určitě 

v budoucnu uvítají ti, kteří budou potřebovat 

služby řemeslně zdatných odborníků. 

Zajímavé je, že na čtyřletá gymnázia odchází 

stejný počet žáků jako loni – devatenáct. 

Chtěla bych popřát všem vycházejícím, aby se 

jim na nových školách dařilo a studium splnilo 

jejich očekávání. A aby po opuštění rovninské 

školy vzpomínali na svou základku jako 

na místo, kde se cítili bezpečně a prožili zde 

devět let naplněných nejen získáváním poznatků 

a dovedností, ale i spoustou pozitivních zážitků 

s kamarády. 

 Jarmila Polomská, výchovná poradkyně 

 

Gymnázium osmileté 4 

Gymnázium šestileté 19 

Gymnázium čtyřleté 19 

  

Střední  školy 35 

Střední umělecké školy 2 

Čtyřleté učební obory 7 

Tříleté učební obory 14 

Praktická škola 1 

celkem 101 
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Slavnostní otevření nové školní družiny 
 

Dne 3. dubna byly slavnostně otevřeny nové prostory školní družiny. Celý tento prostor navrhoval 

Ing. arch. David Mokrý, který se dostavil i na otevření, spolu s panem starostou Pavlem Paschkem, paní 

místostarostkou Blankou Kotrlovou a mnoha dalšími ...         

 Všechno to začalo slavnostním přestřižením pásky a následně všichni hosté zhlédli prezentaci. 

Nechybělo malé občerstvení, u kterého jsme se zeptali zúčastněných na pár otázek.   

 

Líbí se Vám nové prostory družin? 

Blanka Kotrlová – Líbí se mi to moc, 

hlavně prostor a barevnost, to je 

úplně úžasné. A to, že se dá členit 

úplně jakkoliv, multifunkční využití 

k jiným věcem. Myslím si, že to je 

skvělé. 

Renata Václavková – Je to krásné, 

barevné, moderní. Moc hezké. 

Jana Poláchová – To je moje srdeční 

záležitost, mně se celá družina líbí hrozně moc. 

Co na družině oceňujete? 

Blanka Kotrlová – Úplně nejvíce oceňuju multifunkčnost, potřebujete vystoupení, máte pro něj krásný 

prostor. Je to důležité pro družinu, pro cokoliv. 

Renata Václavková – Oceňuju na tom barevnost, že je to prostorné a vzdušné. 

Jana Poláchová – Nejvíc asi to, že se dá různě členit a dá se přizpůsobit rozličným podmínkám, které škola 

má. 

Vytkla byste něco? 

Blanka Kotrlová – Moc si nedokážu představit provoz družiny jako takové. Možná mi tu chybí víc hraček, 

ale to je spíš tím, že je první den a bude ještě dovybavena. Ale to není výtka, jenom je to tím prvním dnem. 

Renata Václavková – Zatím ne, myslím si, že to vypadá moc pěkně.  

Jana Poláchová – Ne. 

Děkujeme všem za rozhovor. Všem dětem přejeme příjemné trávení družinových odpolední.   

 

                                                         Markéta Jasvecová, 7. C a Marie Hájovská, 8. A 
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Dětský pěvecký sbor Sluníčko 
Sluníčka opět nezahálela! V neděli 24. dubna se 

představila jako host na koncertě Hlučínského sboru. 

Především zásluhou rodičů a ostatních příbuzných byl 

Červený kostel v Hlučíně 

maximálně zaplněn. Zde se 

poprvé také předvedli naši 

sboroví prvňáčci se samostatným vstupem. 

První červnovou sobotu Sluníčka reprezentovala školu i město na sborovém 

Festivalu Poodří Františka Lýska v Jistebníku. Organizátoři zajistili 

autobusovou dopravu a na místě 

svačinku, zúčastněné sbory 

příjemnou atmosféru. Při náročném vystoupení všichni 

zvládli trému, zpívali naplno a s úsměvem. Za klavírní 

doprovod děkujeme paní Karin Basovníkové, na housle 

hrála Markéta Jasvecová (7. C), slovem provázela Viktorie 

Kadlecová (6. A). Jako sólisté se představili: Samuel Chmiel, 

Hana Zemková, Alena Stoklasová, Veronika Jiravová, 

Viktorie Kadlecová, Melanie Kaniová a Markéta Jasvecová. 

Všem Sluníčkům děkujeme za perfektní reprezentaci, za to, že chtějí pro sbor obětovat volnou sobotu, 

a za to, že dokáží fungovat jako tým!  

V době, kdy listujete naším časopisem, se Sluníčka podílejí na pravidelné akci Školní jarní show 

a 24. června se těšíme na viděnou na hlučínském náměstí. Pořád se něco děje! 
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Projektové dny o Siru Nicholasu 

Wintonovi 
 
Ve dnech od čtvrtku 10. 3. do pondělí 14. 3. se konal 

projekt o Nicholasu Wintonovi. 

Díky tomuto projektu jsme si mohli uvědomit, že jsou 

na světě lidé, kteří nemyslí jen na sebe, ale jsou schopni 

i něco obětovat. Nicholas Winton zachránil více než 

660 židovských dětí a náklady platil rovněž z vlastních úspor. Pojďme si připomenout, co se během tří 

projektových dnů dělo. 

ČTVRTEK 10. 3. 2016: 

Každý třídní učitel měl svou třídu. Udělal skupiny (většinou po šesti) v nichž se pak kreslilo na zadané 

téma o židech a jejich omezených právech. Ostatní museli uhodnout, o co jde. Poté jsme studovali texty 

a vyplňovali pracovní listy. Po krátké přestávce byl puštěn úryvek z filmu Všichni mojí blízcí a dokument 

o Nicholasu Wintonovi. 

PÁTEK 11. 3. 2016: 

Každý žák se zapsal na dvě aktivity k jinému učiteli, který měl připravený pestrý program. První vyučovací 

hodina trvala asi hodinu a půl, poté byla krátká přestávka, o které se žáci přesunuli k druhému 

vybranému učiteli a pracovali na dalším programu (pečení židovského pečiva, psaní vzkazů Wintonovi, 

kreslení a mnoho dalších zajímavých aktivit). 

PONDĚLI 14. 3. 2016: 

Celá škola se šla do kulturního domu podívat na film o Wintonovi. Tento film s názvem Nickyho rodina 

režíroval Matěj Mináč. Jeho kamarád nám při besedě o filmu pověděl něco bližšího z vlastních informací, 

protože se s Wintonem několikrát setkal. Potom jsme my mohli pokládat otázky, na které nám s radostí 

odpovídal. Nakonec se ptal on. Za dobrou odpověď rozdával knížky o Nicholasu Wintonovi. 

Názory na projekt od žáků 2. stupně: 

Většině žáků se projekt líbil a nechtěli by nic měnit. Ocenili obsáhlou prezentaci a naplň pátečních 

smíšených skupin šestých až devátých ročníků. 

Mnoho žáků by chtělo podobný projekt na jiné 

téma s každoročním opakováním. 

Na tomto obrázku je paní Vajdová, která se 

opravdu s Wintonem setkala, přátelila se s ním při 

svém pobytu v Londýně i po návratu do ČR. 

Vybraní žáci měli možnost s ní besedovat. 

Michaela Pannová, 7. B 
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Krajské finále v házené - Polanka nad Odrou 
Holky: Adéla Onderková, Eva Felgenträgerová, Eliška Kratochvílová, Barbora Melecká, Barbora Kubová, 

Anna Bláhová, Nicola Krchová, Adéla Ratajová, Štěpánka Czyžová a Lucie Janušková 

Kluci: Tomáš Mičkal, Daniel Večerek, Marek Schoffer, Tomáš Slischka, Jan Pudich, Ondřej Štroblík, 

Vojtěch Pytlík, Lukáš Chvěja, Filip Raczek, Tomáš Lorenc a Marek Ondruš 

V úterý 15. března 2016 jsme se zúčastnili Krajského finále Sportovní ligy základních škol v házené. Turnaj 

se odehrál ve sportovní hale Polanky nad Odrou. Sešlo se nás celkem 6 škol a byli jsme jedinou školou 

s účastí obou týmů - holek i kluků!  I přesto, že se nám nikomu nepodařilo vyhrát ani jeden zápas , 

neodehráli jsme špatný turnaj. Vždy se našel jeden soupeř, se kterým nám uniklo vítězství jen o kousek. 

U kluků to byla ZŠ Klegova a u holek ZŠ Tyršova. Pozitivem bylo určitě zlepšení obrany obou týmů 

a přidání pohybu v útoku, kde jsme už nebyli tolik nervózní a celkem se dařila střelba. Předvedli jsme 

pěkný výkon, za který se nemusíme stydět.  Někdy stálo štěstí na naší straně, někdy naopak ne. Sice jsme 

skončili na turnaji poslední, ale připomeňme si: bylo to krajské finále a výsledky - 3. a 4. místo v kraji 

nezní zase tak špatně.  Myslím si, že se sešel dobrý kolektiv, byla sranda, negativní bodový či gólový stav 

jsme nehrotili a především si 

celý házenkářský den užili. 

Jako tým bychom chtěli 

poděkovat pí. uč. Všetečkové, 

pí. uč.  Minárikové a panu 

řediteli za možnost účasti 

na obou turnajích. 

 Czyžová Štěpánka, 9. C 

Atletické finále 

Žákyně 6. a 7. tříd se umístily na 3. místě v okresním finále v atletickém čtyřboji. (Aneta Paterová, Míša 

Pannová, Barča Kubová, Terka Vlčková a Barča Pejznochová). Navíc Barča Pejznochová obsadila 10. místo, 

Terka Vlčková 3. místo ve víceboji 

v jednotlivcích v okrese! 

Nejlepší výkony podala Tereza Vlčková - skok 

vysoký 155 cm - 1. místo. Barča Pejznochova 

hodila kriketovým míčkem 42,64 m - 3. místo. 

Gratulujeme a děkujeme za bojovnost 

a reprezentaci naší školy. 
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Nábor nových žáků do Ostraváčku (volejbal) 
Co je to OSTRAVÁČEK? Školní Sportovní Klub Ostrava v současné 

době již naplno trénuje týmy mladších a starších žáků a úspěšně 

rozvíjí spolupráci se základními školami, na kterých vznikají 

jednotlivé tréninkové skupiny Ostraváčku. 

Aktivita je určena pro děti 1. - 9. tříd, v rámci projektu Barevný 

volejbal si trenéři budou vyzvedávat žáky nižšího stupně přímo 

v družině. 

Máš rád VOLEJBAL, nebaví tě věčné vysedávání doma, chceš zkusit 

něco nového? Tak neváhej a přijď se podívat na náš trénink. Každý hráč také obdrží tričko s logem, 

ve kterém bude reprezentovat svou školu. V průběhu roku budeš mít možnost se účastnit turnajů, kempů 

a dalších sportovních akcí. 

TRÉNINKY: 

Tréninky jsou určeny pro děvčata i chlapce od 1. do 9. třídy, probíhají přímo ve velké tělocvičně od 30. 9. 

každou středu a pátek.  

PLÁN TRÉNINKŮ:  

2 - 3. třída středa: 15:00 – 16:00 pátek: 13:30 – 14:30 

4 - 5. třída středa: 16:00 – 17:00 pátek: 14:30 – 15:30 

6 - 9. třída středa: 17:00 – 18:00 pátek: 15:30 – 17:00 

Více informací na tréninku nebo na www.sskostrava.cz 

 

13. 4. 2016 - Volejbalový tým dívek na okresním 

finále v Opavě. Třetí místo.   

Tým basketbalistů postoupil do okresního finále. 

V okrskovém kole, ve kterém se 18. 3. 2016 utkali s Bolaticemi 

a Bohuslavicemi, vyhráli.   

Michaela Pannová, 7. B 

http://www.sskostrava.cz/index.php/ostravaek
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Rozhovor s paní učitelkou Hanou Vaňákovou 

Letos z naší školy odchází paní učitelka Hana Vaňáková, poprosili jsme ji tedy, aby nám poskytla 

informace, které se týkají jejího působení na škole ZŠ Hlučín-Rovniny. 

Jak dlouho jste pracovala na této škole? „37 let“ 

Jaké předměty jste vyučovala? „Když jsem učila na 1. stupni, tak všechny a na 

2. stupni dějepis, ruštinu a němčinu.“ 

Když tolik let vyučujete stejné předměty, neomrzí Vás to? „Ne, protože každá 

třída je jiná a má odlišné otázky. Takže je ta práce různorodá.“ 

Uvažovala jste někdy, že odtud odejdete a půjdete učit na jinou školu? „Ne, 

nikdy, neměla jsem důvod, byla jsem spokojená.“ 

Řekla jste si někdy, že vám po této žákyni/tomto žákovi bude smutno? „Mně je 

smutno po všech, protože každý žák je jiná osobnost.“ 

Bude Vám smutno po této práci? „Ano bude. Bude to divné, když 1. září nebudu muset jít do školy.“ 

Jaké máte plány na prázdniny? „Budu se věnovat vnoučatům, pojedeme s manželem na dovolenou 

na Šumavu a přečtu tu horu časopisů, kterou mám u postele. Kdyby spadla, tak mě zabije…. Doufám, 

že budu mít dostatek času.“ 

Chcete prostřednictvím tohoto časopisu někomu něco vzkázat? „Chtěla bych vzkázat všem svým kolegům 

a žákům, aby byli na naší škole stejně spokojeni jako já!“ 

 Děkuji za rozhovor.        Michaela Pannová, 7. B 

Anketa – Kam na prázdniny 
Kam míříte o prázdninách? 
Sahra Klimečková, 8. B – do Chorvatska                                      
Simona Sackeová, 5. C – do Chorvatska 
Karolína Táčová, 7. A  – na kola                 
Martin Pauliška, 9. C  – Zakhyntos 
David Mikula, 6. D – na Šumavu 
                                                                        
Máš vysněnou dovolenou? 
Michal Morek, 8. C – vesmírný program mimo galaxii 
Klára Vítkovská, 7. A – Bulharsko  
Martin Pauliška, 9. C – Thajsko 
Josef  Harcek, 5. B – Benátky 
Vojtěch Biskup, 3. A – Španělsko  

Jaké místo preferujete? 
Valerie Sciurková, 6. B – Egypt 
Tomáš Langer 7. B – Turecko 
Veronika Fichnová, 6. D – Chorvatsko 
Elen Kaspříková, 5. C – Řecko 
 Ondřej Böhm, 4. C - Slovensko  
 

Kateřina Obdržálková, 6. D 
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S paní učitelkou Miladou Holušovou na cestách 
Zeptala jsem se pí. uč. Milady Holušové na pár otázek 
ohledně cestování. 
Jak jste se k cestování dostala? Byl to váš koníček již 
v mládí, vedli vás k tomu rodiče anebo se to projevilo 
až později? 
V podstatě jsem začala cestovat až po roce 1990. Vždy 
jsem o cestování snila, přečetla jsem hodně 
cestopisných knih, světový atlas byla moje 
nejoblíbenější kniha. Bohužel v době před listopadem 
1989 bylo cestování vlastně tabu. Několikrát jsem byla 
v Polsku u Baltského moře a v NDR u moře Severního 
na mezinárodních táborech pro děti – takže pracovně. Rodiče se nedostali za hranice vůbec. Cestovali se 
mnou a s mou sestrou po Česku a Slovensku. 
Podle čeho si vybíráte místa a země, kam se podíváte?  
Zajímají mě hlavně lidé, způsob jejich života, mentalita, zvyky a samozřejmě historie. 
Kolik cizích zemí jste už navštívila?  
Cestuji převážně po Evropě. Navštívila jsem téměř všechny země jižní, západní, jihovýchodní a střední 
Evropy. Severní Evropu jsem hodně zanedbala, ale chystám se to napravit. 
Jakým způsobem cestujete? S cestovní kanceláří nebo sama na vlastní „pěst“? 
Cestuji autem nebo letecky. Vždy na vlastní pěst. Společně s manželem si program cest pečlivě plánuji. 
Jaké země pro Vás byly zklamáním a jaké naopak překvapením? 
Zklamáním pro mě bylo Turecko, naopak milým překvapením například některé řecké ostrovy a Itálie 
(hlavně Řím a Benátky). 
Jak to máte s cizími jazyky, domluvila jste se vždy a všude? 
S cizími jazyky jsem na tom bohužel dost špatně. Neumím ani anglicky, ani německy. V tom spoléhám 
na svého muže. Domluvím se jen rusky a rozumím docela slušně francouzsky. Francouzštinu jsem se učila 
na gymnáziu, ale pak jsem se s ní na dlouhá léta bohužel nuceně rozloučila. 
Kde se Vám nejvíce líbilo a proč? Vracíte se na oblíbená místa? 
Můj zamilovaný ostrov je Madeira. Nádherná příroda, stále kvetoucí a zelená flóra, úžasná turistika, 
příjemní lidé, krásné, i když studenější koupání v oceánu. Občas se na oblíbená místa vracím. 
Jaké místo bylo pro Vás romantické? 
Romantických míst mám hodně. Romantiku si může člověk navodit kdekoliv. Tím si cestování úžasně 
zpříjemní. 
Doporučila byste nějaké místo, které je vhodné jak pro děti, tak pro rodiče? 
Určitě řecké ostrovy – například Samos, Santorini, Kréta nebo Španělsko – ostrov Ibiza. 
Cestujete s rodinou nebo s někým jiným?  
Cestuji s manželem. Když byly děti malé, cestovaly s námi. Cestování je pro mě „životabudič“. Zážitky vám 
nikdo nikdy nevezme. 
Děkujeme za rozhovor       Markéta Jasvecová, 7. C 
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Výlety tříd    
Nejdelší výlet ………………………………5 dní 9. B 

Nejdále dojeli………………………………Znojmo 7. B 

 

Nejčastější 

doba pobytu………………………………1 den  4x 

město…………………………………………Brno  3x 

aktivita……………….………………………turistika, bazén, lázně 

 

Nejzajímavější aktivity 

Výcvik windsurfingu ………………………….9. B 

Paintball ……………………………………………..8. B a 8. C 

Rafty……………………………………………………8. B a 6. D 

Bobová dráha ……………………………………..9.  A 

Vida centrum ……………………………………...6. B 

                                              Vendula Černá, 7.  B  
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S-cool magazín    
        

         Aktuálně 
červen 2016 
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Project Edison 
We were so pleased to welcome again the Edison Project students through the Aiesec organisation. Our 

students had a great opportunity to speak with these amazing, cheerful and energetic people from India, 

Georgia, Hong kong, Kyrgyzstan and Singapoure. We have been cooperating with the Aiesec company for 

5 years and we are looking forward to meeting other students in the next school year, because this is 

a superb way for our students to improve their speaking skills, finding new friends, making contacts and 

realising how these people live in their own countries. Everyone who participated was satisfied, and we as 

teachers were so proud of our students for helping us and organising the Edison week. Big Thanks to the 

students´families as well. 

Enjoy the summer holidays and take care :-)                                                                                                                                                                                                                                             

  Vladimír Štalmach, English teacher 
 
Cizince ve svých rodinách přijali: Natálie Bílská (8. A), Barbora Kaniová (8. A), Kateřina Černocká  (9. C),   

                                                           Oskar Tešnar (9. A), Simona Slischková (9. B),  Jan Dráb (9. A) 
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14 

 
  

S-cool magazín                       Aktuálně 
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Anglie 
 Konečně přišel ten den, na který jsme všichni tak dlouho čekali! Dne 2. 5. 2016 se 
všichni účastníci školního výletu směr Anglie naskládali do autobusu. I přes obavy z dlouhé 

cesty byl autobus pozitivně naladěn a cesta rychle utekla.  

V úterý ráno jsme dorazili do centra Londýna a začali nasávat atmosféru velkoměsta 
plnými doušky. Navštívili jsme přírodovědné muzeum s bohatým množstvím exponátů 

v moderním provedení. Odpočívali jsme v Hyde parku, kde poletovalo divoké ptactvo 

a přítulné veverky prosily o kousek jídla. Po zhlédnutí majestátného Buckinghamu jsme se 
ubytovali u rodin.  Rodiny byly převážně černošské a chovaly se k nám moc hezky.  

Druhý den jsme se vypravili na celodenní výlet do Stonehenge, kde nás čekala 

interaktivní přednáška a nakonec monument samotný. Cestou zpátky jsme se stavili 
do nákupního centra, kde se především děvčata rozšoupla v Primarku.  

Další den jsme zavítali do Harry Potter studia. Dokonale jsme si prohlédli rekvizity 

a zákulisí, které daly vzniknout tak populárním filmům. Zbytek času jsme strávili 
u Greenwichského poledníku a v jeho okolí.  

Poslední den jsme se rozloučili s našimi hostiteli a šli se podívat na dechberoucí 

korunovační klenoty uložené ve Westminsterském opatství. Ještě před odjezdem jsme si 
stačili prohlédnout Tower Bridge, Big Ben, London Eye nebo například divadlo Globe. Celý 

výlet by se neobešel bez zastávek ve Starbucks, kde jsme si pravidelně doplňovali energii.  

Cestu zpátky většina z nás prospala. Domů jsme se vrátili nabiti novými zážitky 
a vyčerpaní, avšak stálo to za to! 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



  
15 

 
  

S-cool magazín             Psaní nás baví 
červen 2016 
 

Z tvorby … 
 

Jak jsem se ocitla na Aljašce? 
 

Otevřela jsem oko. „Ááá! Pomóc! Zachraňte mě někdo!“ zařvu dost hlasitě, aby se to zvíře, co na mě 

útočilo, leklo a odskočilo ode mne. Srdce mi tlouklo jako o závod. Tak teď se hezky uklidníme. Nadechnu 

se a vydechnu, počítám do pěti. Raz, dva, tři, čtyři a pět. Počítám a při tom si mumlám: „Je to jen sen. 

Neděje se to. Nic se mi nestane.“ 

Z mého počínání mě vytrhl docela přívětivý hlas: 

„Beruško, vstávej. Musíš do školy.“ V tu chvíli jsem 

vyletěla z postele a zařvala jsem: „Mě nedostaneš!“ 

Mamka se mi ještě měsíc smála. Takhle to dopadá, 

když před spaním čtu dobrodružné knížky.   

Beáta Gaidová, 6. C 

 

 
Austrálie a Velký bariérový útes 

 
Mým snem je jet do Austrálie na Velký bariérový útes. Proč zrovna Austrálie a Velký bariérový útes? 

Protože jsou tam milí lidé, nádherná krajina, kolem krásné a čisté moře s krásnými korály, ještě 

krásnějšími rybami a dalšími živočichy.  

Chtěl bych se tam potápět. Dokážu se potopit i do čtyř metrů hluboko. Je tam tolik korálových útesů, 

z nichž některé jsou doposud neprozkoumané. Každý den se rodí nové, ale jiné umírají. Tyto korály jsou 

na našem světě už desetitisíce let. Pokrývají pobřeží Austrálie a kryjí východní Austrálii před tsunami. Je to 

krása světa a chlouba Austrálie.  

Přál bych si vidět murény, medúzy, chobotnice, delfíny a tak dále. Ale existuje tvor, kterého bych ani 

náhodou nechtěl potkat. To zvíře je žralok bílý, neboli lidožrout. V Austrálii je jich plno. Loví tuleně, 

tučňáky. Ano, tučňáky a tuleně, čtete dobře. Říkáte si: „Tučňáci a tuleni, kde by se tu vzali, žijí přece na 

Antarktidě?“ Možná to nevíte, ale existují tučňáci, co snesou i vyšší teploty. Žraloci připlouvají z Nového 

Zélandu k útesu a loví. Jinak na světě existuje mnoho žraloků, ale tenhle jako jediný zaútočí na člověka. 

Ostatní spíš odplují pryč.  
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Austrálie má v rukávu ještě jedno eso, a to je příroda na pevnině. Fauna a flóra je tady fascinující. Řeky 

obývají nádherní, ale nebezpeční krokodýli a na obrovských stromech se vyhřívají nejrůznější hadi. 

V Austrálii žijí ještě dvě zvířata, kterých 

se ukrutně bojím. A to jsou krajta 

mřížkovaná a mamba černá. Oba jsou 

to hadi, ale každý je jiný. Krajta je asi 

sedm metrů dlouhá a je to škrtič. 

Mamba je malá, ale jedovatá - 

nejjedovatější had na světě.  

To mi ale nevadí, pořád bych tam chtěl 

jet. Stále je to můj sen a nic mě 

nezastaví, abych si ho splnil!  

           

Matěj Múdrik, 8. A, kráceno redakcí 

 

Polibek 
Prázdniny prakticky počínají první pusou. Pavel Paradis políbí pohlednou puberťačku Pavlínu Pilkovou 

pod plechovým přístřeškem. Potřese Pavlíně pravačkou, podá pugét pampelišek. Potom půjdou pospolu 

při potoku. 

Překvapivě přiběhne přes potok Pavlínin pětadvacetiletý přítel Petr Prudký. Petr Pavla prudce požduchne, 

Pavel padá. Petr postrčí Pavla pod proud potoka. Potopen. Pavla proud poponáší. Pavel povstává, Petr 

přičichne Pavlově pravačce. 

Pavlína pouze pomrkává, pláče. Petr překvapí Pavlu prstenem. Pavla přemýšlí: „Pouhá perla? Pugét – 

pampelišky. Pche.“  Pavlovy pampelišky povadly.  

Petr posmutněle pokukuje. Potvora Pavlína pitomě poničila pouta. Petr pomáhá Pavlovi povstat. 

Pravačkou přátelsky poplacává po promočeném pulovru: „Pojď, půjdeme pospolu pít pivo!“  

Pavlína prohloupila. Přítele políbením Pavla potupila.  

Poučení pro příště: Přestaňte podvádět přítele! 

Redakce školního časopisu a produkt jejich rozverného odpoledne.
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Vendula Černá, 7. B 
Přátelství 
 
Přátelství je jako louka květin, 

které se spolu dělí o půdu a slunce. 

Nikdy však nikdo neví, 

kdy přijde ten člověk, 

který vaši louku zničí. 

 

Přátelství je tvůj tým, 

který tě nezradí. 

Hráče si můžeš kdykoliv přidat, 

ale nic ti nebrání v tom, 

dát jim i červenou kartu. 

 

Přátelství běhá po světě 

a hledá nové mravence 

do svého mraveniště. 

Nechce však najít mravenečníka, 

který tuto sehranost zničí. 

 

 

Vilášková Emílie, 8. A 
Svět 
 
Chodím po ulicích,  

nevnímám nic. 

Zklamaná tou falešností,  

zklamaná čím dál víc. 

Kluci i holky neví, co na práci, 

proto si z odlišných lidí dělají legraci. 

 

Pomluvy, drby a nenávist, 

zklamaná světem čím dál víc. 

Ptám se lidí, co si přejí, 

co od života vlastně chtějí? 

Buďte rádi z života, 

pochopte, co je ochota. 

 

 
 
 

Vilášková Emílie, 8. A 
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Leporelo 
Žáci 8. a 9. tříd vytvořili pro příchozí prvňáčky ilustrace na jednotlivá 

písmena abecedy, aby dětem zpříjemnili vstup do nové školy a zkrášlili 

interiér jednotlivých tříd. Při tvorbě zavzpomínali na chvíle, kdy sami 

vkročili do neznámého prostředí. 

Nejzdařilejší práce budou sestaveny abecedně do leporela a vystaveny 

ve školní knihovně. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Markéta Antošíková, 9. B 

Daniel Sněhota, 8. B 
Markéta Antošíková, 9. B 

Denisa Kreuzerová, 8. C 

Natálie Chamrádová, 8. C Lukáš Grümann, 8. C 

Vojtěch Strachota, 8. C 
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Malování barelů 
 

Dne 7. 6. 2016 vybraní žáci malovali podle svých návrhů na plechové barely, které budou vystaveny 

ve vestibulu naší školy. Barely budou sloužit jako stoly vhodné k setkávání žáků. 
 

Přejeme si, aby vám zpříjemnily čekání na hodinu. 
 

         

        

        

         



  
20 

 
  

S-cool magazín                    A co náš Gregor? 
červen 2016 

Kosti se našly...      

     Byla nádherná půlnoc a mlha se Gregorovi a Matyldě rozplývala pod nohama, zatímco se procházeli 

za svitu měsíce mezi náhrobky. Najednou Gregor posadil Matyldu na ten nejluxusnější hrob. Poklekl před 

ní a zeptal se: „Vezmeš si mé kosti?“ Matyldě spadla čelist. Gregor jí ji podal a ona konečně řekla: „ANO.“ 

Gregorovi zachrastily kosti samou radostí a navlékl jí prsten. Matyldiny 

kosti změkly nad tou krásou a díky tomu jí upadla ruka. Po celý zbytek noci 

se nadále procházeli, občas si sedli na nějaký hrob a povídali si ... 

     Další den ráno informovali o svém zasnoubení Gregorovu maminku 

pí. uč. Hruškovou a bratra Jakuba. Domluvili se, že jim půjde za svědka. 

Poté hned jeli k Matyldiným rodičům a i těm to oznámili. 

     Když tak jednou zase seděli na hrobech, uviděla Matylda, že je Gregor 

nějaký smutný. Zeptala se ho: „Gregi, proč se neveselí tvé kosti?“ Gregor jí 

odpověděl: „Chtěl bych, aby na naší svatbě byli i mí biologičtí rodiče 

a popřípadě zbytek rodiny.“ Matylda v tom neviděla vědu a řekla: „Tak je 

zkusíme vyhledat, vždyť do svatby máme ještě mnoho času!“ 

     A tak začala Matylda hledat s Gregorem jeho rodiče. Nejdříve se zeptali pí. uč. Hruškové. Ta jim 

poradila, aby se zeptali v dětském domově, kde ho adoptovala. V dětském domově jim řekli, že jeho rodiče 

bydlí ve Znojmě. 

     Gregor byl trochu na pochybách a jeho kosti se třásly strachem i nadšením zároveň, některé 

i přeskakovaly. Ale Matylda byla odvážná! Chytla Gregora za kost vřetenní a loketní, posadila ho do jejich 

pohřebního auta a řekla: „Neboj, všechny kosti budou zase na svém místě, JEDEME!“ 

     Když dojeli do Znojma, vyptávali se všech, ale nikdo jim nic neřekl. Napadlo je, že by někdo z rodiny 

mohl pracovat ve škole jako oni. No a samozřejmě ano! Kostlivkyně jménem Boníta jim řekla, že bydlí 

v podzemí spolu se svou rodinou. 

     Zašli tedy do znojemského podzemí a ptali se po rodině Ubrouskových. Bylo tam spousta kostlivců 

a mezi nimi i rodina Ubrouskových. Matylda se zeptala: „Neměli jste náhodou nějaké kosti, které jste dali 

k adopci?“ Paní Evženie Ubrousková řekla: „Ano, dodnes toho litujeme...“ Gregor jí 

řekl: „Jmenuji se Gregor Ubrousek a nejspíš jsem váš kostlivec.“ 

     Paní Evženie ho objala, div mu nerozmačkala všechny kosti a nevybrečela si oční 

důlky. Po nějaké době přišel i tatínek Eduard Ubrousek z práce. Gregor poznal i své 

prarodiče, dokonce zjistil, že Boníta je jeho sestra a že má ještě další dva sourozence. 

Snoubenci je pozvali na svatbu, která bude v červenci na hradu Kost. Všichni byli 

šťastní a ještě dlouho si povídali. 

     Gregor odjížděl spolu s Matyldou velmi šťasten. Po cestě domů si domluvili i líbánky, které budou 

na  hřbitově Slavín v Praze, kde navštíví kostry slavných osobností.                                                                                                                                                 
 Marie Hájovská, 8.  A 
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Kam Gregor míří? 
Uhádnete, kam letos Gregor míří na dovolenou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  b) 

e) 

f) 

c) d) 

Správné odpovědi vhazujte na lístečcích 

do krabice u sborovny do 23. 6. 2016. 
Lukáš Grümann, 8. C 
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Se skvělou knížkou nuda o prázdninách nehrozí!!! 
2. a 3. třídy 

Honzíkova cesta (malý kluk si užívá prázdniny 

u babičky a dědy) 

Příběhy lesních skřítků (pět skřítku prožívá v lese 

různé příhody) 

Mach a Šebestová (Pomocí kouzelného sluchátka 

si splní každé přání) 

Čtyřlístek a poklad kapitána Kida (Čtyřlístek se vydal na moře hledat dávno ztracený poklad) 

 

4. a 5. třídy 

Čtyři a půl kamaráda (čtyři děti a pes pomáhají dospělým řešit různé nesrovnalosti) 

Správná pětka (řeší různá tajemství a krádeže) 

Temní koně (koně se dají vycvičit i k zabití nebo zranění svého jezdce) 

Klub záhad (řeší případy, na které je i policie krátká) 

 

6. a 7. třídy   

Staré pověsti České (mnoho pověstí týkající se českých krajů) 

Kytice (veršované texty dlouhých i krátkých básní) 

Malý princ (malý kluk objevuje svět kolem sebe) 

Dítě s hvězdičkou (poukazuje na to, jaké to bylo za 2. světové 

války) 

Příšerné příběhy z temného tunelu (tajemná spolucestující 

vypráví Robertovi podivné příběhy) 

 

8. – 9. třídy 

Volání Kukačky (detektiv šetří smrt slavné topmodelky a mnohé 

nové věci vyplouvají na povrch) 

Hunger games (splátci z 12 krajů se utkají v aréně na život 

a na smrt, vyhraje ten nejsilnější) 

Hvězdy nám nepřály (oba mají rakovinu a oba mají něco, co zdravý 

člověk ne - jiný pohled na svět) 

Papírová města (holka rebelka a normální, trochu bojácný kluk) 

Michaela Pannová, 7. B 
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Vtipy 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 9  1    8  

 2 3  5   1 4 

    2 7 3  9 

8 1  2  5    

   6  9 8 4  

  2   3  9 5 

9    6  4  1 

2   7     3 

  7  9 1 5   

 

Rodina jede na dovolenou, když tu manželka 

zakřičí: „Proboha, nechala jsem zapnutou 

žehličku, dům nám shoří!“ Manžel na to: 

„Klidně seď, teď mi došlo, že jsem nevypnul 

vodu v koupelně.“ 

„Honzo, vypadáš hrozně! Co je s tebou? 

Nebyl jsi letos na dovolené?“ „Právě 

že byl...“ „A kde jsi ji strávil?“ „Dva dny 

v autě na dně propasti a pak dva 

měsíce v nemocnici...“ 

Přijede autobus na celnici 

a dovnitř se nahne celník se slovy: 

„Drogy, cigarety, alkohol?“ Na to 

jeden z cestujících: „Kávu, prosím!“ 

,,Je pravda, pane Nováku, že jste byl 

na dovolené v Kuvajtu na základě 

vyluštěné křížovky?“ ,,Ano, to je 

pravda.“ „A jak zněla tajenka?" 

,,Blbec má vždy štěstí.“ 

Sudoku 
Na nádraží žádá muž jízdenku. „Chcete 

normální?“ zeptala se pokladní. Muž se 

rozčílí: „Co si to dovolujete?! Vypadám 

snad jako blázen?!“ 

V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře 

pokoje. Probuzený se ptá: ,,Kdo je tam...?“ 

„Hotel hoří!“ „To jste se zmýlil, já nejsem 

hasič, já jsem host! Dobrou noc!“ 

Odpovědi můžeš hodit do 23. 6. 2016 na lístečku do krabice 

S-cool magazínu u vstupu do ředitelny. Nezapomeň napsat 

své jméno a třídu. Ze správných odpovědí vylosujeme 

jednoho výherce. 
 Lukáš Grümann, 8. C 
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Vzkazovník 

Melanie Kaniová, 7. C 

 


