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PÁR SLOV ÚVODEM 

No jo, jsou v prachu! Definitivně. Léto a prázdniny 
samozřejmě. To byl fofr, jakým to uteklo, viďte! Ale 
ono to letí pořád dál. Když jsme si prvního září sedli po 
dvou měsících do lavic, zdál se ten rok úplně neko-
nečnej – a ejhle, ono bude pomalu čtvrtletí! S časem 
zkrátka nic nenaděláme, můžeme ho jen sledovat a sna-
žit se ho co nejlíp využít, aby neplynul nadarmo. 

My v redakci jsme se snažili zachytit v tom ubíhajícím 
čase ty nejdůležitější události, jenž kolem nás v září 
a říjnu profrčely. Jako vždycky se nám to ale podařilo 
jen zčásti, protože popsat všechno je nemožné. I tak má 
tohle úvodní číslo letošního školního roku čtyřicet 
stran, to se v minulosti povedlo tak maximálně u červ-
nového čísla s třídními výlety. Ale je fajn, že máme 
o čem psát. Je vidět, že naše škola opravdu žije a že je 
ten život na události skutečně bohatý. Snad to tak bude 
i dál... 

S koncem starého školního roku a začátkem nového se 
v redakci nic podstatného nezměnilo. Všichni zůstali na 
svých místech, jenom jsme se rozrostli o jednoho nové-
ho člena – Karolínu Švárovou ze 6.C. Jsme moc rádi, 
že mezi nás přišla, a stejně tak rádi bychom uvítali ještě 
tak tři nebo čtyři další členy, nejlépe ze šestek nebo 
sedmiček. Nemáte někdo chuť s námi vymýšlet každý 
týden blbiny? Napište nám... 
Tak příjemné počteníčko s jednašedesátkou... 

Redakce 

CO NÁS ČEKÁ 

akce a události nejbližšího období 

• 27. 10. 2010 podzimní prázdniny 

• 28. 10. 2010 státní svátek 
Den vzniku samostatného českoslo-
venského státu 

• 29. 10. 2010 podzimní prázdniny 

• 08. 11. 2010 školní liga 

• 17. 11. 2010 státní svátek 
Den boje za svobodu a demokracii 

 PUCLÍKOVA 
 ŠUŠKÁRNA 

• Konec prázdnin a začátek nového 
školního roku s sebou vždycky při-
náší zajímavé s někdy i kuriózní si-
tuace. Tak třeba pan učitel Sláma. 
Nějak si nestihl uvědomit, že mu 
přes prázdniny třída o rok „zestár-
la“, a prvního září přidělil své 7.C 
šatní skříňky 6.C, na kterou si loni 
tak hezky zvykl. Šesťáci paní uči-
telky Svobodové docela koukali, 
když jim na skříňkách začaly houf-
ně přibývat zámky, které si tam ale 
nedali... 

• Nebo pan učitel Jurek. Loni si tak 
bezvadně zapamatoval svůj rozvrh, 
že se ho nehodlal jen tak lehce 
vzdát ani v letošním roce. A tak 
v přesvědčení, že má volnou hodi-
nu, vyrazil do města za nákupy. 
Myšlenka to byla dobrá, jenom ten 
rozvrh už je letos holt jinej, takže 
zatímco pan učitel vesele nakupo-
val, truchlila po něm třída, kde měl 
mít právě češtinu... 

• Drobné trable se na začátku září 
nevyhnuly ani členům redakce. 
Věrka Králová a Domča Edlmano-
vá z 9.A přišly pozdě na jednu 
z prvních schůzek redakce, proto-
že při čekání na její začátek usnu-
ly!!! v přespolce. Je vidět, že to na-
še relaxační centrum je opravdu 
pro odpočinek jako stvořené... 

• Paní učitelka Oravcová zase do-
stala hned z kraje školního roku 
možnost předvést v jídelně několik 
akrobatických prvků... V okamžiku, 
kdy si natěšeně nesla na tácku ce-
lý oběd ke stolu, protože už se vi-
děla, jak se do něj s chutí pustí, jí 
uklouzla nožka na pocintané pod-
laze a v následující vteřině se talíř 
s polévkou vydal jedním směrem, 
hlavní chod druhým směrem, tácek 
letěl někam úplně jinam bez směru 
a paní učitelka střemhlav k zemi. 
Žádný filmový kaskadér by se za tu 
scénu nemusel stydět. Paní učitel-
ka naštěstí přežila, jen ten oběd 
byl už  jaksi k nepoužití... 
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DŮVEŘUJTE SCHRÁNCE 

Možná jste si všimli, že se 
na úvodní obrazovce 
školních internetových 
stránek před nedávnem 
objevil nový symbol – 
schránka důvěry. Není 
to pojem úplně nový, pro-
tože skutečná schránka 
důvěry existuje na naší škole spoustu let a je 
umístěna vedle vchodu do kanceláře paní sekre-
tářky v prvním patře hlavní budovy.  
Pokud jste tedy v minulosti měli nějaký problém, 
se kterým jste si nevěděli rady, mohli jste tuhle 
schránku využít a vhodit do ní vzkaz, který se tak 
dostal na patřičné místo, a problém se mohl řešit. 
Nejhorší totiž je, když máte s něčím starost, ale 
nikomu to neřeknete. V takovém případě se ná-
prava zjedná opravdu těžko. 
Nyní tedy kromě té klasické plechové schránky 
důvěry, která zůstane před kanceláří paní sekre-
tářky i nadále, máte k dispozici i její novou elek-
tronickou sestřičku. Stačí na školních interneto-
vých stránkách kliknout na symbol schránky 
a dostanete se do elektronického formuláře, kam 
můžete napsat svůj vzkaz. 

Schránka může fungovat anonymně, takže se ne-
musíte podepsat, což dává pisatelům jistotu, že se 
nedá vypátrat, kdo vzkaz do schránky napsal. 
Můžete tak napsat o problému, o kterém se stydí-
te či bojíte mluvit s někým přímo z očí do očí, 
případně nemáte nikoho, komu se můžete svěřit. 

Pokud chcete dostat na svůj podnět odpověď ne-
bo se dovědět, co se s vaší zprávou děje, můžete 

zcela dobrovolně připsat svoji elektronickou adresu, případně telefonní číslo nebo jiný kontakt, na 
který se vám ozveme, abyste věděli, že vaše zpráva nikam nezapadla, ale že se řeší a že náprava je 
už třeba na cestě.  
Aby bylo možné s vaším problémem něco opravdu udělat, je potřeba jej popsat podrobně. Nestačí 
tedy například napsat: Ve třídě 9.B je šikana. S takovým neúplným vzkazem nemůžeme tak snadno 
situaci vyřešit, jako když napíšete: Žák Vomáčka ze třídy 9.C vždycky v šatně po vyučování šikanuje 
žáky Kedlubnu a Ředkvičku. Problémy, se kterými se svěříte schránce důvěry, nemusí souviset pou-
ze se šikanou. Dlouhodobě se ve škole potýkáme například s úmyslným ničením školního majetku 
a jinými nešvary. Schránku důvěry můžete využít i v případě, že potřebujete pomoci s něčím, co se 
školou nesouvisí. Po odeslání vaší zprávy přijde e-mail vedení školy a výchovné poradkyni, kteří se 
vám budou snažit co nejrychleji pomoci. Snad se nenajde nikdo, kdo by do schránky psal nepravdi-
vá a smyšlená obvinění ve snaze někomu ublížit... 

Redakce 
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 třída třídní učitel  chlapci dívky celkem umístění třídy 

 1.A Miroslava Kotovicová 11 12 23 přístavba – Tyršova ulice 
 1.B Markéta Niesnerová 11 12 23 přístavba – Tyršova ulice 
 2.A Jaroslava Truksová 8 14 22 přístavba – Tyršova ulice 
 2.B Šárka Zdražilová 12 8 20 přístavba – Tyršova ulice 
 3.A Pavla Sedláková 9 10 19 přístavba – Tyršova ulice 
 3.B Viera Buchtová 5 14 19 přístavba – Tyršova ulice 
 4.A Ivana Fousková 14 8 22 hlavní budova 
 4.B Vlasta Fryšavská 11 11 22 hlavní budova 
 5.A Pavlína Poláčková 12 11 23 hlavní budova 
 5.B Dita Machová 13 10 23 hlavní budova 
 5.C Marcela Slámová 11 12 23 hlavní budova 
 6.A Pavel Hnízdil 12 8 20 hlavní budova 
 6.B Petr Smékal 13 8 21 hlavní budova 
 6.C Dagmar Svobodová 12 10 22 hlavní budova 
 7.A Ivona Kovačičová 15 10 25 hlavní budova 
 7.B Jaroslava Hnízdilová 12 15 27 hlavní budova 
 7.C Miroslav Sláma 17 9 26 hlavní budova 
 8.A Renata Slámová 13 7 20 hlavní budova 
 8.B Miroslav Jurek 10 11 21 hlavní budova 
 8.C Jitka Matoušková 15 9 24 hlavní budova 
 9.A Erika Oravcová 11 11 22 hlavní budova 
 9.B Jaroslava Gregorová 11 9 20 hlavní budova 
 9.C Martina Janíčková 9 14 23  hlavní budova 

  1. stupeň 117 122 239 11 tříd 
  2. stupeň 150 121 271 12 tříd 

  CELKEM 267 chlapců 243 dívek 510 žáků 23 tříd 

 Počet učitelů: 32 Počet vychovatelů školní družiny: 3 Ostatní zaměstnanci: 8 

ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 V ČÍSLECH
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• Letos o prázdninách panoval v našich školních budovách nezvyklý klid. Neprobíhaly totiž žádné velké 
rekonstrukce ani rozsáhlé údržbové práce, ale pouze opravy menšího rozsahu. 

• Byla opravena podlaha v učebně fyziky a také lavice v této místnosti byly zrenovovány. Fyzika by stejně 
jako přírodopis a chemie nutně potřebovala také nové židle, ale na ty si budeme muset ještě počkat, až to 
finanční situace dovolí. 

• Každý, kdo navštěvuje školní jídelnu, si jistě všiml úpravy vstupního prostoru. Zmizel vysoký, nepohodlný 
a mnohdy i nebezpečný schod, který museli návštěvníci překonávat hned ve dveřích z průjezdu. Vchod je 
osazen novými kvalitními dveřmi, stejné dveře byly instalovány rovněž do vstupního prostoru tělocvičny. 

• Byl rozšířen zabezpečovací systém, který střeží vstup do budovy. U hlavního vchodu z Vratislavova ná-
městí je nově nainstalován komunikátor pro návštěvníky školy a také kamera pro sledování pohybu v tom-
to prostoru. 

• Školní cvičná kuchyňka měla v loňském roce problémy s vytápěním. I přes veškerou snahu tato místnost 
nedosahovala potřebné vnitřní teploty, a proto bylo nutné zvýšit počet topných těles. Věříme, že provede-
né úpravy situaci vyřeší a že se v této naší v současnosti nejmodernější učebně bude i v třeskuté zimě 
příjemně pracovat. 

• Změny nastaly také v pedagogickém sboru. Z prvního stupně odešly na mateřskou dovolenou paní učitel-
ky Marcela Žďánská a Eva Mošnerová, místo nich se naopak z mateřské dovolené po několika letech 
vrátily paní učitelky Dita Machová a Pavla Sedláková. 

BAREVNÉ KRESLENÍ Mgr. Jaroslava Truksová  
Ve čtvrtek 23. září 2010 se to kolem jedné hodiny za-
čalo na dvoře školy hemžit dětmi. Děti z 1. až 3. tříd 
měly výtvarnou soutěž zaměřenou na barevné kreslení 
křídami. Sešla se jich spousta – víc než sedmdesát! 
Všichni soutěžící se rozdělili do dvojic a kreslení 
mohlo začít. Za chvíli se šedivý asfalt na dvoře začal 
měnit na barevné obrazy. Byla zde spousta sluníček, 
koní, zvířátek, domečků a dalších motivů. Pro paní 
učitelky, které soutěž hodnotily, bylo velice těžké vy-
brat pět nejlepších z každé kategorie. Nakonec se roz-
hodly ohodnotit originalitu díla, takže je zaujaly na-
příklad obrázky pravěkých zvířat, človíčci pouštějící 
draky, duhový domeček... 
Výherci si odnesli domů za svůj výkon fixy a notýsek. 
A všichni ostatní dostali za svoji účast sladkou odmě-
nu – bonbóny. Školní dvůr se stal krásně barevným. 
Je velká škoda, že výtvarná dílka nevydržela déle než 
do prvního deště. 

jaké novinky přinesly prázdniny a začátek školního roku
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Jako každý rok jsme se my šesťáci vypravili na Pavučinkový výlet. 14. září 2010 se před 
školou sešly třídy 6.B a 6.C. Každý doslova zářil očekáváním. Po chvíli přišli učitelé, seřadili 
nás do dvojic a vyšlo se. 

Po cestě se někteří jedinci tak nemohli dočkat, že předbí-
hali učitele. Ti se však nedali a nebojácně je posílali doza-
du. Když jsme vyšli poslední kopec a přešli hráz k bráně, 
každý z nás vydechl jak úlevou, tak překvapením. Bylo 
tam krásně... 

Sedli jsme si na schody před jídelnu a odpočívali. Přitom 
jsme se rozhlíželi kolem a poznávali nové prostředí. Paní 
učitelka Hnízdilová nám přidělila chatky. Dostali jsme půl 
hodiny na zabydlení a pak začal první blok. Nejdříve jsme 
si udělali jmenovky, aby to učitelé neměli tak těžké. Každý 
si brzy našel kamarády. Hráli jsme různé hry na pamato-
vání a seznamovali se. Hráli jsme přehazovanou, brenball, 
probíhali jsme pod provazem a mnoho dalších her. 

Večer nám učitelé vymysleli stezku odvahy. Někteří se 
báli více, druzí zase méně. Samo o sobě to ale bylo moc 
príma. Objevily se ale i úrazy - odřená kolena, lokty i bři-
cho, vyražený dech a pár modřin. Na závěr našeho pobytu 

v Zubří jsme se dostali i na šlapadla. Trošku nám při tom pršelo, ale nic velkého to nebylo. Poznali 
jsme nejen nové kamarády, ale i sami sebe. A navíc jsme poznali učitele, jací jsou mimo školu, 
když je hodná třída, což jsme až dosud neznali. 

Karolína Švárová, 6.C 

Tak jako každý rok i letos se šesté 
ročníky zúčastnily Pavučinkového 
výletu na rekreačním středisku 
v Zubří. Většina z vás už určitě ví, 
o co se jedná, a pro ty, kdo netuší, 
podám malé vysvětlení. 

Aby se šesté třídy řádně „stmelily“ 
a poznaly, pořádají pro ně a jejich 
třídní učitele paní učitelky Mgr. Hana 
Knapčoková a Mgr. Jaroslava Hníz-
dilová dvoudenní pobyt v rekreačním 
středisku v Zubří.  

14.-15. září 2010 tedy do Zubří za-
mířila 6.B a 6.C a 16.-17. září to byla 
6.A. Pro děti zde byl připraven pro-
gram – seznamovací a společenské 
hry, sportovní aktivity – fotbal nebo 
brenball, měly možnost absolvovat 
stezku odvahy a strávit noc v chat-
kách spolu se svými spolužáky. 

Pro děti určitě zážitek obrovský, pro 
učitele poměrně náročné dva dny, 
kdy hlídají nejen rozmary počasí, ale 
i počty dětí J. Letos ale šesťákům 
počasí poměrně přálo. Bylo skvělé, 
že se díky tomu mohla spousta akti-
vit odehrávat venku a celý pobyt 
mohl být zakončen velkou odměnou 
– nejen ve formě sladkosti, ale i sve-
zení na šlapadlech. 

Myslím, že děti si pobyt užily a mohly 
díky němu určitě lépe poznat nejen 
sebe a své nové spolužáky, ale také 
třídní učitele, kteří je budou provázet 
po celou dobu čtyř let, jenž stráví na 
druhém stupni naší školy. 

Mgr. Dagmar Svobodová 
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Ve čtvrtek 9. září 2010 se všechny sedmé třídy vydaly na už 10. ročník Výstavy českého 
strakatého skotu do Radešínské Svratky. Pan učitel Hnízdil tuto akci nazval Kraví výstava, a 
protože ani nám se nelíbil dlouhý název, začali jsme jednoduše říkat: „Jedeme na krávy!“ J 

Asi ve čtvrt na deset jsme au-
tobusem dorazili na fotbalové 
hřiště v Radešínské Svratce 
a dostali jsme rozchod, což nás 
velmi potěšilo. Každý se vydal 
za tím, co ho nejvíc zajímalo.  
Přestože to vlastně byla výsta-
va krav, chudáčci krávy moc 
velký úspěch neměly. Kromě 
nich si totiž spousta lidí prohlí-
žela své příbuzné - prasátka. J 
Většinu kluků nejvíc zajímaly 
traktory všech druhů. My hol-
ky jsme zase obdivovaly stán-
ky s náramky a řetízky. 

Velký zájem byl také o stánek 
se sladkostmi, i když první 
místo na žebříčku popularity 
získal nejspíš stan, kde se do-
stávaly mlíčka a jogurty. 
Tenhle stan někteří navštívili 
několikrát, a jak řekla paní 

učitelka Kovačičová, zásobili 
svou rodinu mléčnými výrobky 
snad na týden. J Někteří (ra-

ději) nejmenovaní lidé prošli 
také všechny stánky s propis-
kami, klíčenkami, a dokonce 
i jeden stánek s náplastmi. 

Díky množství bláta, které 
bylo opravdu všude, si kluci 
vyhlásili soutěž o nejšpinavější 
boty a kalhoty. J Vítěz se po-
suzoval dost těžko, protože 
ten, kdo měl původně bílé bo-
ty, byl trochu ve výhodě.  
A tak na konec zbývalo jen 
očištění bot. Ti normálnější 
použili papírový kapesník, 
někdo si je umyl v bazénu, 
který je mezi hřišti, a jeden 
nejmenovaný člověk ze 7.C si 
své boty vyčistil náplastí. J 
A co dál? Spočítat, jestli někdo 
nechybí, (naštěstí ale nechyběl, 
krávy jsou přece býložravci…) 
a hurá domů. 

Aneta Dufková, 7.C 

 

Šampión 
V Radešínské Svratce, 
asi lekl bych se znovu, 
když uviděl jsem krávu, 
velkou jako deset zvonů. 

 

Pak byl jsem ale poučen, 
srdce už netluče jako zvon, 
ta kráva místní chloubou je, 
mezi skotem šampión! 

Erik Havlík, 7.C 
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Naše škola se do soutěže VĚ-
NUJ MOBIL zapojila, a tak mů-
žete v průběhu 1. pololetí nosit 
vysloužilé mobilní telefony pa-
ní učitelce Janíčkové. Tři nejú-
spěšnější školy získají zážitko-
vé výlety pro nejlepší třídu. 
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Ve čtvrtek 7. 10. 2010 se odpoledne prostor 
před přístavbou proměnil v pohádkový les.  

Na pěti stanovištích tam na 
děti čekaly známé pohádkové 
postavičky. Všichni, kdo přijali 
pozvání na tuto akci, mohli 
vidět Malou čarodějnici hned v 

několika vydáních, dále mohli 
probudit Šípkovou Růženku 
a v lese Řáholci na ně čekal 
loupežník Rumcajs i s Mankou 
a Cipískem. 

Další zastávka na cestě za po-
hádkou byla u Křemílka a Vo-
chomůrky. Pak tu také čekala 
Karkulka i s myslivcem a vl-
kem. 
Děti statečně plnily zadané 
úkoly a dostávaly za ně odmě-
ny. Pohádkové odpoledne se 
opravdu vydařilo, protože po 
deštivých dnech se dokonce 
chvílemi ukázalo i sluníčko.  
Velký dík patří žákům 9.A 
a žákům pátých tříd, kteří pro 
své mladší kamarády krásné 
odpoledne připravili. Na chvíli 
se proměnili v opravdové po-
hádkové postavičky a přinesli 
radost všem, kteří se přišli do 
pohádkového lesa podívat. Náš 
velký dík patří také půjčovně 
kostýmů. 

PŘÍRODA ŽIVÁ NEŽIVÁ Mgr. Martina Janíčková

Zapojili jsme se do ekologického 
projektu Příroda živá neživá, 
který vyhlásilo Středisko ekolo-
gické výchovy Ostrůvek. V kraji 
Vysočina se ho v letošním škol-
ním roce účastní celkem 28 škol. 

Projekt je zaměřen na znečištění 
přírody, produkci odpadů, jejich 
třídění i recyklaci a na hledání 
způsobů, jak zachovat naši Zemi 
krásnou a čistou. 

19. října 2010 proběhl úvodní 
seminář s výukovým programem 

pro žáky 7. ročníku v rámci eko-
logicko přírodopisných praktik. 
Žáci si nejprve objasnili pojem 
neživá příroda a následně pozná-
vali horniny a nerosty. Seznámili 
se vznikem Země, se zvětráváním 
a vznikem půdy jako takové.  

Zároveň dostali první úkol - zalo-
žit si vlastní žížalárium. A co že 
to takové žížalárium je? Rybičky 
se chovají v akváriu, plazi v terá-
riu, tudíž jistě uhádnete, co cho-
vají žáci 7. ročníku v rámci pro-
jektu Příroda živá neživá... 
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• mezi její největší záliby patří 
četba nebo sport, ale taky 
se docela ráda a ochotně 
věnuje lenošení 

• chtěla by si umět zorgani-
zovat čas tak, aby zbylo co 
nejvíce toho volného 

• je docela zdatná a úspěšná 
kuchařka 

• tričko a šortky jsou v létě 
jejím nejoblíbenějším oble-
čením 

• touží po klidném a spokoje-
ném životě 

• na lidech si nejvíce cení 
upřímnosti a přátelství, na-
opak nesnáší, když jen sli-
bují a mluví do vzduchu 

• strašně nerada žehlí 

• dovolenou nejraději tráví u 
moře 

• ráda cestuje – navštívila 
Španělsko, Francii, Itálii, 
Řecko, Polsko a Maďarsko, 
chtěla by poznala severské 
země 

• nejoblíbenější 
film Popelka 
skupina Nirvana 
kniha těch je několik 
spisovatel je jich více 
jídlo těstoviny 
barva žlutá 
třída každá má své 
 kouzlo i chyby 

MARCELA
ZELENKOVÁ
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 Jak jste strávila prázdniny? 

Hlavně odpočinkem – u moře, 
pod stanem, na kole…  

 Kde nejdále jste byla a jak se 
vám tam líbilo? 

Tak nevím, co je dál – odlehlé 
kouty Francie, či řecké ostro-
vy? Obě země mám moc ráda, 
pravidelně se tam vracím. 

 Proč jste se chtěla stát učitel-
kou anglického jazyka? 

Dostala jsem hodiny angličti-
ny, ale jsem učitelka francouz-
ského jazyka, který jsem stu-
dovala, protože se mi moc líbí 
a mám ráda Francii, kde se 
lehce domluvím.  

 Zajímalo by nás, kolika jazyky 
se domluvíte? 

Domluvím se česky, anglicky 
a francouzsky. 

 Který další jazyk se vám líbí, 
jaký byste ještě ráda uměla? 

Všechny jazyky jsou zajímavé, 
lákají mě spíše románské jazy-
ky - španělština, italština... 

 Jste učitelkou anglického 
jazyka. Čtete také anglickou 
literaturu? Jestli ano, líbí se 
vám? 

Ke knihám se dostanu jen 
zřídka, času je málo, ale ráda si 
přečtu dobrou knihu. 

 Co děláte ve svém volném 
čase? 

Záleží na tom, kolik ho je a ja-
ké je roční období. Poslední 
dobou toho času moc není. 
Ráda cestuji, čtu a odpočívám. 

 Jaké jídlo vám nejvíce chutná 
v naší jídelně? 

Většinou si moc pochutnám, 
jsem tam známá. 

 Jak se vám líbí časopis Puc-
lík? 

Každé číslo prolistuji a často 
se také začtu, takže to děláte 
dobře J 

Rozhovor připravily 
D. Edlmanová a V. Králová, 

9.A 
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V temných koutech školní půdy je ukryta celá spousta tajemných tvorů. Možná si vzpomíná-
te na náš rozhovor s upírem, který byl mimochodem publikován také v časopise National 
Geographic pod anglickým názvem Interview with the Vampire. Bohužel dodnes nám nepři-
šel honorář za otištění tohoto článku. 

Tentokrát se nám podařilo na půdě objevit několik skutečných unikátů strašidel, které patří do boha-
té čeledi strašidel hřbitovních. Možná si říkáte, co takoví tvorové, kteří normálně žijí pouze na hřbi-
tovech, dělají na naší škole? Na to je jednoduchá odpověď. My nevíme. Ale slibujeme, že se to po-
kusíme vyzkoumat. S nasazením našeho života se nám podařilo objevit tyto tvory: 

Lidodlak vlčí (Humanicus lupus) 

Výška: 60-80 cm před proměnou, po proměně 180 cm 
Váha: 30-40 kg před proměnou, po proměně 80 kg 
Potrava: před proměnou drobní savci, po proměně zbytky svačin 
Výskyt: před proměnou žije v lese, po proměně na školní půdě 

Lidodlak vlčí je velice vzácným tvorem. Jistě 
vám jeho název připomíná vlkodlaka. Každý 
ví, že vlkodlakem se stává člověk, kterého 
pokouše jiný vlkodlak. A také člověk, které-
ho pokouše vlk za úplňku. Lidodlakem se 
naproti tomu stává vlk, kterého pokouše člo-
věk. A to kdykoliv. Proto je tak vzácný. 
Když takového vlka tedy pokouše člověk, stane se z něj lidodlak. Po prvním úplňku je proměna 
dokončena a potom se nebohý vlk při každém dalším úplňku mění v člověka. Největší hanbou pro 
takto přeměněného vlka je to, že jako člověk nemá srst a tesáky. Také nemá žádné oblečení, do kte-
rého by se po proměně oblékl. Snáší to velice těžko, a tak se v době přeměny ukrývá na opuštěných 
místech. Například na půdě naší školy. Potom v noci obchází třídy a hledá zbytky svačin, kterými 
se živí. Občas ho přepadne lítost nad tím, že není vlkem, a začne i v lidské podobě výt na měsíc. 
Protože odchází výt na střechu, děsí tím náhodné kolemjdoucí. Jinak je neškodný. 
Postavu lidodlaka jsem si nevymyslel. Nechal jsem se inspirovat jednou z postav v báječné knize od pana Terryho 
Prattcheta - Sekáč. 

Krysodlak žíhaný (Ratusis pruhovanicus) 

Délka: 30-60 cm + 50 cm délka ocasu 

Váha: až 2 kg  
Potrava: všežravec 
Výskyt: půda naší školy, sklepení pod školou 

9. ÈÁST
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Krysodlak je obdobou vlkodlaka. Jedná se o proměnu téměř obyčejné krysy v obrovskou krysu s 
dlouhými tesáky. Tento tvor už mnohokrát vystrašil nebohé paní uklizečky. Je velice zlomyslný 
a baví se tím, že ve své proměněné podobě vyskakuje za rohem na lidi a děsí je. V krysodlaka se 
může strašidlo proměnit kdykoliv a nemusí čekat na úplněk. 

Živí se zbytky svačin, 
které necháte v lavi-
cích nebo které vyho-
díte do koše. Jídelní-
ček si doplňuje lovem 
hlodavců. Je to vlastně 
kanibal, protože mezi 
jeho oblíbené po-
choutky patří právě 
krysy. Dokáže vysko-
čit do výšky až 1,5 
metru. Když taková 
chlupatá věc vyskočí 
do výšky téměř vašich 
očí a zavřeští, je to 
šok. Nesmíme se tedy 

divit tomu, že ho paní uklizečky přímo nenávidí. Pan školník na něj líčí pasti, ale protože se jedná 
o tvora mimořádně inteligentního, zatím se nepodařilo žádného odchytit. 

Školní kamera ho jednou zachytila, jak se rychle rozběhl, zabalil do klubíčka a klouzal se po chod-
bě. Tato zábava mu vydržela celou hodinu. Chodba byla potom dokonale vyleštěná. Otázkou je, zda 
tím chtěl nějak pomoct uklizečkám za to, že na ně bafá. Spíše se ale jedná jen o jeho zálibu. Jeho 
velkým nepřítelem je další strašidlo – Vometák supí. 

Vometák supí (Chrysotophicus gypsus) 

Rozpětí křídel: až 150 cm 
Váha: 3,5 kg 

 

 
 
Potrava: hlodavci, krysodlaci 
Výskyt: školní půda 

Vometák supí vypadá jako kříženec mezi koštětem a supem. Žije na školní půdě, odkud v noci vylé-
tá na lov. Buď na školních chodbách loví krysodlaky, kteří jsou jeho oblíbenou pochoutkou, nebo 
vylétá vikýřem ven. Občas se jeho potravou stanou i jiná strašidla – malí trolové, bahnivci nebo 
malí dráčci. Jednou byly v jeho hnízdě dokonce nalezeny zbytky vodníka. 
Jedná se o dravce, který svým lovem reguluje stavy drobných strašidel. Nedochází tak k přemnože-
ní některých druhů. Staví si hnízda, která trochu připomínají hnízda obrovských sršňů. Jsou vyro-
bena z papíru, který k sobě lepí pomocí slin. Přes svoji užitečnost je často loven lidmi, protože se 
věří, že jeho pacičky přinášejí daleko větší štěstí než pacičky zaječí.  
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Brambory, brambory, to je strava naše, někdy jsou 
jen na loupačku, jindy je z nich kaše. 

Celý týden od 20. do 24. září 
2010 byl ve 2.A ve znamení 
brambor, které se jako téma 
objevily v každém vyučovacím 
předmětu. 
Naše bramborování začalo 
v pondělí v tělocviku. Vyzkou-
šeli jsem si bramborovou roz-
cvičku, hod bramborem do 
dálky a na cíl, popohánění 
brambory vařečkou apod. V tě-
lesné výchově měly děti mož-
nost vyhrát prvního brambo-
ráčka – bramborového panáč-
ka. Každý den mohl někdo 
z dětí jednoho získat - např. za 
hod bramborou, za nejhezčí 
bramborovou básničku, nejvíce 
slov na B. 

V českém jazyku jsme si 
v kruhu povídali o nejzajíma-
vějším bramboru, které si děti 
donesly. Kdo jim ho dal, kde 
před tím jejich brambora ležela 
atd. Úkolem dětí bylo doma 
vypátrat zajímavosti o brambo-
rách, takže jsme se dozvěděli, 
odkud k nám přišly, jaké mají 
vitamíny, že je velká spousta 
odrůd... A dokonce je v České 
republice prý vesnice, která se 
jmenuje Brambory! 
V psaní jsme opakovali pís-
menko B, učili se básničky 
o bramborách, zkoušeli je 
i vymýšlet a ve slohu jsme 
psali životopis brambůrka. 
Vyzkoušeli jsme si také dra-

matizaci básničky Princeznič-
ka na bále a vytvořili jsme 
bramborovou kuchařku naší 
třídy.  
V prvouce jsme si povídali 
o pěstování brambor, o nářadí, 
které je k tomu zapotřebí, a o 
mandelince bramborové. Kres-
lili jsme brambory - nadzemní 
a podzemní část a také jsme 
jednu bramboru společně zasa-
dili. 

I matematika nebyla od bram-
bor ušetřena. Brambory se nám 
staly na tento týden pomocníky 
při počítání, vymýšlení slov-
ních úloh apod. 
V praktických činnostech jsme 
vyráběli z brambor pavouky 
a ve výtvarné výchově pod-
zimní strom, který měl listy 
natisknuty bramborovými ra-

zítky. Všichni jsme se náramně 
pobavili v hudební výchově při 
bramborovém tanečku. 
Nejvíc se děti určitě těšily na 
pátek – poslední den našeho 
bramborování, protože ten 
jsme strávili ve školní kuchyň-
ce a smažili jsme bramboráky. 
Zážitkem většiny dětí bylo 
hlavně to, že si každý sám 
oškrábal a nastrouhal jednu 
bramboru. Během smažení 
bramboráků bylo úkolem dětí 
sepsat, co všechno se za ten 
týden o bramborách dozvědě-
ly. A to už byly bramboráky 
hotové a všichni jsme se dali 
do 
jídla. 
To 
byla 
vůně! 
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Konec měsíce září a začátek 
října bývají ve škole obdobím 
různých sportovních klání. 
Naší žáci začali soutěžit 22. 
září 2010 ve Žďáře nad Sáza-
vou při tradičním fotbalu. 
Úpravou soutěžních pravidel 
hráli se základními školami 
i hráči středních škol. S rela-
tivně mladým a nezkušeným 
týmem se nám nedařilo tak 
jako v jiných letech a do okres-
ního kola jsme nepostoupili. 

Sportování pokračovalo 24. 
září 2010 účastí na atletickém 
čtyřboji – venkovské soutěži, 
kterou pořádala ZŠ Svratka. 
Účastníci si zazávodili ve troš-
ku skromnějších poměrech (co 
se týče sportovišť), než jsou 
zvyklí, ale to vůbec neubralo 
na jejich odhodlání podat co 
nejlepší výkony. Při účasti 
sedmi škol se nám dařilo dva-
náctkrát!!! vystoupit na stupně 
vítězů - např. Petr Šmída, Vla-
dimír Tvarůžek, Karolína Jan-
číková, Barbora Macháčková, 
Ivana Jarošová, Kristýna Pej-
chalová, Michal Šmída, Viktor 
Beneš.  

Ve sportovním kalendáři sou-

těží základních škol byl 6. října 
2010 na programu přespolní 
běh. V této disciplíně jsme 
v minulosti dosahovali nejlep-
ších výsledků, ale letos se nám 
na ně nepodařilo navázat. Uká-
zalo se to, co učitelé tělocviku 
sledují již několik let. Fyzická 
zdatnost a vytrvalost našich 
žáků je rok od roku slabší 

a menší je i chuť většiny dětí 
se pohybovat.  

Při nejmasovějším závodě le-
tošního školního roku se při 
konečném součtu nejlépe 
umístilo družstvo našich mlad-
ších dívek ve složení Karolína 
Jančíková, Aneta Dufková, 
Eva Čechalová a Lída Švando-
vá. Dívky skončily na krásném 
třetím místě. Na jediné medai-
lové místo v jednotlivcích do-
sáhla v kategorii starších žákyň 
Kateřina Kovačičová z 9.C, 
která doběhla taktéž na třetím 
místě.  

Našim sportovně nadaným 
žákům, kteří se zúčastnili jme-
novaných soutěží, blahopřeje-
me a doufejme, že v dalších 
soutěžích se bude dařit třeba 
i lépe.  
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Naše škola se zapojila do velké soutěžní 
hry RECYKLOHRANÍ, která je zaměřena 
na třídění a recyklaci odpadu. Sbírat se 
budou různá použitá a vysloužilá ELEK-
TROZAŘÍZENÍ A BATERIE. 
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SBÍRÁME
TAKÉ

BATERIE
POUŽITÉ
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Naše škola se v letošním roce zapojila do informační kampaně významného dne pro životní 
prostředí - EVROPSKÉHO DNE BEZ AUT - formou osvěty mezi občany. Žáci ekologicko pří-
rodopisných praktik 7. ročníku vyrazili do ulic s jediným cílem - oslovit občany Nového 
Města a informovat je o Evropském dni bez aut. Za tímto účelem si vyrobili informační letá-
ky, které veřejnosti též rozdávali. A jak celá akce probíhala? 

21. září 2010 se členové eko-
logicko přírodopisných praktik 
vydali do ulic Nového Města 
na Moravě, aby občany se-
známili s blížícím se Evrop-
ským dnem bez aut. Jakmile 
jsme obdrželi propagační kar-
tičky a dostali vyhrazené místo 
pro naši činnost, vydali jsme se 
do ulic. Část žáků šla k prodej-

ně Billa a část zůstala na ná-
městí. 

Všichni se pilně snažili kartič-
ky rozdat, ale ne vždy se setka-
li pouze s příjemnou reakcí 
občanů. Problém byl, že spous-
ta mladých lidí ráno pospíchá 
do práce, a proto nemá čas se 
vybavovat. Na druhou stranu - 
starší osoby sice čas a chuť 

povídat si s námi měly, ale 
problém nastal při položení 
otázky: „Řídíte auto?“ Spousta 
lidí v tomto věku řekla: „Bo-
hužel ne“. Ale i přesto jsme se 
nevzdali a snažili se kartičky 
rozdat a občany o Evropském 
dni bez aut informovat. Reakce 
lidí byly všelijaké - příjemné 
i nepříjemné. 
Čas od času jsme byli svědky 
i docela vtipné reakce. Napří-
klad na dotaz položený starší 
paní, zda by měla chvíli čas, 
dotyčná rychle odpověděla: „Já 
vám nic ale nedám.“ Na to ale 
můj kamarád Roman velmi 
rychle zareagoval a přišel s po-
hotovou odpovědí: „Ne, to já 
dám vám.“ 
Spousta lidí se tedy díky nám 
dozvěděla o Evropském dni 
bez aut a my jen doufáme, že 
naše činnost byla 22. září oce-
něna a alespoň někteří lidé 
skutečně nechali v tento den 
svá auta doma. 
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Už na konci osmičky jsme se domlouvali, že hned na za-
čátku deváté třídy půjdeme zase někam zapařit. S nápadem 
přišla naše paní učitelka Janíčková, když nám oznámila, že 
jdeme na bowling. Až na dva lidi šla celá třída, takže jsme 
byli skoro kompletní. 

O půl druhé jsme měli sraz 
před školou. Jelikož jsem mu-
sela odejít dříve ze školy a jít 
si nechat vrtat zuby, musela 
jsem od zubaře rychle spěchat, 
abych naší třídní akci vůbec 
stihla. Ke škole jsem dorazila 
celkem včas, ale nikdo tam 
nebyl. Myslela jsem, že už 
odešli, ale náhle se otevřely 
dveře a v nich stála naše paní 
učitelka. Ani netušíte, jak se 
mi ulevilo. 
Když jsme se konečně všichni 
sešli na předem domluveném 
místě, vydali jsme se směr 
bowling. Celou cestu jsme 
klábosili, kecali, pomlouvali, 
drbali, smáli se a tropili další 
věci, které může dělat banda 
pubertálních výrostků. Ještě 
před budovou bowlingu jsme 
si rozdělili družstva, aby pak 
uvnitř nebyl zmatek. Stejně 
zmatek byl J, takže to bylo 
jedno. Jelikož ten pán u bow-
lingu neměl tolik párů bot, 
většina se rozhodla jít v po-
nožkách. Já osobně jsem si ty 
boty musela nakonec přece jen 
půjčit, protože bez bot se vů-
bec nedalo hrát.  
Jakmile jsme byli všichni obutí 
nebo naopak vyzutí, už to líta-
lo. Byl to samej strike, strike, 
strike, ale mně se povedl asi 
jenom třikrát. Netuším, jak to 
dělal takovej Marek nebo 
Standa, nebo dokonce i naše 
paní učitelka, kterým furt padal 
strike. Ještě stále jsem to nepo-

chopila, i když je fakt, že jsem 
už asi 2 roky bowling nehrála. 
Ale to je jedno, je to jenom 
hra. Nakonec jsme si pořídili 
společné foto do naší třídní 
kroniky J a smutně odkráčeli 
domů. 

Tato akce se podle mě dóóóóst 
dobře povedla, byla sranda 
a doufám, že naše šikovná paní 
učitelka brzy zase něco parád-
ního vymyslí… 
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V poslední době se stává všeobecným jevem, že lidé přestávají číst a místo knížek se v jejich životě 
čím dál víc zabydlují počítače, internet, televize nebo jiné moderní prostředky. A tak se dnes už ani 
moc nedivíme, když deváťáci při hlasitém čtení koktají hůř než druháci, že slovní zásoba dětí je čím 
dál chudší a že pochopit i celkem jednoduchý text je pro některé žáky 
neřešitelný problém. A proto jsme se v dnešní anketě zaměřili na 
knížky a čtení vůbec, abychom zjistili, jak jste na tom se svým 
vztahem ke čtení právě vy... 

1. otázka: Jak často čteš? 
2. otázka: Který žánr se ti líbí? 

3. otázka: Knížky si spíš půjčuješ, nebo 
kupuješ? Proč? 

4. otázka: Myslíš, že má smysl číst? Proč? 

ŽÁCI

 Vojtěch Německý, 5.C 

1. Hodně často. 
2. Dobrodružný. 
3. Půjčuju, ale nevím proč. 

4. Je to dobrý, dozvím se no-
vý věci. 

 Petr Hladík, 6.A 

1. Čtu málo. 
2. Komiksy. 

3. Kupuju, je to lepší, protože 
si ty knížky můžu nechat. 

4. Dobrý, něco se při tom do-
zvím.  

 Pavlína Jamborová, 7.A 

1. Málo. 

2. Mám ráda horory. 
3. Půjčuju, nechce se mi je 

kupovat J 

4. Jo, rozšiřuje se slovní záso-
ba. 

 Dominika Křivánková, 7.B 

1. Moc často nečtu. 
2. Takový strašidelný. 

3. No, jak kdy. Tak napůl. 
4. Čtení je dobrý, něco se na-

učím. 

 Jakub Žák, 7.C 

1. Čtu skoro každej den. 

2. Dobrodružný, sportovní. 

3. Kupuju, teda spíš dostávám 
(třeba k narozeninám, k 
Vánocům…)  

4. Je to dobrý, ale nevím proč. 

 Štěpán Pejchl, 8.A 

1. Skoro vůbec. 
2. Něco krátkýho, pohádky. 
3. Kupuju, nechci riskovat 

zničení půjčený věci. 
4. Asi jo, říká se to. 

 Jolana Procházková, 8.B 

1. Občas. 
2. Čtu romantiku a horory. 

3. Tak napůl. 
4. Dobrý, protože to povzbu-

dí.  
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 Vendula Svobodová, 8.B 

1. Dost málo. 
2. Mám ráda pohádky, třeba 

Krtečka J 

3. Knížky si půjčuju, nemám 
peníze na kupování. 

4. Číst je dobrý, rozvíjí to 
slovní zásobu. 

 Veronika Štarhová, 8.B 

1. Hodně často. 
2. Akční, romantický. 
3. Půjčuju, v knihovně je větší 

výběr. 
4. Je to dobrý, protože se do-

zvím hodně informací. 

 Dominik Bukáček, 8.C 

1. Skoro nečtu. 
2. Dobrodružný a horory. 
3. Knížky si půjčuju, nejsou 

na to peníze J 

4. Asi dobrý, člověk se něco 
dozví... 

UČITELÉ 

 Mgr. Eva Ficová 

1. Denně. 
2. Detektivky. 
3. V současnosti si je spíš 

půjčuju, jsou drahé a je leh-
čí si je půjčit. 

4. Ano, člověk u toho musí 
přemýšlet a rozvíjí se fan-
tazie. 

 Mgr. Marcela Zelenková 

1. Jak mi to dovolí čas. 
2. To se asi ani nedá říct, ráda 

si přečtu dobrou knížku, na 
žánru až tak moc nezáleží. 

3. Knihovnu už mám plnou, 
takže si knížky půjčuju. 

4. Určitě dobré, rozšiřuje se 
slovní zásoba. 

 Mgr. Jaroslava Pokorná 

1. Každý večer před spaním 
aspoň chvilku. 

2. Teď už spíš romány - histo-
rické i dobrodružné. 

3. Dřív jsem si knížky kupo-
vala, teď si je spíš půjčuju. 
Ke všem se nevracím, navíc 
moje domácí knihovna už 
je plná, takže bych ty kníž-
ky neměla kam dávat J 

4. Určitě je to dobré, spoustu 
věcí se při tom dozvím, zá-
roveň si rozšiřuju slovní zá-
sobu. 

 Mgr. Petr Smékal 

1. Pořád. 

2. Podle nálady - sci-fi, fanta-
sy, thrillery, horory... 

3. Spíš si půjčuju, knížky jsou 
drahý. 

4. No určitě je to dobrý, člo-
věk si rozšiřuje obzory. 

Anketu připravily Dominika Kaštánková a Nikola Švárová, 9.C 
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Naše Sloupečky jsme tentokrát (podobně jako anketu v tomto čísle) zaměřili na OBLAST LITERATU-
RY. Někdo si život bez knížky neumí představit, jiný se čtení nevěnuje vůbec. A jaký vztah ke kníž-
kám má Nikča a Darka? 

NIKČA 

Je hodina češtiny. Ztichlou třídou se nese přísný 
hlas naší vyučující. Vyjmenovává a zároveň 
zapisuje na tabuli jména autorů a knížek, 
které za chvilku utvoří krátký seznam 
letošní povinné četby. 
A právě v tuhle chvíli se žáci 
rozdělují na dva tábory. První, větší 
tábor v duchu úpí. Buď proto, že dotyční 
odmítají číst cokoliv, co je v papírovém 
vydaní, nebo prostě proto, že zrovna toho 
autora nemají rádi. A druhý tábor, 
který je zcela logicky méně 
početný, jásá. V tomhle případě 
se důvodů objevuje víc: 
oblíbený autor, neznámá knížka, 
nový žánr…  

Oproti povinné četbě je čtení knížek vlastního 
výběru o hodně zábavnější. Jinak se čte 
Devatero pohádek a jinak třeba Pavučina lží 
nebo Harry Poter. Záleží na každém, co se 
mu líbí.  
Dalším rozdílem je rychlost. Když se mi 
knížka líbí, tři sta stran mám přečteno během 
víkendu, a když ne, tak ji prostě odložím a je 
hotovo. U povinné četby tohle udělat 
nemůžu. V okamžiku, kdy se mi knížka 
nelíbí, mám prostě smůlu. A tak se 
může stát, že slabou knížečku o sto 
stránkách „louskám“ přes měsíc. 
Potom je tu problém dostupnosti. Tře-
ba v knihovně si vlastní čtivo vybírám 
z toho, co tam mají. Povinnou četbu sehnat 
musím. Buď doma, nebo knihovně. Doma ji má 
pár lidí ze třídy. Ostatní měsíc před termínem 
referátu nastoupí do knihovny a kompletně ji 

vyberou. Na někoho se při omezeném počtu 
knížek ani nedostane. A to je pak průšvih… L 

Proč je vůbec povinná četba zavedená? Nabízí 
se tu pár možností odpovědí. Nebýt 
povinné četby, někteří žáci by málem 
nevěděli, co je to za papírovou věc se 
spoustou malých černých tištěných 
znaků uvnitř. Takhle je škola nutí 
aspoň k tomu minimu rozšiřování 

slovní zásoby. A pak - málokdo si vybírá 
knížky podle toho, co se zrovna učí ve škole. 

Přijít do knihovny a říct knihovnici, že 
probíráme 1. světovou válku, jestli by 
mi o ní nepůjčila nějakou knížku? 
Dobrovolně asi ne… J 

Je lepší, když si člověk může vybrat, co 
bude číst. Ale povinná četba má taky něco do 

sebe. Aspoň zkusíme nové žánry či pro nás 
zatím neznámé autory. Třeba 
díky tomu někdo najde zalíbení 
v knížkách a přidá se ke stále se 

zmenšující skupině horlivých 
čtenářů. 

DARKA 

Bezpečným znakem dobré knihy je, že 
se nám líbí o to víc, o co jsme starší. 

Georg Christoph Lichtenberg 

Číst u nás umí téměř každý. Čtení 
potřebujeme ke svému životu. Každý 

den se setkáváme se spoustou informací, 
které potřebujeme přečíst, a skutečně většina 
lidí to zvládne bez problémů. I když… Problém 
je jinde a není na první pohled vidět.  



 23 

Dnešní doba s sebou ve své uspěchanosti často 
přináší spoustu věcí, které vnímáme jen částeč-
ně. Lidé čtou, ale nerozumí, dívají se kolem 
sebe, a nevidí, poslouchají druhé, i když je často 
skutečně neslyší.  
Velice často se v hodinách setkávám s tím, že si 
něco přečteme - někdy společně, jindy každý 
sám... A když pak dojde na docela 
podstatnou otázku, o čem to vlastně 
bylo, nastává ticho a pohledy 
většiny míří na zeď či strop, prostě 
kamkoliv, jen abych se náhodou 
nezeptala právě jeho! 
Je to tím, že nečteme? Myslím, že 
ve skutečnosti ne. Jsme jen zvyklí 
na to, že všechno bude hned, že 
spousta knížek byla zfilmována 
a nejdéle za dvě 
hodiny sezení v 
kině nebo před 
televizí se nám 
dostane stejná 
informace jako po 
tři večery při kníž-
ce.  
Někdy je to skutečně 
pravda a byla natočena 
spousta krásných filmů 
podle knižních předloh. Ale… 
…většinou mi vadí, když vidím 
prvně film a pak si přečtu knížku. To 
se mi pak často nelíbí, že jsem si 
hlavní hrdiny nebo prostředí 
představovala jinak, vadí mi, 
že spoustu příhod, které mne zaujaly 
v knížce, ve filmu neuvidím. Naopak - tedy 
prvně přečíst a pak vidět už bývá většinou lepší, 
i když pokud si vzpomínám, není moc filmů, 
u kterých bych si mohla říct, to je ono, přesně 
takhle jsem si to představovala. 

Jsem ráda, že jako dítě jsem fantazii a čas na 
čtení měla. I když času s přibývajícím věkem 
paradoxně ubývá (a fantazie také J), moc ráda 
vzpomínám na své výlety do knihovny, kdy 
jsem se nemohla dočkat dalšího dne, kdy bude 
zase knihovna otevřená pro děti a já si půjdu 
přečtené knížky vyměnit za nové. Vzpomínám 

si i na to, jak jsem každý večer četla 
potají (po „večerce“) s baterkou 

pod peřinou a snažila se, aby 
mne u toho rodiče nechytli 
(ano, maminko, konečně ti 
tu přiznávám, že tvoje 
podezření, jak jsem si 

zkazila oči, je pravdi-
vé…J). Jednou se dokonce 

můj tatínek s maminkou vsadil, 
že jsem takový blázen do čtení, který 
přečte snad i toaletní papír, kdyby 

byl popsaný (což také v praxi 
hned vyzkoušel a dal si tu práci, 
aby celou ruličku popsal, čímž si 

skutečně svou teorii, že přečtu 
všechno, na co přijdu, potvrdil J). 

Za svůj život toho opravdu pře-
čteme hodně a spousta „přečtené-
ho“ se dá bez větší újmy za-
pomenout. Ale i kdyby bylo jen 
pár knížek a autorů, kteří nám 
rozšíří fantazii nebo obzory vědění, 
tak jen kvůli nim se vyplatí 
sednout si v létě na deku nebo v 
zimě ke krbu a ponořit se do čtení. 
Může to být knížka, kterou 
budeme číst poněkolikáté, nebo 
nová, která nás třeba taky trošku 

chytne za srdíčko.  
Jen si to představte. Nebyl by svět o trošku hez-
čí, kdyby každý z nás měl alespoň jednu kníž-
ku, která až budeme zase o něco starší, by byla 
pro nás o něco lepší…? 
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Tři v jednom má pokračování i v letošním školním roce. Pro řadu z vás to není žádná novin-
ka, a tak budeme opět sbírat sušenou pomerančovou a citrónovou kůru, víčka od PET lahví 
a papír. 

Veškeré takto získané finanční 
prostředky půjdou na projekt 
Adopce na dálku, jehož cílem 
je zaplatit školné a základní 

lékařskou péči pro Gabriela 
Mabengu ze Zambie, jenž díky 
našemu sponzorství chodí již 
do 4. třídy. První zářijové kolo 

sběru máme již úspěšně za 
sebou a s výsledky se můžete 
seznámit v následujících tabul-
kách.  

SBĚR KŮRY 
období září 2010 

TŘÍDA POMERANČOVÁ 
KŮRA KG 

CITRÓNOVÁ 
KŮRA KG TŘÍDA POMERANČOVÁ 

KŮRA KG 
CITRÓNOVÁ 

KŮRA KG 

1.A 0,00 0,00 6.A 2,10 0,15 

1.B 0,00 0,00 6.B 1,95 0,45 

2.A 1,10 0,40 6.C 1,50 0,00 

2.B 2,00 0,20 7.A 5,30 0,55 

3.A 4,00 0,30 7.B 4,50 0,00 

3.B 1,80 0,50 7.C 2,55 0,40 

4.A 2,00 0,50 8.A 2,70 0,00 

4.B 1,10 0,10 8.B 1,50 0,00 

5.A 1,00 0,00 8.C 1,90 0,00 

5.B 0,00 0,00 9.A 1,10 0,00 

5.C 0,15 0,00 9.B 3,60 1,10 
   9.C 4,70 0,00 

1. stupeň 13,15 2,00 2. stupeň 33,40 2,65 
sborovna 2,40 0,00 jídelna 0,00 1,20 

ředitelna 2,30 0,00 družina 3,75 0,38 
ZŠ Slavkovice 56,00 3,00 příznivci školy 0,00 0,00 

ŠKOLA CELKEM: POMERANČ 111,00 KG, CITRÓN 9,23 KG 
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SBĚR VÍČEK A PAPÍRU 
období září 2010 

TŘÍDA VÍČKA KG PAPÍR KG TŘÍDA VÍČKA KG PAPÍR KG 

1.A 0,00 2,00 6.A 0,00 10,00 

1.B 0,00 37,00 6.B 12,10 61,00 

2.A 16,30 131,00 6.C 1,50 330,00 

2.B 26,00 25,00 7.A 17,10 375,00 

3.A 12,00 382,00 7.B 3,60 108,00 

3.B 4,50 123,00 7.C 15,40 22,00 

4.A 16,00 81,00 8.A 35,50 20,00 

4.B 7,70 170,00 8.B 15,00 21,00 

5.A 45,50 621,00 8.C 2,80 35,00 

5.B 8,80 10,00 9.A 1,30 115,00 

5.C 12,45 9,00 9.B 15,40 32,00 

   9.C 46,30 4,00 

1. stupeň 149,25 1 591,00 2. stupeň 166,00 1 133,00 
sborovna 5,85 32,00 jídelna 0,00 0,00 

ředitelna 5,25 105,00 družina 19,10 230,00 
ZŠ Slavkovice 0,00 0,00 příznivci školy 10,00 0,00 

ŠKOLA CELKEM: VÍČKA 355,45 KG, PAPÍR 3 091,00KG 

 

Občas se nám někde vyskytla 
nula, ale na tom v tomto prv-
ním kole není nic divného – 
prvňáčci se teprve rozkoukáva-
jí, na druhém stupni vznikla 
řada zcela nových kolektivů, 
takže bude chvilku trvat, než 
se zase všichni zapojí. 
Každopádně rozjezdové kolo 
se více než vydařilo, zvláště 
pak sběr papíru, za jehož 
množství se rozhodně nemu-
síme vůbec stydět. Pomeran-
čovou kůrou nám přispělo i 22 

žáků ze slavkovické školy – 
podařilo se jim nasušit 56 kg, 
což je téměř 2,5 kila na hlavu – 
pěkný výsledek, že! 
Všem samozřejmě moc děkuji 
a s přibývajícími výběrovými 
koly vás budu seznamovat 
s tím, jak se nám daří či nedaří.  
Jen pro úplnost dodávám, že 
víčka i kůru můžete nosit prů-
běžně do žákovské knihovny, 
papír má svá výběrová kola, 
která jsou uvedena na letácích. 
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Maluje sluníčko červené jablíčko, 
červené, kulaté, jablíčko je sladké! 

Ve čtvrtek 14. října 2010 měla 2.A vyučování ve znamení jablíček. Naučili jsme se o nich 
písničku, vytvářeli jsme ve skupinkách myšlenkovou mapu, vymýšleli jsme slova na J, do-
zvěděli jsme se, co jsou to malvice, kdy je jablko zralé, co se dělá z jablíček, jak se usklad-
ňují na zimu a co se z nich dá vyrobit... 

 

Ve čtvrtek 14. října 2010 jsme 
měli ve škole jablíčkové vyučo-
vání. První hodinu jsme měli 
český jazyk, kde jsme si poví-
dali o jabloni, že má korunu 
a plody. Paní učitelka nám 
řekla, že slovo koruna má víc 
významů - např. koruna na 
hlavě.  
Druhou hodinu jsme měli ma-
tematiku, dělali jsme příklady s 
jablky. První slovní úlohu nám 
řekla paní učitelka a další jsme 
vymýšleli my. Třetí vyučovací 
hodinu jsme baštili kompot, 
který nám uvařila naše paní 
učitelka a byl moc dobrý. Po-

slední hodinu jsme vyráběli 
sáčky s jablky. Paní učitelka 
nám jablka rozkrájela, natřeli 
jsme je barvami a tiskali jsme. 

Leona Librová 

Včera jsme si měli donést jabl-
ko. Nejvíc mě zaujalo, že jsme 
jedli kompot. Paní učitelka ho 
doma uvařila a donesla do 
školy. Jéje, to byla dobrota!  

Pak mě zaujala pracovka, v té 
jsme vyráběli pytlíky na svači-
nu tak, že jsme vzali pytlík, 
potiskli ho jablkem a pak chvíli 
počkali, nafoukli a šli za paní 
učitelkou, která nám dala lýko-

vý provázek, a zavázali jsme 
ho. 

Tereza Oravcová 

Ve čtvrtek byl jablečný den. 
První hodinu jsme se učili 
o jabloni, druhou jsme počítali 
příklady s jablíčky, třetí hodinu 
jsme četli příběh O třech kou-
zelných jablíčkách a čtvrtou 
vyráběli jablečné pytlíky. Také 
jsme ochutnávali kompot. Mně 
se ale nejvíc líbily jablečné 
příklady z matematiky.  

Kateřina Rosecká 
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Budu vám vyprávět o tom, jak jsme ve středu 6. října 2010 navštívili v kulturním domě diva-
delní představení Aladinova lampa. Na začátku se mi trochu nelíbilo, jak děti moc hlasitě 
mluvily. Ale pak se to uklidnilo a začalo představení. 

Všichni najednou ztichli a na 
plátně se objevilo moře a úte-
sy. Přišlo Dobro a Zlo. Zlo 
totiž nevěřilo, že na Zemi žije 
člověk, který není chamtivý. 
Ale Dobro v to věřilo. A tak se 
vsadili, že když na Zemi Dob-
ro najde takového člověka, 
získá lampu, a když ne, získá ji 
Zlo. 
Dobro hledalo a nakonec na-
šlo. Zeptalo se mládence, který 
se jmenoval Aladin, jestli by 
nevytáhl lampu z díry. Aladin 
samozřejmě rád pomohl. Vlezl 
do díry, ale našel tam poklad. 
Když se vzpamatoval, řekl si, 
že musí najít tu lampu. A jak 
řekl, tak udělal. Hledal a hle-
dal, až lampu našel. Vylezl 
z díry a potkal divnou osobu. 
Bylo to Zlo a chtělo lampu. 
Aladin mu ji dal a Zlo zase 
hodilo lampu do jámy. 
Aladin vlezl do té jámy, vzal 
lampu a chtěl si posvítit. 
Jakmile ji otřel, vylétl z ní 
duch. Zeptal se Aladina, co si 
přeje. Aladin se vzpamatoval 
a řekl, že si přeje, aby se dostal 
ven. Ocitnul se zase na slunci 
u pláže. Chtěl chytit nějakou 
rybu. Zavolal tedy ducha lam-
pya ten mu přání splnil. 
Když přišel domů, bratr Hasim 
se na něj hněval, že týden ne-
chytil ani rybičku. Aladin šel 
na trh a potkal tam princeznu 

Jasmínu. Hned se mu zalíbila 
a on jí samozřejmě taky. Kou-
pila si od něj ryby, které jí měl 
večer přinést. Aladin to řekl 
Hasimovi. Ten mu záviděl, 
a tak odnesl ryby princezně on. 
Princezna však poznala, že to 
není Aladin, ale jeho bratr. 
Cestou zpátky Hasim potkal 
Zlo. Zlo mu řeklo, že Aladin 
má kouzelnou lampu a že se 
Hasimovi odmění, když mu tu 
lampu sebere a donese ji. 
Aladin dal princezně 
rybičku, ale ne tak leda-
jakou. Byla celá zlatá a 
místo očí měla draho-
kamy. A hned chystali 
svatbu. Aladin a prin-
cezna šli na procházku 
a potkali zlého 
Hasima. Hasim vzal 
nůž a Aladina zabil. 
Vzal mu lampu, vykouzlil 
palác a princeznu do něj une-
sl. 
Dobro řeklo Zlu, ať mu dá 
Aladina za kou-
zelnou 
lampu. 
Dobro 
pak 
vrátilo 
Aladinovi 
život a 
nakonec vše 
dobře dopadlo. Prin-
cezna dala Zlu lampu a ta 

skončila i se zlým Hasimem v 
jámě. A pak už byla svatba. 
Divadlo bylo fajn a moc se 
nám líbilo už jen proto, že 
jsme neseděli celý den ve 
školních lavicích. Byl to skvě-
lý zážitek. 
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Již třetím rokem používáme ve výuce vynikající e-learningový nástroj MOODLE. Softwarové 
prostředí, které je známé spíše z některých středních škol, vysokých škol a firem, pro nás 
představuje další z forem prezenční i distanční výuky. 

V současné době je v systému 
zaregistrováno 181 absolventů 
i současných žáků, kteří po-
stupně prošli nebo procházejí 
sedmi kategoriemi kurzů. Jsou 
to: 

• Základy informatiky 
• XHTML a CSS 
• PHP 
• Základy počítačových sítí 
• CAD 
• Tabulkové editory 
• Databáze 

Kategorie kurzů nejsou ome-
zené, jejich počet se rozrůstá 
dle potřeby školy. Když jsem 
pro tento článek a pro přiblíže-
ní systému pro vás hledal ně-
kterou vhodnou definici, větši-
nou jsem našel charakteristiku 
typu: „Moodle je modulární, 
objektově orientované, dyna-
mické vzdělávací prostředí, 
které bylo navrženo pedagogy 
přesně ve smyslu pedagogic-
kých zásad.“ 

Pokud mohu vycházet ze své 
tříleté zkušenosti se systémem 
Moodle, plně souhlasím. Tento 

volně šiřitelný nástroj, který 
provozujeme na vlastním linux 
serveru, využívá PHP, ale pře-
devším poskytuje prostředí pro 
všechny, kteří potřebují rozdíl-
ný styl učení rozdílnými meto-
dami a různým tempem. Žák 
se připravuje a vypracovává 
úkoly a další aktivity v době 
a způsobem pro něj výhodným, 
efektivním. Tato aktivita je 
systémem monitorována a uči-
tel může lépe porozumět indi-
vidualitě žáka – poskytuje 
zpětnou vazbu. 
Žáci na Moodle najdou zdroje 

Pohled do kurzu Základy informatiky 
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z výuky (formou dokumentů, 
obrázků, prezentací, animací, 
atd.), příklady, písemné práce, 
testy, popisky, webové strán-
ky, odkazy na zdroje, ankety, 
fóra, místa pro online ode-
vzdávání odpovědí i místo pro 
odevzdávání souborů, cvičení. 
Mohou mezi sebou spolupra-
covat a komunikovat (v systé-
mu je chat), upravovat si pro-
středí a přizpůsobovat svým 
představám. V případě absence 
má žák možnost po týdnech 
sledovat školní aktivity, dosta-
ne se ke všem zdrojům, může 
úkoly z domova dopracovat. 
Já jako učitel mám pak přístu-
py k různým sestavám činnosti 
žáka, k jeho odevzdaným řeše-
ním, testům a hlasováním. 
Vím, kdo pravidelně „dochází“ 
do mého kurzu a kdo naopak 
přijde jen před písemkou. 
Ve chvíli, kdy píši tento člá-
nek, současně doplňuji prezen-
tace z minulého týdne do všech 
kurzů a po chvilce sleduji, kdo 

se ještě teď na Moodle přihlásí. 
Je půl deváté večer, neděle 
před dnem ředitelského volna 
a v jednu chvíli je přihlášeno 
pět uživatelů. Jen ze zajíma-
vosti jednomu přihlášenému 
chatuji, jak se vede a co tu 
ještě dělá. Za chvíli pak deba-
tujeme o programování PHP 
skriptu a o tom, proč nám mi-
nulý skript v hodině nešel 
spustit. 

Po chvíli se loučíme a já opět 
pokračuji v  psaní článku, když 
se mně ohlásí příchozí e-mail. 
Projdu poštu a mám zde auto-
matickou zprávu o doručení 
domácího úkolu na Moodle 
v kurzu CAD. V rychlosti úkol 
kontroluji, posílám odpověď 
a známku zadávám do Moodle. 
Když se Romana ještě dnes 
přihlásí, bude v klidu usínat. 
Dostává jedničku, její nakres-
lené pohledy v Autocadu jsou 
slušné. 

V pátek jsme si napsali krátký 
test ze základů HTML a já se 

ještě podívám na řešení. Mo-
odle naštěstí vyhodnocuje 
správné řešení, a tak oprava 
a oznámkování jsou během 
chvíle hotové. Ještě si vytisknu 
sestavu s nejvíce problematic-
kými úlohami pro další hodinu. 
Tvořená odpověď je v testu 
vždy největší problém, je třeba 
ji zadat přesně. Pod testem 
mám zprávu od Filipa. Test se 
mu vůbec nepovedl, a tak by si 
jej rád napsal znovu. Povoluji 
mu tedy v Moodle ještě jeden 
pokus. 
Je kolem půl desáté a já ko-
nečně dodělal upload všech 
materiálů na Moodle. Žaneta 
mi ještě přes Moodle posílá 
prosbu o pomoc s videem. 
Chce se zúčastnit soutěže, 
a tak to probereme. Zítra jí sem 
dám nějaké odkazy. Snad jí to 
pomůže. 
Pomalu končím s přípravou 
a odhlašuji se od systému. 
V Moodle ještě pracují dva 
žáci. Je čtvrt na jedenáct... 

 

ZDRAVÁ SVA ČINKA Mgr. Marcela Slámová 
V posledním zářijovém týdnu byl zahájen tradiční prodej školního mléka a mléčných výrobků 
z programu Školní mléko. Znamená to, že si všichni žáci plnící povinnou školní docházku mohou 
ke své svačině zakoupit výrobky za příznivou dotovanou cenu. Jejich dodavatelem pro naši školu je 
Mlékárna Hlinsko, s.r.o. 

Nabídka včetně aktuálních cen pro kalendářní rok 2010: 

• ochucené mléko Kravík v mnoha příchutích  4 Kč 

• mléko Kravík bez příchuti    3 Kč 

• smetanový krém Laksymáček   4 Kč 

• ovocný jogurt z Valašska ve více příchutích  3 Kč 

Prodejními dny jsou pondělí, středa a pátek. 
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Startovní pole s nápisem školní rok 2010-2011 už máme za zády, běžecká dráha se line před 
námi, a i když jsme z ní již téměř jednu čtvrtinu ukrojili, tak stále do cíle zbývá ještě její vel-
ký kus. I letos bude váš běh z povzdálí sledovat žákovská knihovna se svojí novou rubrikou 
nesoucí název KALENDÁRIUM. Společně se budeme obracet do historie, probírat se udá-
lostmi, objevovat již objevené, nahlížet do života osobností, které svět něčím ohromily. Po-
kud budete mít zájem, tak si můžete i zasoutěžit. Zvu vás tedy na první dostaveníčko, naším 
hostem je pan 

ALFRED BERNHARD NOBEL 
21. 10. 1833 Švédsko - 10. 12. 1896 Itálie 

n narodil se v bohaté rodině 

n v sedmnácti letech mluvil švédsky, rusky, francouzsky, anglicky 
a německy 

n věnoval se studiu výbušnin 

n v roce 1867 si nechal patentovat dynamit, kterým chtěl lidstvu po-
skytnou spolehlivou a bezpečnou důlní třaskavinu, která se bohu-
žel okamžitě stala výhodným zbrojařským artiklem 

n před smrtí vlastnil 355 patentů 

n byl bezdětný a v závěti odkázal svůj majetek fondu, z něhož mají 
být (a jsou) každoročně udělovány ceny za vynikající výsledky 
v pěti oblastech lidské činnosti: 

• ve fyzice  
• v literatuře  
• v chemii  
• ve fyziologii a medicíně  
• + cena za mír  

Ocenění známe pod názvem Nobelova cena – na jeho po-
čest. Slavností ceremoniál se koná vždy 10. prosince - v den 
výročí Nobelovy smrti. Každý držitel Nobelovy ceny získá 
nejen medaili (na obrázku vlevo) a diplom, ale také finanční 
odměnu, která v současnosti činí 10 miliónů švédských ko-
run (asi 27 miliónů českých korun). 

Nobelova cena je považována za nejvyšší ocenění, jakého 
může umělec, vědec nebo státník v současnosti dosáhnout. 

Poprvé byla udělena v roce 1901, roku 1968 bylo přidáno 
i ocenění za ekonomii, ale jelikož není zmíněno v Nobelově 
závěti, odměna se nevyplácí z Nobelova fondu. Nejedná se 
tedy o Nobelovu cenu v pravém slova smyslu, uděluje se 
však společně s ostatními cenami.  
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Setkání s významným vynálezcem 19. století je u konce, zbývá už jen položit první letošní soutěž-
ní otázku. Tady je: 

SOUTĚŽ S KALENDÁRIEM ŠKOLNÍ KNIHOVNY otázka č. 1 

Napiš jména českých nositelů Nobelovy ceny a připište oblasti lidské činnosti, 

ve které ji získali. (Malá nápověda – dva muži, v letech 1959 a 1984) 

Správné odpovědi můžete zasílat elektronicky na adresu pavlina.polackova@zs1.nmnm.cz nebo mů-
žete využít schránky časopisu Puclík umístěné u kabinetu výpočetní techniky – nejpozději však do 
19. listopadu 2010. 

 

Už před prázdninami nám paní učitelka Svobodová zadala úkol z angličtiny. Mohli jsme si 
vybrat - buď poslat pohled z dovolené, přečíst anglickou knížku, nebo uvařit nějaké typicky 
anglické jídlo... 
Většina z nás poslala pohled, pár lidiček četlo knížku a ti zbylí chtěli vařit... Do přípravy jídla se 
tedy pustila byla Šárka Trojanová, která vařila Banana Crumbs (banán ve 
strouhance), kuchařem se stal rovněž Vojta Mrkvička, který vytvořil Fruit 
Salad (ovocný salát), a Marek Holeček, který přichystal tu 
nejtypičtější anglickou snídani.  

Všichni nejprve přednesli před tabulí recept a pak přišlo na 
ochutnávání. Jako první vždy ochutnala paní učitelka 
a posléze všichni ostatní... Nejdříve přišel na řadu Šárky 
banán, potom Vojtův salát a to nejlepší na konec - 
Markova snídaně. 
Mára vytáhl z igelitky čtyři malé plastové mističky, v nichž 
měl fazole, vajíčka, houby a párek se slaninou. Na to 
všechno jsme měli jen jednu Vojtovu vidličku, a tak paní 
učitelka musela jít „vyloupit“ školní kuchyňku. 
Po kolování mističek a hodování jsme umyli 
vidličky a spokojeně s plnými bříšky se vrátili 
do lavic. Myslím, že takové hodiny by měly 
být alespoň 2x do měsíce a nejen v angličti-
ně...  
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Člověk, který nikdy nebyl na redakci našeho časopisu, absolutně netuší, jak taková schůzka 
vypadá. Pokusím se vám tedy takovou typickou schůzku redakce popsat. 

Na začátku, tedy až se sejdeme 
všichni (protože někdy jsou 
knedlíky a některým členům 
trvá poněkud déle, než jich 
spolykají svých patnáct), se 
probere to, co je nového. No-
vého u nás na škole. Kdo kam 
upadl, kdo si co udělal, kdo 
kudy musel lézt, komu se co 
ztratilo, který učitel co komu 
provedl… A z těchto naprosto 
zásadních informací vzniká 
Šuškárna. 

Potom se proberou zadané 
úkoly. Pochválíme ty členy, 
kteří již mají napsaný článek, 
a popoženeme ty, kteří pro-
švihli termín odevzdání, pod 
pohrůžkou nerůznějšího muče-
ní, což ale obvykle stejně ne-
zabere… Ale kupodivu se nám 
nakonec vždy všechny články 
sejdou. Hrneme nápady na 
akce, které pro vás Puclík 

chystá, anebo jen tak plkáme o 
„světových problémech“ - co 
komu chutná nebo co nám 
provedl náš zvířecí mazlíček. 

Někdy my dříve narození za-
čneme vzpomínat na staré dob-
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ré časy a dáváme k dobru his-
torky ze školy, které jste vy 
mladší nemohli zažít, neb 
v době, kdy se přihodily, jste 
buď ještě nebyli na světě, nebo 
jste v lepším případě tahali za 
sebou na provázku dřevěného 
kačera a pískoviště znamenalo 
celý váš svět. 
Před pár týdny ale byla v re-
dakci zavedena nová a móóć 
hezká tradice. Paní učitelka 
Svobodová totiž přes prázdni-
ny zadala v 9.C úkol, o kterém 
v tomto čísle Puclíka píše Do-
minika v samostatném článku. 
Většina lidí z 9.C se tohoto 
úkolu zhostila tou nejjedno-
dušší cestou – totiž tak, že paní 
učitelce z prázdnin napsali 
dopis či pohled. Samozřejmě 
anglicky. Ovšem tři chudáci to 
nestihli, a protože paní učitelka 
nekompromisně prohlásila, že 
prázdniny skončily 31. srpna, 
museli si vybrat mezi ostatními 
možnostmi. 
Jednou z nich byla i prezentace 
nějakého cizího pokrmu – sa-
mozřejmě s praktickou ochut-
návkou a poskytnutím receptu 
v angličtině. Holky a kluci 
z naší nejstarší speciálky tak 
měli v hodině angličtiny od 
Vojty salát, od Šárky smažený 
banán a od Marka dokonce 

kompletní anglickou snídani 
o několika chodech a celou 
hodinu tedy úspěšně projedli…  
Nás jako členy redakce trochu 
zamrzelo, že ochutnávky jídel 
nemáme. Vy si klidně baštíte v 
pracovkách, kde vaříte, v ang-
ličtině a kdoví kde všude ještě 
– a my NIC. V legraci jsme 
navrhli, že by tedy vůbec ne-
bylo špatné zavést malý jídelní 
koutek i u nás v redakci. To 
jsme ale netušili, že nás paní 
učitelka Svobodová vezme za 
slovo. Na příští schůzku totiž 
donesla báječné napečené ro-
hlíčky s tvarohovou náplní. 
Cpali jsme se, až se nám dělaly 
boule za ušima. Chudinky hol-
ky, které zrovna na redakci být 
nemohly... 
Protože nám moc chutnalo, 
neboť paní učitelka je opravdu 
skvělá kuchťulenka, bylo navr-
ženo a ihned jednomyslně 
schváleno, že z této ojedinělé 
svačinové akce uděláme tradi-
ci. Obzvlášť když paní učitelka 
na dobroty věnovala velkou 
krabici od bot, kterou polepila 
cedulí „Puclíkova putovní 
spižírna“. 

Každý týden někdo z redakce 
upeče či uvaří pro ostatní členy 
něco moc a moc dobrého. Bu-

de to vynikající způsob, jak si 
oživit již tak živou redakční 
radu. Jako příští kuchař jsem 
byl určen já. Dobrovolně jsem 
sám a rád musel uznat, že 
prostě do příštího týdne musím 
něco upéct. Jak to dopadne se 
možná dozvíte od našich čle-
nek. Pokud přežijí… 

Mgr. Petr Smékal 

Tady orel, tady orel! Hlásím, že 
jsme přežili, dokonce všichni. Pan 
učitel se sice obával, ale naprosto 
zbytečně. Jeho slaní pečení 
„šneci“ s nivou a salámkem byli 
vynikající.  

A proč jsem tuto tradici zavedla? 
To máte tak - na redakci vzniká 
spousta nesmyslů, spousta se 
realizovat nedá, ale některé přece 
jen ano. A když sedíte vedle ně-
koho, kdo si do vás rýpne, že 
když napečete, napeče i on, nebo 
při případném nezdaru nakoupí 
pro všechny sušenky BeBe, tak 
jistě uznáte, že je to nabídka, 
která se nedá jen tak přejít J! 

Ale z takových nevinných pozná-
mek většinou vznikají nejlepší 
nápady, které se, jak doufáme, 
ujmou. Krabici totiž na příště vy-
fasovala Domča Kaštánková a 
prý bude buchta Rafaelo… 

Mgr. Dagmar Svobodová 
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Třídou se neslo nadšené povídání žáků. Naše třídní, paní učitelka 
Janíčková, nám oznámila skvělou novinku. Máme zamluvenou tě-
locvičnu – půjdeme hrát basketball! 

Sešli jsme se v pátek 8. října 
2010 hned po obědě v průjezdu 
školy. Na hru jsme měli nece-
lou hodinu. Přišla třídní, ode-
mkla dveře… a zůstala stát 
jako přimražená. Někdo v tělo-
cvičně byl. Zjistili jsme, že tam 
je nějaký kroužek. Ale už měli 
končit, takže jsme se nakonec 
do tělocvičny dostali jen s mír-
ným zdržením. 

Rozdělili jsme na tři družstva 
a turnaj mohl začít. Byla tři 
kola, v každém kole tři hry. 
I když jsme asi chvílemi vypa-
dali hodně nebezpečně, celá 
hodinka se obešla bez vážněj-
ších kolizí. Dokonce se během 
zápasů vyskytlo pár pěkných 
akcí. 
Neustálé přebíhání tělocvičny 
z jednoho konce na druhý 
a výbuchy smíchu nad vlastní 
nemotorností nám všem vehna-
ly ruměnec do tváří. Na konci 

sedmé vyučovací hodiny byste 
místo nás viděli vycházet ze 
školy asi jen hordu vysmátých 
rudokožců J. 

Naše milá třídní s námi bohu-
žel nehrála. Vynahradila si to 
ale jinak. Pobíhala spolu s ná-
mi tělocvičnou, jenom ne s mí-
čem, nýbrž s foťákem v rukách 
a fotila nás ze všech možných 
stran a úhlů. 
Všichni jsme si to náramně 
užili, rozhodně je na co vzpo-
mínat. Zároveň se celá 9.C těší 
na další akci. Letošní rok si 
pořádně užijeme! 
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My máme více či méně úspěšně za sebou teprve začátek nového školního roku, ale Gabriel 
již téměř celou polovinu – nový školní rok v Zambii začíná totiž na rozdíl od nás v květnu 
a končí v březnu. Jen pro oživení paměti – je rozdělen na trimestry (tedy tři měsíce se chodí 
do školy, po nich následuje měsíc prázdnin a tak se to opakuje třikrát za sebou). Ráda bych 
vás všechny potěšila dopisem, který od Gabriela přišel.  

 

Zambie – Solwezi  23. 6. 2010 

Drazí přátelé,  

jak se máte? Já se mám dobře a moje rodina také, 
doufám, že Vy i Vaše rodiny se máte dobře. Jsem 
moc rád, že Vám mohu napsat. Děkuji za Váš do-
pis – mám z něj velkou radost. Děkuji za veliko-
noční obrázky, pexeso, pastelky i hru, které jsem 
od Vás dostal. 

U nás v Zambii nejsou žádné velikonoční zvyky ja-
ko takové. Většina lidí je vnímá jako prodloužený 
víkend, někteří jdou do kostela, jiní jsou prostě 
doma. Já jsem se svou rodinou šel do kostela. 

Možná Vás bude zajímat, jaké je u nás v Zambii 
během roku počasí. Tak tedy: střídají se chladná, 
deštivá a horká období. Chladné trvá od května do 
srpna, horké pak od září do listopadu, období 
dešťů je nejdelším obdobím - nastupuje pozvolna 
koncem září a trvá do dubna dalšího roku. 

V srpnu jsem měl školní prázdniny. Během prázdnin jsem byl doma se svou rodinou. Pilně 
jsem pomáhal na zahradě – máme velkou zahradu, kde pěstujeme zeleninu. 24. října budeme 
v Zambii slavit Den nezávislosti – probíhají různé oslavné aktivity. 
Ahoj, všechny Vás zdravím a těším se na Váš dopis. 

 Gabriel 

 

Odpovědi se tentokrát chopili 
žáci jedné z pátých tříd, a pro-
tože Gabriel nezná střídání 
našich čtyř ročních období, 
vrhli se nejen do vysvětlování, 
ale i do výroby papírových hub 

a krásně zbarveného podzim-
ního listí. Součástí balíčku, 
který odejde na konci měsíce 
října, bude nejen dopis a vý-
robky dětí, ale i kšiltovky, pra-
vítko s kalkulačkou a batůžek, 

které zajistila naše paní sekre-
tářka Libuše Bukáčková. Dou-
fáme, že vše Gabrielovi udělá 
radost a budeme se těšit na 
jeho odpověď. 
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Papoušci 

Majitel: Roman Kunstmüller, 9.B 

Andulka, papoušek, zebřička nebo kaná-
rek. Co mají tato zvířata společného? Jsou 
to nejčastěji chovaní domácí mazlíčci z 
ptačí říše. Spousta z vás má určitě doma 
jednoho, častěji však dva takové kamará-
dy. My vám ale dnes představíme někoho, 
kdo jich doma chová daleko více. 

Roman Kunstmüller z 9.B již více jak 5 let chová 
papoušky všech možných druhů a barev. Nyní má 
doma přes deset druhů těchto nádherně zbarvených 
tvorů, dohromady více jak 40 kusů. Mezi jeho chovance 
patří například papoušek nádherný (na obrázku), 
papoušek královský nebo třeba alexandr veliký nepál-
ský či rosela penant. Stará se o ně zcela sám a věnuje 
tomuto koníčku spoustu času i peněz. 
Mezi jeho nejdražší chovance patří alexandr veliký 
nepálský. Kdybyste si chtěli takového papouška koupit, 
musíte si připravit asi 5000 Kč. Roman papoušky 
nejen chová, ale daří se mu i jejich odchov. Prodejem 
mláďat pak získává peníze na krmení, vitamíny, 
léky i veterinární pomoc. Také musel rodičům 
postupně vrátit peníze, které mu půjčili na roz-
jezd chovu. 

Jistě se v duchu ptáte, kde všechny tyto 
opeřence má? Kolik klecí musí mít? 
Jednoduchá odpověď. Ve dvou 
sklepních místnostech jejich domu jsou 
dvě velké voliéry a tam se papouškům 
dobře daří. Je totiž velkým problémem 
zajistit to, aby papoušci v zajetí snesli 
vajíčka a potom se o ně starali. Je tedy 
vidět, že u Romana se mají více než dobře a že jim nic neschází. Dokonce za 5 let chovu se zatím 
neobjevila žádná z nemocí, na které papoušci trpí. 

Své papoušky Roman prodává na burzách po celé republice nebo pomocí inzerátů na internetu. Je to 
krásný, ale náročný koníček. Kdyby chtěl někdo z vás papouška koupit, myslím, že se můžete na 
Romana obrátit a on vám rád poradí. 
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Zdraví vás Slavkovice! 
I letos se vám budeme občas 
ozývat, abyste věděli, co se 
u nás děje - pokud jste alespoň 
trošku zvědaví. 
1. září jsme mezi nás přivítali 
prvňáčky. Je nás nyní na celé 
školičce 24. Se čtyřmi žáky 
jsme se rozloučili při pasování 
u táboráku, ty teď potkáváte 
u vás na škole –Soňa Dvořá-
ková, Alena Hlaváčová, Kája 
Chromý a Hana Machová. 

Moc jim přejeme, aby se jim u 
vás líbilo a dařilo. 
V září jsme stačili shlédnout 
pěkné divadelní představení 
Kubula a Kuba Kubikula v Ho-
ráckém divadle. Do Jihlavy 
jsme jeli společně se školou 
Radňovice a v autobuse jsme 
domluvili společné utkání ve 
fotbale a vybíjené. Že by bylo 
po dlouholeté rivalitě mezi 
námi? 
Začátkem října jsme byli po-
zváni na divadelní představení 

Aladinova kouzelná lampa do 
Nového Města na Moravě. 
V říjnu se u nás ve škole roze-
běhly kroužky – někdo chodí 
na hudební (hra na flétnu, ky-
taru, klavír), někdo do kerami-
ky. Někteří se zapsali a mnozí 
pokračují v tanci – už dvakrát 
si z okresní soutěže dovezli 
pohár za 1. a 2. místo. 
To je od nás pro tentokrát vše. 
Rádi se vám zase ozveme. 

Kamarádi ze Slavkovic 

JAK DOPADLA CELOŠKOLNÍ HRA KNIHODĚJKA 

Protože jsme poslední úkoly naší hry plnili až v úplném závěru školního roku a vy jste nám 
jistě drželi palce, rádi vám napíšeme, jak všechno dopadlo. 

Kniha VII. 

V červnu nás čekalo poslední 
zápolení v boji o knihu VII. 
a klíč č. 5. 
Všichni jsme se s vervou pusti-
li do plnění úkolů a chtěli do 
svých knihoven dostat poslední 
knihu a klíč.  
Co čekalo každý tým? K zís-
kání Knihy VII. jsme museli 
co nejlépe vyřešit 7 úkolů: 

1. vyluštit křížovku - řešením 
bylo slovo Smolíček 

2. opět nás čekal obrázkový 
rébus – tentokrát každá sku-
pina měla za řešení jeden 
den v týdnu  

3. z daných písmen utvořit 11 
slov 

4. v osmisměrce jsme měli vy-
hledat a zapsat co nejvíce 
potravin – maximum slov by-
lo 26 

5. do neúplné básně doplnit 
verše, které se rýmují  

6. opět nás čekaly skrývačky – 
v šesti větách najít šest ptá-
ků 

7. zahráli jsme si na detektiva 
a měli vypátrat, kdo zabránil 
klukům v krádeži 

KLÍČ Č. 5 
Abychom se stali vlastníky 
klíče č. 5, museli jsme zjistit, 
jak se jmenuje kostel na ná-
městí v neznámém městě. Ne-
bylo to vůbec jednoduché. Mu-
seli jsme najít písmenka, ze 
kterých jsme později měli slo-
žit jméno kostela. 
Procvičili jsme se v matemati-
ce, pak vyluštili tři čtvercovky 
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a nakonec nás čekal oříšek – 
sestavit jméno kostela z těchto 
písmen: T É R A M Y K . Měli 
jsme malou nápovědu – do-
končit do věty Kostel svaté... 
(vyluštíte?) 
Jak se hodnotilo? Ke knize 
VII. bylo potřeba získat 52 
bodů – to bylo maximum. Kdo 
vybojoval ještě o 3 body méně, 
mohl se i on pyšnit knihou. 
Klíč dostali jen luštitelé s pl-
ným názvem kostela.  

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

Knihu VII. si do svých kniho-
ven odnášejí obyvatelé všech 
hradů - Alštejn a Sonštejn (52 
bodů), Hanštejn ztratil jeden 
bod a Karlštejn se vešel přes-
ně do limitu – 49 bodů (kdyby 
tak znali naše ptactvo!). 
Klíč č. 5 po právu patří všem – 
vůbec poprvé v celé hře se 
všem hradům podařilo získat 
klíč! Pyšnit prvním a zároveň 
posledním klíčem se konečně 
může Sonštejn!!!  

Naše školní hra končí. Ještě 
zbývá vyhodnotit a ocenit nej-
lepší. Nejvíce knih a klíčů  
má skupina z hradu Han-
štejn (hradní paní Hana Ma-
chová). Ale pochvalu si za-
slouží všichni členové ve 
všech hradech, neboť každý 
dělal, co mohl, aby knih i klíčů 
postupně přibývalo.  
Čarodějka Knihodějka je s 
počtem svazků v knihovnách 
velmi spokojená a několika 
klíči může otvírat tajné dveře 
vzdělanosti… 

  

ČVIČENÍ V PŘÍRODĚ 
„Hurá, zítra se neučíme,“ volaly děti slavkovické školy poté, co se dověděly o chystaném 
cvičení v přírodě. 24. září využila naše škola poslední teplé dny a vypravila se do přírody. 

Děti přišly do školy ve spor-
tovním oblečení a s batůžkem 
na zádech. Když zazvonilo, 
nezasedli jsme do lavic, ale 
vyšlápli jsme si k lesu za ves-
nicí. Cestou do lesa děti plnily 
první úkol – zaběhnout co nej-
rychleji určenou vzdálenost 
mezi dvěma stromy. 

Po splnění úkolu jsme vešli do 
lesa. Tam děti hledaly a sbíraly 
všechny předměty a rostliny, 
které začínají na písmeno K. 
Víte, co všechno vymyslely 
a donesly? Kámen, klacek, 
klobouk z houby, kapradinu, 
kost, kaštan, kopřivu, kořen, 
kytku, kůru, kuřátko. 

Po splnění tohoto úkolu jsme si 
v lese ještě trochu zasportovali. 
Děti sebraly 5 šišek a z určené 
vzdálenosti se trefovaly do 
kmene stromu. Někdo se trefil 
i pětkrát, někdo ani jednou. 
Cestou lesem nám řádně vy-
hládlo, a proto jsme našli pří-
hodné místo na rozdělání ohně. 
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Protože foukal vítr, rozdělali 
jsme oheň na poli, kde nehro-
zilo žádné nebezpečí. Nasbírali 
jsme trochu klestí a klacků 
a na ohni opekli párky. To byla 
dobrota! Oheň jsme potom 
uhasili a poklidili tak, že by 

nikdo nepoznal, kde ohniště 
bylo. 
V dalším úkolu děti prokázaly 
svoje znalosti ze zdravovědy 
a z prvouky. Cestou ke škole 
jsme poznávali rostliny, keře 
a stromy. Poznali byste např. 

řebříček, jeřabiny, javor a heř-
mánek? 
Přes kopec Haldu jsme se vra-
celi zpátky ke škole a do školní 
jídelny, kde už na nás čekal 
výborný oběd. Děti byly sice 
unavené, ale všem se dopoled-
ne v přírodě moc líbilo. 

DRUŽINA SLAVKOVICE PO PRÁZDNINÁCH... 

I když je za okny slunečno, chladné povětří nás nenechá na pochybách, že je tu podzim. 
I prvňáčci už se rozkoukali a zapojili do našich odpoledních aktivit. Letošní celoroční hra se 
jmenuje ROK ZVÍŘAT a budeme se v ní snažit zvířátkům vyrovnat v jejich schopnostech 
a dovednostech. Vybrali jsme si taková, od kterých se máme co učit. Ale o tom až příště... 

Zavzpomínejme ještě na čarodějku Kni-
hodějku, která nás provázela celým loň-
ským rokem. Opravdu se jí podařilo, co si 
předsevzala – nalákat děti od počítačů 
a televize ke knížkám? Věřím, že ano. 
Důkazem byly nejen znalosti, které dětem 
během roku předávala a snad si je i zapa-
matovaly (ať už o původu knih, druzích 
písma, o spisovatelích, ilustrátorech, zná-
mých knižních hrdinech apod.), ale i zá-
jem o společné čtení v družině nebo při 
podvečerních čteních s hosty. Jak se nám 
v soutěži dařilo, vidíte z výsledků: 

 POMOCNÍK ČARODĚJKY KNIHODĚJKY (5 zkoušek) 
 Aneta Košťálová Andrea Kotovicová 
 Aneta Brabcová Karel Chromý 
 Roman Hlaváč Jára Nedvěd 

 Michal Ločárek Andrea Pejchová 
 Bára Mikešová Soňa Dvořáková 
 Hana Machová Alena Hlaváčová 
 Petra Kotovicová 

 ČARODĚJNICKÝ ZAČÁTEČNÍK (4 zkoušky) 
 Klára Vencálková Matouš Kosař 
 Michal Sláma Iva Šmídová 
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 UČEDNÍK (3 zkoušky) 
 Monika Ločárková  Vašek Kučera 

 Kristýna Jíchová 

 ZAPISOVATEL DO ČARODĚJNÉ KNIHY (2 zkoušky) 
 Božena Mrázková 

 NOSIČ TUŽKY ČARODĚJKY KNIHODĚJKY (0-1 zkouška) 
 ------ 
Knihodějka se nyní přestěhovala do naší školní knihovny a tam dál sleduje svoje čtenáře. I letos 
soutěžíme v počtu vypůjčených (a přečtených!) knížek, které si zapisujeme do družinového čtenář-
ského deníku. Dokonce jsme vyhodnocovali i deníky prázdninové, protože ti opravdoví čtenáři ne-
zapomněli na knížky ani v létě. Dál se budeme držet motta z projektu Celé Česko čte dětem, ke kte-
rému jsme se už loni připojili: 

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu 
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