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Někteří to berou vesele, na některé z nás už volají 
přijímačky.Mnozí z nás se pořád podvědomě válí na 
pláži u moře a většina tajně doufá, že se ráno opět 
probudí do toho teplého bezstarostného prázdnino-
vého dne. 

První den školy je velká událost, zvlášť když se ocitá-
te v jiném prostředí a začíná vám úplně nová životní 
etapa.Na chodbě se to hemžilo těmi malými vystra-
šenými tvářičkami, které se právě chystají zahájit 
šestý ročník. Zmateně bloudí mezi třídami a stra-
chují se, kolik let učení a zkoušek jim právě leží před 
nohama.My starší už to tolik neprožíváme a děsíme 
se právě toho, že náš čas se v této škole každým 
rokem pomalu, ale jistě chýlí ke konci.

A je to tady! 
První školní 
den

A je to tady! 
První školní 
den

A je to tady! 
První školní 
den

Kašparová Eliška, 
Skoumalová Tereza, 9. A

Po příchodu do třídy byli všichni plní dojmů z prázd-
nin, a tak nás paní třídní učitelka nechala povyprávět 
našim kamarádům o dobrodružství, která jsme zažili 
za celé ty dva měsíce volna. Také bylo nutno připo-
menout si pravidla školního řádu, která žáci tak s 
oblibou zapomínají. Po první hodině jsme se přesu-
nuli do tělocvičny, kde proběhlo slavnostní zahájení 
a paní ředitelka nás po prázdninách všechny uvedla 
do reality proslovem a představením nových tváří 
učitelského sboru.

Přestože byli všichni rozdovádění, a na to, že začala 
škola, kupodivu ve velmi dobré náladě, jsme se přeci
jen na chvíli uklidnili, abychom si mohli poslechnout 
státní hymnu a důstojně odstartovat nový školní rok.
Po odchodu ze školy jsme si bohužel uvědomili, že 
prázdniny definitivně skončily a opět nás čeká to 
otravné ranní vstávání a nekonečné zápisky učiva, 
které nám do hlavy stejně nelezou.
Ale přesto, že je škola mnohdy otravná a náročná, 
když trávíte čas se správnými lidmi, i ten nejtěžší test 
nikdy nebude tak obtížný.

Všem šesťákům přeji hodně štěstí na druhém stupni. 
Berte školu s radostí, protože než se nadějete, bude-
te v devítce.

A teď místo nudit se, rychle jíti učit se!!
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Úterý 10. 9. nebylo pro žáky 6. C klasickým školním 
dnem. Vydali se autobusem na chatu ve Štědrákové 
Lhotě, aby zde strávili den a noc ve společnosti svých 
nových spolužáků, nové třídní učitelky Mgr. Jitky Od-
strčilové a pana asistenta Dominika Léhara. Program 
celého pobytu byl v režii Mgr. Petra Halamy, který se 
školou již roky spolupracuje. Měl v zásobě spoustu 
her a aktivit, které měly jasný cíl: žáci poznají blíže 
své spolužáky, naučí se vzájemně se poslouchat, 
spolupracovat, pomáhat si…a samozřejmě se u toho 
taky dobře pobaví.

Dobrá nálada, pěkné počasí a chutné jídlo nás pro-
vázelo celým pobytem.

Žáci devátých ročníků by měli už pomalu přemýšlet 
o střední škole a budoucím povolání. Proto jsme se 
školou vyrazili 1. 10. 2019 na Burzu práce a vzdělání  
středních škol do šumperského kulturního domu.

Při vstupu jsme obdrželi kartičku s políčky, do kte-
rých jsme měli sbírat body, abychom jsme se mohli 
zapojit do soutěže o nový telefon, lístky do kina Oko 
a další suprové ceny. Jakmile žáci uslyšeli o těchto 
možnostech, vidina nového telefonu je hnala dopře-
du, tudíž jsme se honili za bodama jako pomatení.

Body jsme ale nedostávali jen tak zadarmo, museli 
jsme splnit různé úkoly, či zodpověděť otázky týkající 
se firmy/školy, u jež stánku jsme zrovna byli. Napří-
klad jsme luštili různé křížovky, tajenky nebo se učili 

Adaptační 
kurz 6. C
Adaptační 
kurz 6. C
Adaptační 
kurz 6. C
Adaptační 
kurz 6. C

Burza práce  
a vzdělání

střílet z pistole pro případ, že bychom se jednou dali 
na policisty. Za každý splněný úkol jsme mimo bodí-
ků dostávali častokrát i různé cukrovinky.

Po zhruba hodině jsme se rozdělili na skupinky, pod-
le toho, jaké obory nás zajímají. Polovina holek šla 
na cukrářku a zbytek na zdravotní sestru. Kluci po 
většině na elektromechanika, zámečníka, technika 
robotizace, nebo hospodáře na levandulovém poli.
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My, co šli na přednášku o zdravotnictví, jsme nejprve 
zhlédli propagační video o šumperské nemocnici. 
Paní, která učí na zdravotní škole, nás lákala, ať 
jdeme v budoucnu studovat zdravotní sestřičku. Do 
čehož se moc lidí nenadchlo, protože po ukázce vše-
lijakých doktorských jehel se všichni zhrozili strachy, 
že do nemocnice už nikdy nevkročí. Absolventky ško-
ly, které tam s námi byly, nás samozřejmě upokojily, 
že se nemáme čeho bát, že každý správný doktor ví, 
jak s takovým pekelným náčiním správně pracovat. 
Také jsme byli poučeni o první pomoci novorozeněte 
a malých dětí.

Ve čtvrtek 19. září byli žáci školní družiny-všichni 
prvňáčci na exkurzi ve Štědrákové Lhotě. Prošli si 
naučnou stezku. 

Na 10 stanovištích se seznamovali s životem v pří-
rodě, plnili úkoly, hráli hry. Např. počítali letokruhy, 
podle nichž určovali stáří stromu, poznávali stromy 
podle kůry, šišek a větviček a také živočichy, žijící 
pod kůrou mrtvého stromu. Vyzkoušeli si svůj dobrý 
sluch při hře na netopýry. Všichni vyzkoušeli svůj 
hudební talent hrou na dřevěnou zvonkohru. Prošli 
chodník s různým přírodním povrchem bosýma 
nohama-nejlépe se jim chodilo po mechu. Zapojili 
všechny své smysly a uplatnili v praxi všechny vý-
chovné činnosti. Vrátili se spokojeni a hladoví na 
pozdější oběd.

Já konkrétně byla na oboru cukrář. Přijeli za námi 
až z Jeseníku! Byla tam s nimi jejich bývalá žákyně, 
která nám o sobě vyprávěla, jelikož si založila vlastní 
pralinkárnu. Tato paní se jmenovala Jana Kašparo-

Dne 1. 10. 2019 jsem se zúčastnil v Živé knihovně 
akce, která se nazývala ,,Hospodář na levandulo-
vém poli.“ Když jsme pak vešli do místnosti, tak nás 
okouzlila překrásná vůně bylinek. Jak jsme si sedli, 
tak nám pustili prezentaci o chovu zvířat na farmě. 
Po prezentaci nám jeden pán začal říkat o svém le-
vandulovém poli a své firmě. Prý dokonce jako malý 
si zasadil pár levandulí. Při konci jsme mohli ochut-
nat limonády s příchutí levandule, meduňky  
a mateřídoušky. 

Přednáška o zdravotnictví

Obor cukrář

Hospodář na levandulovém poli

Kašparová Eliška, 9. A

Drongová Tereza, 9. B

Robin Vogel, 9. A

vá. Celkově to na mě působilo dobře a „přednášku“ 
jsem si velmi užila. Kdybych to měla shrnout jednou 
větou, znělo by to asi takhle: „Jsem ráda, že nás sem 
paní učitelka vzala!“ 

Exkurze 
první třídy
Exkurze 
první třídy
Exkurze 
první třídy
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Kašparová Klára, 7. A

Ve středu 25. 9. se jely podívat 7.a 8. třídy do Šum-
perka do kina Oko na dokumentární film o Kolumbii.
Filmem nás provázel cestovatel Adam Lelek, který se 
po světě vozí na své motorce. Kvůli špatným pověs-
tem, které se o Kolumbii říkaly, si myslel, že bude 
nebezpečná, ale jelikož se o nich chtěl přesvědčit 
sám, tak se tam vydal.

Povídal o tom, jak prokličkoval dynamickým centrem 
Bogoty plným grafity a hned za hlavním městem 
začal odhalovat kolumbijskou pravou tvář.  Poznal, 
že Kolumbii oplývá nepopsatelně okouzlující příroda, 
vášnivá kultura a vstřícní  srdeční lidé.

Adam Lelek si natrhal kávové boby, z nichž si pak 
udělal vlastní kávu, také se nořil do hlubokých oceá-
nů a plaval se žraloky a nebezpečnými tvory, kličko-
val mezi stromy hluboko v nitru nespoutaných pra-
lesů plných velmi jedovatých hadů, linul se horkým 
vzduchem nad rozpálenou zemí, vanul nad vrcholky 
majestátních hor, pozoroval duhovou řeku, kolibříky, 
a také si zkusil žít mezi domorodci a zjišťoval, jak žijí. 
Od doby, co umřel vládce jejich rodu, se musí více-
méně podřizovat státu, a že na ně dopadá elektrická 
technika a moderní doba, se kterou nesouhlasí. 
Taky chvíli pobyl ve městě, kde to kovboji jenom žije, 
zkoušel tam zahánět divokého býka, jezdil na koních 
a pásl stáda krav. 

KOLUMBIE-přednáškaKOLUMBIE-přednáškaKOLUMBIE-přednáškaKOLUMBIE-přednáška
Kolumbie se zdá jako skoro bezchybná země, co? Ale 
není… Velké množství krádeží, drog a návykových lá-
tek by se mělo také zmínit. Stát se ale snaží tomuhle 
všemu zabránit, dělá velké pokroky a dělá vše pro 
to, aby se těch špatných řečí zbavili. 
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Dne 1. 10. 2019 vyjela 8. A s 8. B do Ostravy, kde 
budou natáčet pořad Bludiště a kouknou se do U-6, 
což je úžasný svět techniky.

V 8:00 hodin odjíždíme a všichni se už těšíme na 
krásně prožitý den.Asi po 2 hodinách dorazíme do 
Ostravy, kde se jdeme jako první podívat do U-6.  
V U-6 to bylo velmi pěkné a zajímavé. Byly tam totiž 
takové různé stroje a zařízení, které jsme si mohli 
vyzkoušet. Nejvíc se nám asi líbil přístroj, který „řezal 
polystyrén,‘‘ protože jsme  z něj mohli něco vyřezat a 
odnést domů. Dále tam také bylo plno lokomotiv  
a plno dalších strojů.

Všem se nám tato „prohlídka‘‘ líbila, akorát jsme do-
stali trošku horší průvodkyně, protože mluvila poma-
lu a zasekávala se, a navíc měla ,,hrozně velké ner-
vy.“ Byla prostě taková nepříjemná, ale i přesto jsme 
si to užili. Je asi 12:30 a my jedeme k budově, kde se 
bude natáčet Bludiště. Natáčení nám mělo začít v 
13:00, ale opozdilo se, takže začalo až ve 14:00. Když 
už byly ty dvě hodiny, tak se všichni přemístili do 
natáčecího studia, kde to vše začalo!

Natáčení pořadu 
Bludiště
Natáčení pořadu 
Bludiště

Nejprve nám řekl režisér takové ty úvodní věci a pak 
jsme konečně začali! Naši soutěžící byli: Radek, Adé-
la, Alena a Pavel, kteří měli modré dresy. Natáčeli 
jsme rozhovory, potlesky a jiné věci. Bohužel jsme 
prohráli. Je to jenom hra a prohrávat se musí, jeden 
tým je šťastnější a druhý je smutnější. Ale potom 
jsme získali bludišťáka a trička s nápisem Bludiště. 
Návrat byl kolem 21 hodiny večerní. Bludiště a U-6 
byly zážitkové a zajímavé programy.  Děkuji  
p. učitelce Blehové za přihlášení do pořadu České 
televize „Bludiště.“

Radek Kouřil a Eliška Aplová, 8. B
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24. září se naši žáci zúčastnili velmi silně obsazené 
atletické soutěže. Každý závodil ve 4 disciplínách: 
sprint, hod, skok a vytrvalostní běh. 

Družstvo starších žáků se umístilo na 9. místě celko-
vým ziskem 6039 bodů. Starší žákyně byly 1O. (5992 
b.), mladší žákyně 12. (3940 b.) a mladší žáci obsadili 
14. místo (2702 b.).

V jednotlivých disciplínách se někteří naši závodníci 
dokázali probojovat mezi nejlepší. Ve vrhu koulí pře-
hodila všechny soupeřky Natálie Škrlová z 9. A  
a výkonem 9,58 m zvítězila. V této disciplíně se dařilo 
i Josephině Reichlové a Míše Mazákové (obě z 9. B), kte-
ré se rovněž probojovaly do 1. desítky. Velmi pěkné-
ho výsledku dosáhl Jirka Diviš ze 7. B, který skončil  
v kategorii mladších žáků na 3. místě v hodu míč-
kem. Ve stejné disciplíně stojí za zmínku i 8. místo 
Pavlíny Šilarové (7. A )mezi mladšími žákyněmi  
a 9. místo Adama Ceha  (8. A) v kategorii starších 
žáků. Dlouhá a napínavá byla soutěž ve skoku vyso-
kém. Zde Michaela Mazáková obsadila výkonem  
135 cm krásné 5. místo.

Všichni naši žáci projevili příkladnou bojovnost, mno-
zí si v závodě vytvořili své osobní rekordy a celkově 
svým vystupováním příkladně reprezentovali školu. 

Okresní kolo Atletického čtyřboje 
v Šumperku
Okresní kolo Atletického čtyřboje 
v Šumperku
Okresní kolo Atletického čtyřboje 
v Šumperku

Natáčení pořadu 
Bludiště
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V úterý 24. září 2019 proběhl na naší škole v prosto-
ru nové školní dílny „Robotický den,“ pořádaný ve 
spolupráci s SPŠ v Šumperku. O přestávkách chodili 
okukovat robotické technologie i ostatní žáci školy. 
Vlastní soutěže se zúčastnilo 20 žáků naší školy, kteří 
vytvořili 10 týmů.
Měli za úkol:

- sestavit a naprogramovat funkčního robota, který 
na zelený signál odstartuje, projede zadaný lomený 
úsek a zastaví v cíli před překážkou. Na závěr prove-
de taneční kreaci.

Hodnotil se čas potřebný pro projetí dráhy, přesnost 
jízdy a design. I přes poměrně složité bodové hodno-
cení, bylo těžké určit tým.

Robotický 
den s 
průmyslovkou

Robotický 
den s 
průmyslovkou

Robotický 
den s 
průmyslovkou

S minimálním rozdílem bodů vyhrál tým ve složení 
Miroslav Šimek (9. A), Milan Šíp (9. A). Postupují do 
okresního kola robotické soutěže, která bude příští 
rok v únoru.



99týmovka 2019 září

17. září se naše třída 4. A pustila do úklidu okolí 
školy. Došli jsme až k vlakovému nádraží a našli jsme 
všude hodně odpadků, zejména hodně plastu. Polo-
vina žáků našla až 2 plné pytle. Nejvíce jich bylo  
u koupaliště, někdo našel i rozbité části kola. Po sbí-

Dne 4. 10. 2019 proběhl na naší škole Vitamínový 
den. Jednalo se o doprovodný program k projektu 
„Ovoce do škol“.

Firma MK Fruit měla pro žáky I. stupně připravené 
různé druhy ovoce a zeleniny, ze kterých si žáci sami 
dělali špízy. Dobře udělaný špíz nenechal v klidu 
chuťové pohárky žáků a taktéž barevností lahodil 
oku. Na špejli si napichovali hroznové víno, mrkev, 

Sbírka odpadkůSbírka odpadkůSbírka odpadků
rání jsme si umyli ruce a šli jsme na oběd. Ve výtvar-
né výchově budeme dělat projekt o odpadcích  
a dozvíme se, jak dlouho se rozkládá třeba sklo 
pohozené v přírodě.

řepu a jablko. Stejně jako loni, tak i letos žáci ochut-
návali čtyři vyrobené šťávy z různých druhů ovoce  
a zeleniny a měli poznat, z čeho je šťáva vyrobena.

Nejvíce dětem chutnala šťáva „maminkovská“ tedy 
z mrkvičky a jablíčka, další byla z červené řepy, jab-
lečný mošt  a  smootie  z 6 ingrediencí (banán, kiwi, 
jablko, červená řepa, med a voda). 

Madison Vosiková, Petr Kozák, 4. A

Vitamínový den 4. 10. 2019Vitamínový den 4. 10. 2019Vitamínový den 4. 10. 2019
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Pracovníci firmy si pro žáky připravili minikvíz a za 
každou správnou odpověď se dávala odměna. 

Zkrátka nepřišli ani žáci II. stupně. Pro zpestření vý-
uky a hlavně dodání vitamínů dostali žáci na ochut-
nání v každé třídě jablečný mošt a ovocnozeleninové 
špízy.

Celé dopoledne rychle uteklo a budeme se zase těšit 
příště.

J. Špačková
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Nela Drozdová, 9. B

Vítání 
podzimu
Vítání 
podzimu
Vítání 
podzimu
Podzim přišel už i do druhé třídy, kde ho žáci nadše-
ně přivítali vyráběním podzimních dekorací, soutěže-
mi a dalšími aktivitami spojené s podzimem.

Protože bylo vítání podzimu součástí výuky, děti 
nejprve počítaly matematické příklady a opisovali 
krátkou básničku o měsíci září, o konci léta a přícho-
du zimních časů.

Nejoblíbenější aktivitou dne bylo mezi dětmi ochut-
návání a následné poznávání ovoce a zeleniny se 
zavázanýma očima.

Protože k podzimu neodmyslitelně patří křížaly, děti 
se s paní učitelkou rozhody, že si také nějaké nasuší. 
Krájení jablek zvládli žáci skvěle a někteří šikulové 
dokonce i bez pomoci.

Žáky také bavilo tvoření podzimních dekorací, mezi 
které patřilo například tvoření podzimního stromu  
s barevnými opadanými listy a jiné kreativní výtvory.

Paní učitelka si chování dětí moc chválila, proto je za 
odměnu pohostila švestkovou buchtou, kterou sama 
upekla. A tímto byl pátek pro druháky příjemným 
zakončením týdne.
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Byla jednou jedna holčička. Jmenovala se Kateřina. 
Přála si být slavnou klavíristkou. Proto ji maminka  
s tatínkem přihlásili do klavírní školy. Mělo to jen je-
den háček. Katka hrála hrozně. U zkoušek kupodivu 
prošla, ale jen proto, že tam bylo jen pět studentů. 
Její učitelka klavíru to zjevně poznala hned první den. 
Nemohla to vydržet. Skočila z okna pátého patra.  
O tři minuty později ji našli záchranáři ležet na chod-
níku s pocitem úlevy v obličeji.

Nakonec Kateřinu ze školy vykopli. Holčička se  
i přes to nevzdávala. Cvičila v jejich bytě ve dvacátém 
prvním patře. Protože to bylo nejvyšší patro velkého 
panelového domu, tak se zvuk rozléhal po celé jejich 
čtvrti. Sousedé si zacpávali uši a nadávali. A aby toho 
nebylo málo, tak šlo každý večer slyšet, jak tatínek 
nahlas hudruje: 

Hned následující ráno dal tatínek klavír k prodeji 
na inzeráty. Katka se pak divila: „Kde je můj klavír?“ 
Maminka i tatínek náhle znejistěli. „A nechtěla by ses 
raději nasnídat, miláčku?“ zeptala se maminka rozpa-
čitě. Tím ukončila rozhovor o klavíru.

A protože byla sobota, byl čas navštívit babičku Moni-
ku a dědečka Emila. Tak tedy všichni nasedli do auta 
a jeli k babičce na čaj a kávu. „To by mohla být příle-
žitost,“ pomyslela si Kateřina. Hned, jak si maminka  
s babičkou povídaly o zahrádce, a tatínek hodil řeč  
s dědečkem o autech, tak se holčička odplížila do 
horního patra. Hledala svůj poklad na konci duhy. 
Spíš v rohu špinavého starého pokoje. „Aha!“ zajá-
sala, když našla deset let staré křídlo (křídlo je druh 
klavíru). Začala hrát. Věřila, že ji nic nemůže zastavit. 
Zvuk se ošklivě šířil do dolního patra. Jen maminka  

TO JSME UTRATILI 34 000 KORUN,  
ABYCHOM POSLOUCHALI TAKOVÝ  
KRAVÁL?!

Klavíristka 
Kateřina 
Klavíristka 
Kateřina 
Klavíristka 
Kateřina 
Klavíristka 
Kateřina 

„
„

s tatínkem zaslechli ten kravál, začali si zacpávat uši. 
Znělo to, jako, když někdo vrže kovovou vidličkou 
do keramického talíře. Babičce s dědou to nevadilo, 
protože byli polohluší. Dědeček začal udávat prstem 
takt, přestože ta „skladba“ žádný takt neměla.  
A babička do toho potichoučku říkala: „Má ta holčič-
ka ale talent. Nemyslíte?“ Maminka se snažila pře-
křičet ten ohlušující zvuk: „JO, JO! MÁ TALENT - NA-
DEVŠE!“ Začala praskat okna. Převrátila se sklenička. 
Dědečkovi Emilovi se začaly rozbíjet brýle. 

Babička i přesto dál seděla ve svém křesle. Začal se 
ozývat zvuk křupání ze stropu. Chvíli nastalo ticho.  
A náhle...BUUUUUMMMMM!!! Do kuchyně se pro-
padla Katka i s klavírem. Skončila. „Jak mi to šlo?“ 
zeptala se s nadějí. „Krása!“ vypískla babička Monika 
svým slaboučkým chraptivým hláskem. „Nádhera! 
Fantazie!“ vykřikl dědeček, a zahvízdal. Holčička se 
uklonila a řekla: „Děkuji! Mockrát děkuji! Bylo mi 
potěšením!“ Tatínek se podíval na trosky kuchyně a 
starého pokoje a vybuchl: „JAK TI TO ŠLO?! JAK TI TO 
ŠLO?! JÁ TI UKÁŽU, JAK TI TO ŠLO!“ Rozběhl se za utí-
kající Katkou, a honil ji po troskách domu. Druhý den 
ve škole: „Tak, Kateřinko. Jak ses měla o víkendu?“ 
Holčička na chvíli zaváhala. Ještě ji pálil křiklavě rudý 
otisk tátovy ruky na tváři. „No víte, paní učitelko. To 
by bylo na dlouhé vyprávění.

Barbora Talianová, 6. C
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Začaly prázdniny a já zase sedím doma a nic ne-
dělám. Naštěstí jednoho dne přišli rodiče s tím, že 
bychom jeli za známými do kempu.

Vyjeli jsme v pondělí kolem oběda. Cesta trvala asi 
okolo čtyř hodin. Po dlouhé cestě jsme konečně 
dorazili do cíle. V kempu se ani nic moc nedělo. Zašli 
jsme na procházku, zahráli si minigolf a podobně.

Ve středu jsme odtamtud vyjeli do města Loučeně, 
kde jsme měli v plánu přespat dvě noci ve čtyřhvěz-

PrázdninyPrázdniny

Život 

Klára Krumpová, 8. A 

Tereza Elnerová, Martina Banková, 
absolventky

dičkovém hotelu na zámku. Když jsme dorazili  
k hotelu, tak jsme se ubytovali a zbytek dne se flákali 
na pokojích nebo v místním bazénu.

Ve čtvrtek jsme se rozhodli zajít do labyrintů a blu-
dišť, protože právě tohle město je známé tím, že je 
tady nejvíc - celkem 12 - labyrintů a bludišť na jed-
nom místě v Evropě. Skoro celý den jsme bloudili 
mezi kamennými, keřovými, dřevěnými, provázko-
vými a dokonce i světelným stěnami. S únavou jsme 
večer padli do postele s radostí z toho, že jsme nikde 
nezabloudili.

V pátek jsme po snídani šlápli do pedálů a vyrazili 
na cyklistický výlet. Dojeli jsme až do Kolína, tam se 
stavili na obědě a dlouhou cestou zase zpátky k autu. 
Kolem třetí hodiny odpoledne jsme se vydali do Dě-
těnic, kde jsme šli na prohlídku tamního zámku (na 
kterém se natáčela pohádka „Řachanda“) a pivovaru.

Na sedm hodin večer jsme měli rezervaci ve „Stře-
dověké krčmě“. Dostali jsme výbornou večeři, viděli 
skvělá divadelní představení a nakonec jsme zhlédli 
ohnivou show.
Unavení z celého týdne cestování jsme v jednu hodi-
nu ráno konečně dorazili domů do vlastní postele. 

Dnešní život je jen samý spěch, máme málo času. 
Stejně nám jednou dojde dech a zazní ticho hlasu.
Měli bychom zpomalit a užívat si života.
Vědět, co si dovolit, ať nenajde nás samota.
Každý chce mít vše zdarma a vládnout celému světu.

Jenže je tady karma, ta jen čeká na odvetu.
Protestovat a naříkat-to je náš největší hřích.
Špatné myšlenky nevítat nám pomůže bohužel jen líh.

Ale svět je jen pouhý sen, který člověk v noci má.
A záleží na něm jen, jaký si ho udělá. 

Sen může být dobrý i špatný, jak světlo a temnota.
Bohužel někdo nemá žádný, pak potopí ho prázdnota. 
Nejlepší je poznat štěstí, co jen víc si můžeš přát.
Život klidný můžeš vésti, ale pamatuj -  nežiješ třicetkrát.
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Rozhovor s paní ředitelkou

Mgr. Helenou Pavelkovou

1. otázka:

2. otázka:

3. otázka:

4. otázka:

5. otázka:

7. otázka:

6. otázka:

„Ano, jsem.“

„ Nevím, prostě mě to baví“.

„Ti nejpřísnější.“

„Tělocvik, český jazyk, výtvarku, hudebku a 
biologii.“

„Nové sociální zařízení pro žáky i pro 
učitele, oprava tělocvičny, nové osvětlení, 
nové hřiště a nové záchody.“

„Toho je moc. Vysoké školy: učitelství: soma-
tologie, psychologie, český jazyk a literatura, 
speciální pedagogika. Střední školy: Vycho-
vatelství a učitelka do mateřské školy.“

 „Ano, a pokud ne, tak rázně zakročím“ :)

Jste zde spokojená? 

Co byste chtěla změnit na této škole?

Jste spokojená s chováním žáků na této škole?

Kdy jste se rozhodla, že vás bude bavit práce 
s lidmi?

Které předměty jste měla ráda?

Co se vám podařilo vystudovat ve vašem 
profesním životě?

Který učitel ve vás zanechal kladnou stopu? 
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Chovat prase domácí
zdalipak se vyplácí?
I se zbytky od oběda
Nastala patřičná běda
Pamětníci dobře vědí
Že tak levně už nejedí 

Přesto to dnes někdo zkusí
Spočítat náklady musí
Levné cihly na chlívek
Jsou spíš dílem vzpomínek
Rozhodnutí přesto velí
Pro vepřo, knedlo a zelí

Za pár dní chlívek stojí
Investici radost zhojí
Až si dáme jitrničky
Podle receptu babičky 
A tak zbývá jenom přání
Všem dobrého pochutnání

Prase 
domácí

Fotoalbum 
září
Fotoalbum 
září
Fotoalbum 
září

Prase 
domácí

Lenka Davidová, 5. A

• Klára Krumpová, 8. A

• Tereza Elnerová, absolventka

• Klára Kašparová, 7. B

• Tereza Elnerová, absolventka

• Anežka Gronychová, 8. A
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Klára Krumpová, 8. A

Tereza Elnerová, absolventka Anežka Gronychová, 8. A
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Tereza Elnerová, absolventka

Klára Kašparová, 7. B
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Hlavním cílem soutěže je kreativní myšlení žáků  
a podpora vlastní tvorby žáků.

Odevzdání

Témata

Vyhodnocení

Zodpovídají

Žáci prvního stupně odevzdávají své práce vlastno-
ručně napsané na linkovaný papír formátu A4.
Žáci druhého stupně odevzdávají své práce zpra-
cované ve Wordu.

poezie, próza (bajky, pohádky, sci-fi, povídky,  
úvahy, fejetony, reportáže, rozhovory …

Na základě výsledků literární soutěže bude vytvo-
řen redakční tým, který bude jednotlivé příspěvky 
zpracovávat do školního časopisu. Tento školní 
časopis je pravidelně vydáván v průběhu školního 
roku.

1. stupeň – Mgr. Soňa Krestová,  
Mgr. Alena Raková, Mgr. Marie Matysová

2. stupeň – Mgr. Helena Pavelková, Mgr. Marie 
Baslerová, Mgr. Barbora Gvozdenovič

1. kategorie 1. – 3. třídy

2. kategorie 4. – 5. třídy

3. kategorie 6. – 7. třídy

4. kategorie 8. – 9. třídy

Vyhlášení soutěže: 

12. 9. 2019

Uzávěrka soutěže: 

15. 12. 2019

Literární soutěž 
na ZŠ Ruda nad 
Moravou

Literární soutěž 
na ZŠ Ruda nad 
Moravou

Literární soutěž 
na ZŠ Ruda nad 
Moravou



Postup

Kdy

Pravidla

Výhra

Kreativitě se meze se nekladou. Neroz-
hoduej velikost ale zpracování. Můžeš 
lepit ,stříhat, vyřezávat, (bezpečně!). 
Těšíme se na tvé výtvory.

Svou dýni přines 18. 10. do školy do 
vestibulu o velké přestávce

K dýni dej lísteček – jméno, příjmení  
a třída

Pro vítěze čeká Halloweenská sladká 
odměna; (souteží 1.a 2.stupeň zvlášť – 
hodnotí vedení školy)

SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ 

nejoriginálnější 
dýně podzimu
nejoriginálnější 
dýně podzimu

18. 10. 201918. 10. 201918. 10. 2019




