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Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 
 

V pondělí 28. 1. 2019 se uskutečnilo okresní 
kolo Olympiády v českém jazyce kat. 1. Celkem 
se zúčastnilo 52 soutěžících. Tereza Elnerová

se umístila na krásném 10. místě a na 11. – 15. 
místě se umístila Martina Banková. Obě 
žákyně navštěvují 9. B. 

 

Filmové představení pro 1. stupeň 

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 navštívili žáci 1. stupně 
kino Retro v Zábřehu. Filmem Coco v 3D 
projekci byly děti odměněny za jejich půlroční 
práci ve škole.  
Napínavý příběh, plný zajímavých zvratů, 
humoru, ale i dojemných situací, děti velmi 
zaujal.  
Zážitek umocnila i 3D projekce, která děti 

vtáhla ještě více 
do děje. Nadšení 
z filmu bylo zjev-
né. Děti o něm 
ještě ve škole 
diskutovaly a zpí-
valy písně, které 
v něm zazněly.  

 

Okresní kolo v basketbalu dívek 
 

 
V úterý 29. ledna 2019 se v tělocvičně Základní 
školy v Libině uskutečnilo okresní kolo přeborů 
základních škol v basketbalu dívek kategorií III. 
(6. a 7. třída) a IV. (8. a 9. třída). 
Naše mladší dívky měly za soupeře hráčky I. ZŠ 
Šumperk a domácí Libiny. Oběma těmto 
týmům nabitým hráčkami Šumperka naše 
dívky podlehly a v konečném účtování na ně 
zbylo 3. místo. 

 
Starší dívky vykročily do turnaje nešťastně, 
když v úvodním utkání podlehly Libině. Utkání 
bylo vyrovnané, ale naše hráčky shořely na 
tragické střelbě. Ve druhém zápase pohodlně 
přehrály 1. ZŠ Šumperk a v posledním utkání 
nás čekaly pozdější vítězky, hráčky ZŠ Vodní 
Mohelnice. Po vyrovnaném a napínavém 
utkání jsme soupeřkám podlehly o jediný bod 
a v konečném účtování na nás zbyla 3. příčka. 
 

Literární almanach 
 
Dovolujeme si vám představit nový počin naší 
školy - literární almanach. Učitelé češtiny se 
rozhodli shromažďovat povedené literární  
prvotiny našich žáků a ukázat je veřejnosti. 
V každém školním roce by tak měl vzniknout 
originální sborník, který bude ukazovat 
jazykovou, literární a uměleckou úroveň dětí,  
 

 
 
které navštěvují základní školu v Rudě nad 
Moravou. 
Almanach ZŠ Ruda 2018/2019 naleznete na 
našich stránkách, v levém menu, pod odkazem 
„Školní časopis“. Pak už jen zbývá kliknout na 
„Almanach“, který je ve formátu PDF. Sborník 
bude pravidelně aktualizován a příspěvky 
v něm budou přibývat. 

  

Týden na sněhu ve Zborově 
 
Ve dnech od 4. – 8. 2. 2019 se žáci 4. a 5. 
ročníků zúčastnili akce „Týden na sněhu“ ve 
Zborově. Zúčastnilo se celkem 45 lyžařek 
a lyžařů, kteří byli rozděleni celkem do čtyř 
skupin. Od prvního dne panovala příjemná 
atmosféra, která vydržela až do posledního 
dne kurzu. Dostatek sněhové pokrývky, 

příjemní instruktoři a především nadšení žáků 
vytvořili ideální podmínky pro výuku. 

 



 
Družstvo začátečníků postupně získávalo 
základní lyžařské dovednosti. Pokročilí se 
soustředili na zdokonalování techniky jízdy. 
Všichni zúčastnění si byli den ode dne na 
svahu jistější a dělali viditelné pokroky. 
Všem zúčastněným přejeme do konce zimy 
ještě spoustu lyžařských zážitků. 

 

 

 
 

Sněhulák  
Kateřina Plháková, 4. A 
 
Byl jednou jeden klouček a jmenoval se Honza. 
Měl hodně rád sněhuláky. 
V zimě si jednoho krásného postavil, ale už 
začínalo jaro a sněhulák začal tát. Honza  
nechtěl, aby sněhulák roztál a byl z toho  

 
 
 
smutný. Potom musel do školy. 
Když se Honza vrátil ze školy, sněhulák byl 
úplně malý. Honzík se lekl, vzal sněhuláka, 
běžel domů a dal ho do ledničky. Potom si 
Honza hrál a nakonec šel spát. 

Ráno rychle vstal a běžel 
dolů, otevřel ledničku a sně-
hulák byl znovu stejně velký 
a široký jako dříve. Honza 
začal jásat a projásal celou 
hodinu.  
Najednou si vzpomněl, že má 
jít do školy. Koukl na hodinky 
a vykřikl: „Sakra, za dvě 
vteřiny zvoní!“ Řekl si: „Tak 
to už nemá cenu, půjdu ven 
a postavím sněhulákovi ka-
maráda.“ Začal uplácávat 
sněhuláka. Když ho měl 
hotového, zanesl ho do 
ledničky. Potom Honza 
uplácal ještě čtyři sněhuláky 
a dal je také do ledničky. 
Začalo se stmívat a Honzík 
šel spát. Sněhuláci si v lednici 
udělali velkou párty. Snědli 
všechny jogurty a také velký 
dort, který byl připravený na 
Honzíkovi narozeniny. Sně-
huláci se nacpali až k prask-
nutí. A praskli! 
Honzík ráno vstal a šel se 
kouknout do lednice. 
Sněhuláci nikde! Honzík začal 
brečet a brečel celou hodinu 
a zase nestihl školu. 



Karnevalový rej 
 
V úterý 19. února v 7:30 hod. jsem jako 
obvykle vyšel na školní chodbu, abych dohlížel 
na přicházející žáky.  Jako první jsem spatřil 
dva hodně strašidelné čerty. Hrklo ve mně. Za 
nimi tančila ke třídě čarodějnice. Co se děje? 
Vždyť jsem včera nic nepil. Že bych si něco 
omylem vsypal do ranní kávy? 
Na chodbě začal houstnout provoz. Kolem mě 
defilovali námořníci, kovbojové, indiáni, 
fotbalista Messi se zelenými koleny, řada 
nádherných princezen, dost zuřivý medvěd a 
spousta dalších postav a bytostí. Potom jsem 
byl vyzván k předložení osobních dokladů  
drsnou policistkou, kterou vůbec nezajímalo,  
že se kolem ní mihla podezřelá osoba ve 
vězeňské uniformě.  
Tak začal den karnevalových kostýmů a masek 
pro děti prvních až čtvrtých tříd. Žáci i jejich 
rodiče pojali tuto událost velmi zodpovědně 
a počet masek i jejich různorodost byly 
opravdu obdivuhodné. 
 

Při výuce potom docházelo k řadě humorných 
situací, například jeden nejmenovaný učitel 
byl proměněn v myš, když v hodině 
matematiky troufale vyvolal k tabuli dost 
naštvanou čarodějnici. 
Třetí vyučovací hodinu vypukl karneval plnou 
silou ve velké tělocvičně.  Děti tančily, vířily, 
metaly kozelce, poletovaly a vznášely se 
prostorem za zvuků rychlé hudby. Šťastné 
obličeje a smích byly znamením, že se všichni 
dobře baví. 
Karneval masek se prostě vydařil.  
Druhého dne se konalo slavnostní 
vyhodnocení a nositelé nejlepších masek 
obdrželi diplom a velký potlesk. 

Robotický den s průmyslovkou 

Dne 12. 2. 2019 
se žáci ZŠ Rudy 
nad Moravou 
zúčastnili soutěže 
v programování 
Lego robotů 

a robotů Mikroprocesorrů arduino. Jakmile 
byla soutěž zahájena, tak jsme se s podporou 
našeho pana učitele Havlíčka, pustili do 
stavění robotů, které jsme pak naprogra-
movali, aby jeli po černé čáře a projeli ostré 
zatáčky. I ti, kteří v této soutěži nebyli tak 
zběhlí, našli pomoc u žáků SPŠ Šumperk 
organizující soutěž. Konec byl velmi napínavý 
a nikdo netušil, kdo vyhraje. A když vyhlásili 
vítěze, zjistili jsme, že to byl tým naší školy 
Rudy nad Moravou Matěj Höhl a Ondřej 
Langer, kteří obdrželi cenné výhry. V soutěži 
s arduinem si také vedli velmi dobře a nejlepší 
umístění z našich žáků obsadil Jan Zajíc 
za 3. místo.   
Julie Nováková, 9. B 
 
 
 

 
Recitační soutěž pro 2. stupeň 
Markéta Roudenská, 9. A 
 
Na naší škole se jako každý rok pořádala 
recitační soutěž. Tentokrát zpříjemnila 
čtvrteční odpoledne 7. 2. 2019. Žáci si 
připravili neuvěřitelně rozmanitý výběr básní, 
ať už od známých či neznámých autorů, ale 
objevila se zde i vlastní tvorba. Celé odpoledne 
probíhalo v dobré náladě a příjemném duchu. 
Celkem se zúčastnilo 29 žáků z 6. až 9. ročníku. 
Při některých básních se porotě zatajil dech 
nebo se jim naopak zjevil úsměv na tváři.   
Všichni zúčastnění si zaslouží velikou poklonu 
a dva nejlepší z každé kategorie, budou 
obhajovat naši školu na okrskovém kole, které 
se koná 20. 3. 2019 v Šumperku.  
Postupují: Alexandr Tříska, Klára Kašparová, 
Simona Gronychová z 6. A, Zuzana Kamlarová, 
Tereza Kamlarová z 8. B a Eliška Makáňová 
z 9. A. 
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Recitační soutěž pro 1. stupeň 
Autoři článku: Jakub Nikl, Štěpán Daniel, 
Martinka Šimková, Barbora Talianová (5. B) 
 

Před týdnem proběhlo školní kolo recitační 
soutěže pro druhý stupeň. Dne 13. 2. se 
v návaznosti uskutečnila stejná soutěž pro 
stupeň první. Zúčastnily se děti z prvních až 
pátých tříd. Děti měly bohatý výběr básniček 
a všechny byly moc pěkné.  

Zazněla poezie například od Jiřího Žáčka, Ljuby 
Štíplové, Karla Jaromíra Erbena a dalších. 
Někteří žáci se trošku styděli, byla znát jejich 
nervozita, protože recitovali poprvé. Děti 
vystupovaly před porotou složenou z učitelů 
prvního stupně a výchovné poradkyně. Pokud 
žák občas něco spletl, porota mu napověděla. 
Vystoupilo celkem 30 žáků a každý z nich byl 
po recitaci odměněn potleskem. Nejvíce byly 
zastoupeny děti z nižších tříd, nejméně jich 
bylo ze tříd pátých. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích (1. - 3. třída a 4. - 5. třída). Dva 
vítězové z každé skupiny postoupili do 
okrskového kola, které bude v Šumperku. 
Třída 5. B vyslala do recitačního souboje 
největší kalibr, Báru Talianovou. Po její recitaci 
vypadly porotcům oči z důlků. 
Děkujeme za příjemně strávené odpoledne. 
A vítězům přejeme hodně štěstí v okrskovém 
kole! 

 
Přírodovědná vycházka 5. B 
 
Ve středu 30. 1. 2019 se žáci z 5. B zúčastnili 
přírodovědné vycházky. Součástí vycházky 
bylo pozorování a odlévání stop lesní zvěře 
a poznávání  Rudy nad Moravou a jejího okolí 
z vyhlídky nad Rudou. Žáci byli rozděleni do 3 
skupin a během vycházky zpracovávali 
pracovní listy.  

 
 
 
 
Celou vycházku 
provázelo krásné 
zimní počasí. 
V hodině praktic-
kých činností žáci 
porovnali odlité sádrové stopy zvěře a doplnili 
pracovní listy. 
 

Čtyři roční období  
Veronika Havlíčková, 9. A 

 
Je konec září. Listy stromů se zbarvily do žluta, 
červena a oranžova. Teplé sluneční paprsky 
začínají ztrácet svou dřívější sílu. Podzimní 
královna přebrala moc nad okolní krajinou. 
Rána začínají být studená. Toho ráda 
využívám. Každou sobotu časně vstanu a jdu si 
projít svou oblíbenou trasu. V mikině kráčím 
lesní pěšin-kou. Sluneční světlo prosvítá mezi 
barevnými listy. Najednou nastalé ticho 
přeruší šustivý zvuk. Rychle se rozhlédnu po 
okolí. Na stromě si všimnu hnědé šmouhy s 
ocáskem. Byla to veverka. Rychle vyšplhala po 
stromě, až se mi úplně ztratila z dohledu. Jen 
pokrčím rameny a pokračuji ve své cestě. 
Jdu tou stejnou trasou o několik měsíců 
později. Tímto dnem podzim definitivně 

skončil. Při každém kroku slyším křupání 
sněhu. Kdybych se otočila, viděla bych své 
stopy, které pomalu mizely pod vrstvou 
padajících vloček. Větve stromů spí pod 
studenou přikrývkou námrazy. Téměř 
vypadají, jako by byly ze skla. Slabé sluneční  
světlo se odráží od bílých závějí. Ledová 
královna nejspíš přebrala nadvládu nad touto 
krajinou. Ledový vítr se prohání po pláních. 
Trochu si upravím čepici. Začíná mi být zima. 
Nejkratší cestou se vydám domů. 
Je to o několik měsíců později. Sníh pomalu 
roztává. Zanechává za sebou jen mokrou zem 
a bláto. Na sluníčku cítím, že nabývá na síle. 
Na chvíli se zastavím. Cítím, jak na mou tvář 
dopadají teplé paprsky. Slunce začíná vycházet 
čím dál časněji. Už se těším, až budu moci 
obléknout jen mikinu.  Najednou jsem na zemi 
zahlédla bílý květ. Opatrně se k němu skloním 
a poodhrnu suché listy. Bílá hlavička sněženky 
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se po dlouhém ročním spánku opět probouzí 
k životu. Nabírá na síle, aby nám lidem, mohla 
říct, že opravdu přichází jaro. 
Právě začíná letní ráno. Nad hlavou slyším 
zpěv ptáků a nedaleko mě šumí potůček. Stíny  
v lese jsou ještě tmavé. Slunce teprve vychází. 

Stoupá nad kopce a lesy. Svými paprsky se 
dotýká všeho živého i neživého v tomto údolí. 
Zahání temnotu a přináší nám nový den. 
Několik sekund jen stojím a pozoruji přes 
zelené listy stromů příchod nového dne.  
A taková je moc čtyř ročních období. 

 
 

 
 

Žížala 
Filip Pecko 7.A 

Vypadá jak skládačka  
nevidí a nemá očka. 
Práci má pod zahradou  
do hlíny se zahrabou. 
 
Kypří nám tu hlínu, 
zachrání květinu. 
Je nám tady prospěšná, 
krtek je na rozdíl škodná. 
 
Pěstujeme narcisy, 
ve skleníku citrusy. 
Malinové keříky, 
na oknech šeříky. 
 
Živé ploty ze všech stran, 
terén je tu zarovnán. 
Mám zde svůj altánek, 
ke kafíčku trojhránek. 
 

 
 

Za zrcadlem 
Barbora Foglová 
 
Jednoho dne jsem se probudila do temné 
chladné noci. Byl čas, kdy všichni spali. 
Otevřela jsem oči, ale nebylo nic vidět, jen 
černá tma. Měla jsem žízeň, tak jsem se na  

 
stůl natáhla pro pití, jenomže to tam nebylo. 
Moje sklenice plná vody stála o kousek dál na 
toaletním stolku s velkým zrcadlem. 
Odkryla jsem peřinu a své nohy položila na 
ledovou podlahu. Přistoupila jsem k toalet-
nímu stolku, vzala sklenici a napila se. Když  
 



jsem poloprázdnou sklenici pokládala, očima 
jsem zalétla k zrcadlu. Uvnitř zrcadla jsem 
uviděla postavu, byla mi podobná, ale nebyl to 
můj odraz. Stála tam místo mě malá holka 
s dlouhými tmavými rozpuštěnými vlasy, 
s květinovou čelenkou a bílými dlouhými šaty. 
Strnula jsem. Holčička ke mně natáhla obě 
ruce. Okamžitě jsem se otočila a celá vyděšená 
běžela zpět do postele. Ležela jsem tam 
a přemýšlela. Chtěla jsem usnout, ale nešlo to. 
Myšlenky mě nenechaly spát. Rozhodla jsem 
se jít zpátky k zrcadlu, protože jsem už byla 
přesvědčená, že se mi to jen zdálo. Opět jsem 
položila nohy na chladnou podlahu a přešla 
k zrcadlu. Chvíli jsem jen koukala do země 
a poté se odhodlala vzhlédnout. Holčička tam 
stále stála. Promnula jsem si oči a otevřela je: 
holka s květinami tam byla pořád. 
Vztáhla ke mně ruce a kývla, abych se jí chytla. 
Vlastně nevím, proč jsem to udělala, ale své 
studené ruce jsem položila na ty její. Měla je 
hebké a teplé. Jakmile jsem se jí dotkla, 
projelo mnou něco hřejivého, jako blesk. 
Zavřela jsem oči a po vteřině je zase otevřela. 
Už jsem nestála ve svém malém pokojíčku, ale 
na rohu ulice u vysokého šedého domu. 
Neměla jsem na sobě své vybledlé pyžamo, ale 
světlé až pudrově růžové šaty podobné těm, 
které měla holka v zrcadle. Nedokázala jsem si 
připustit, že by tohle mohla být pravda. Holka 
stála vedle mě a pozorovala mě, jakoby se nic 
nedělo. Otočila jsem se k ní a malá roztomilá 
dívka se na mě usmála. „Měla bych se 
představit,“ vyhrkla a pokračovala dál: 
„jmenuji se Mellisa, ale říkej mi jenom Mell.“ 

Potichu jsem 
řekla: „Dobře,“ a 
představila jsem 
se taky: „já jsem 
Ela“. Chvíli jsme 
jen tak stály a já 
se konečně od-
hodlala zeptat, kde to vlastně jsme. Odvětila 
mi, že se nacházíme ve Francii v jednom 
malém městečku. Nechápala jsem, ale radši 
jsem to pochopit asi ani nechtěla. Dívka řekla: 
„Pojď, ukážu ti město,“ chytla mě za ruku a já 
se nebránila. Prostě jsem šla. Prošly jsme 
spolu kolem malé radnice a studny, lemované 
snad stovkami květů různých barev.  
Šly jsme dál okolo krásných světlých domů, od 
kterých se odrážely zlaté sluneční paprsky. 
Nakonec jsme dorazily k jednomu nízkému 
domečku na kraji městečka. Měl malou 
zahrádku s plotem a za domem se roz-
prostírala zelená louka. Mell přistoupila 
k brance a zatlačila. Branka se otevřela 
a zaskřípala. Zpoza domu vyběhla bílá 
chlupatá kulička, která neskutečně roztomile 
štěkala. Pes zamířil ke mně a skočil po mně. 
Smála jsem se, ale Mell psa okřikla a on se 
zklidnil. 
Oprášila jsem si šaty a pokračovaly jsme 
v chůzi po krátkém kamenném chodníčku, 
který vedl až ke dveřím domu. „Můžu ti ukázat 
svůj pokoj?“ ozvala se. Já nic neodpověděla, 
ale Mell už tahala za kliku a dveře se pomalu 
pootevřely … 
 

 
Školní králík – popis  
Klára Kašparová, 6. A 
 
Ve škole jsme se šli kouknout na králíka. 
Byl veliký jako balvan a pořádně baculatý. 
Králíčkova srst byla jako obláčky plující na  
nebi. Krásně hebká a huňatá. Jeho velmi 
příjemná srst na těle byla zbarvená do 
strakata. Nalezla jsem na králíkovi černou, 
šedou, hnědou a bílou barvu. Ouška měl 
dlouhá, tmavě zabarvená a občas těma ušima 
zastříhal. 
Tmavě hnědá očka se mu na hlavičce krásně 
leskla a vynikala. Byla velká, nápaditá a nepře-
hlédnutelná. Růžovo-hnědým čumáčkem  

 
neustále roztomile kmital. Vousky měl do 
šedo-bílé a samozřejmě také dlouhé. Daly se 
pozorovat i jeho dvoje vystouplé zoubky 
v tlamě a zbytek dalších. Bříško bylo krásně 
čisté a bílé jako čerstvě napadený sníh. Na 
konci těla trčel maličký roztomilý ocásek jako 
nějaká bambulka.  
Ze všech bílých nohou mu vykukovaly ostré 
drápky. 
Králíček byl hodný 
a poslušný. Samozřej-
mě krásný a také 
roztomilý. Dával určitě 
pozor … co jsme 
o něm všechno vyprá-
věli. 



Poselství hvězd  
Veronika Kozáková, 9. A 
 
Nebe jasné plné hvězd 
Šeptá ti do ucha 
Slova čistá, jemná 
Pro jiné nepochopitelná 
 
Jaké je to poselství hvězd? 
Povídají ti příběhy? 
O štěstí a lásce? 
Vím, zní to tak sladce 
 
 Ale i tak ptáš se: 
Je to vůbec možné? 
Žije láska v nás? 
Není to jen plno umělých krás? 
 
Nemohu ti odpovědět 
Nevím totiž sama 
Jsem jako ty: 
Tichý posluchač hvězd 
 
Tak poslouchej 

Temné pocity  
Veronika Kozáková, 9. A 
 
Černý slzy tečou po tváři 
Šedivý pokoj ztrácí se 
Pod temnotou v tvé hlavě 
(Neutečeš) 

Patříš do systému vadného 
Své myšlenky skrýváš na papíře 
A pocitů se zbavuješ tužkou 
(Nefunguje to) 
 
Pláčeš a nevíš proč 
Jen pouštíš slzy ven 
S pocitem viny 
(Nejsi to ty) 
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