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Exkurze 7. tříd do Prahy

Exkurze žáků 6.A, 6.B a 5.A 

OlympiádyBÁSEŇ

Letiště Václava Havla - Ruzyně: 
Prohlídka největšího letiště v ČR. Viděli jsme le-
tadla na ranveji,  záchrannou techniku v krátké 
návštěvě nejmodernější požární stanice v ČR.
Na prohlídku letiště v části Jih a Sever a Cargo 
zónu jsme se vydali vyhlídkovým autobusem. 
Viděli jsme odbavení letadel před startem i po 
přistání, a také navádění letadel na stání a start.
V rámci exkurze jsme pozorovali starty a přistání 
u dráhy a seznámili se i s technickým zázemím 
letiště. Prohlédli jsme si interiér a zejména techni-
ku Záchranné požární stanice letiště.

Výlet do našeho hlavního města
My jakožto nejstarší žáci naší školy jsme se 15. 
11. 2018 vydali autobusem do Prahy. Naše první 
plánovaná zastávka bylo letiště Václava Havla 
(Ruzyně). Na začátku nás odbavili a posléze jsme 
nastoupili do autobusu, který nás s průvodcem 
vezl po celém letišti, sice byla mlha, ale i přesto 
jsme viděli spoustu letadel, vrtulníků a hasičských 
aut.
Po prohlídce letiště jsme šli zpět do autobusu, 
kde jsme se převlékli do společenských šatů. Do-

Hudební divadlo Karlín
Navštívili jsme Muzikál Karla Svobody, Zdeňka 
Borovce a Richarda Hese DRACULA, představení 
s živým orchestrem a sólisty Danielem Hůlkou, 
Leonou Machálkovou a dalšími.

Dějepisná olympiáda
Dne 19. 11. 2018 proběhlo školní kolo olympiá-
dy z dějepisu. Účastnilo se ho 27 žáků z osmých 
a devátých ročníků. První místo obsadila Jana 
Kašparová (8.B) a postupuje do kola okresního. O 
druhé místo se dělí Nela Drozdová (8.B) a David 
Poprach (8.B). Na třetím místě pak skončil Zdeněk 

Olympiáda z jazyka českého
Dne 30. 11. 2018 proběhlo školní kolo Olympiády 
v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 24 žáků z 
8. a 9. tříd. Nejúspěšnější  řešitelkou se stala žá-
kyně 9. B Tereza Elnerová s počtem 49 bodů z 50 
možných. Na druhém místě se  umístila Martina 

razili jsme do divadla Karlín a ještě před začátkem 
představení Drákula jsme zašli do restaurace na 
večeři. Po večeři jsme vešli do divadla, odložili si 
kabáty a usadili se v obrovském vyzdobeném sále 
na svá místa. 

Muzikál nás všechny oslovil a bouřlivým potles-
kem jsme odměnili neuvěřitelné výkony účinku-
jících. Poté už následovala jen dlouhá noční jízda 
autobusem domů.

Julie Nováková a Barbora Foglová

do brněnského planetária a na výstavu Anthropos 
se uskutečnila 15. 11. 2018. V planetáriu si žáci 
doplnili znalosti o Sluneční soustavě. Exponáty na 
výstavě Anthropos jim zase přiblížily vývoj člověka 
a  život v pravěku.

Banková z 9.B a třetí místo obsadila  Julie Nová-
ková z  9.B a Denisa Niklová z 9.A Do okresního 
kola, které proběhne v lednu 2019 v Šumperku, 
postupuje Tereza Elnerová a Martina Banková. 
Děkujeme všem za účast a blahopřejeme k dosa-



Slavnostní předávání 
Slabikáře

Mikuláš

Dne 15. 11. 2018 proběhla dlouho očekávaná 
akce – slavnostní předávání Slabikářů v 1. třídě za 
přítomnosti paní ředitelky a zákonných zástupců. 

Dne 5.12.2018 naši školu navštívil Mikuláš v do-
provodu čertů a andělů. Obešli třídy 1. stupně, ale 
pokárali i žáky 6.B. Děti dostaly nějaké sladkosti a 
zlobivci i uhlí. Některé darebáky si ukořistili čerti, 
ale andílci děti zachránili a vrátili do tříd. Násled-
ně navšítivili naše malé kamarády v místní ma-
teřské škole. Po odchodu Mikuláše dětem zůstal 
úsměv na rtech. Už se těší na příští rok a další 
návštěvu Mikuláše.

ROBOTRIP
6. ročník soutěže malých robotů ROBOTRIP 2018, 
6. 12. 2018 
Stopař s překážkami mikroprocesor
1. místo -  Honza Zajíc a Matouš Bartušek
2. místo -  Petr Homola

Stopař s překážkami Lego
1. místo -  Veronika Havlíčková a Julie Nováková

Stopař Lego začátečník
9. místo - Martin Schmidt, Petr Šaj
13. místo - Jan Kotraš, Pavel Kuběnka
14. místo - Pavel Směšný

Kariérní poradenství
Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se vybraní žáci z 9.A a 9.B 
zúčastnili Dne otevřených dveří na SŠŽT a služeb 
v Šumperku.V areálu školy byly rozmístěny různé 
stanoviště, na kterých škola představovala své 
obory.Naši žáci si postupně všechny stanoviště 
prošli. Na některých si mohli některé práce souvi-
sející s daným oborem vyzkoušet.



VÁNOCE 
A SILVESTR

ČERT, MIKULÁŠ, 
ANDĚL

HVĚZDY

DOMEČEK

Vánoce už přichází,
cukroví nám dochází.

Stromeček je nazdobený,
kapřík už je nachystaný.

Dárečky už otvíráme,
hračky si hned zapínáme.

Vánoce už odchází,
Silvestr se přiblíží.

Šampus hbitě otvíráme,
navzájem si povídáme.

Konec roku už je tu,
máme šampus pro tetu.

Teta není opilá,
maminka s ní přísahá.

Já jsem s tátou rád,
bohužel šel spát.

Napsal: Filip Pecko, 7.A

Čert řetězy řinčí,
kočky na něj syčí.

Čert strašně páchne,
Mikuláš svou berlou máchne.

Andílek si poletuje,
čert ho pořád otravuje.

Mikuláš svou knihu otevírá,
lidské prohřešky rozebírá.

Do punčochy nadělí,
cukroví a veselí.
To veliké napětí,

andílek nám přiletí.

Čert už pytel otevřel,
skončí v něm i Daniel.
Básničku mu povíme,

z hříchů svých se vykoupíme.

Kreslil inkoustem noční nebe,
a bílou pastelkou dokreslil tebe.
Zářivou hvězdu a vedle ní měsíc
a kolem vás dalších hvězd tisíc.

Když inkoust došel
a pastelka se otupila

jedna slza se vyronila,
protože vyšlo slunce.

Ty rána bez tebe
a tvého zářivého nebe,
jsou jako prázdná duše

bez kapky naděje.

Byl jednou jeden domeček,
u něj malý stromeček.

Na stromečku byl i háček,
na něm bydlel hezký ptáček.

Napsal: Filip Pecko, 7.A

Markéta Roudenská (9.A)

Tamara Danielová (4. A)



Autor:  Beáta Pleyerová

ÚVAHA
Čím je nám kniha … 
Proč jsem si vybrala právě toto téma? Nevím. 
Možná právě proto, že je mi téma kniha blízké. 
Možná proto, že o knihách dokážu psát bez pro-
blému.

Když se řekne kniha, každý z nás ví, o co jde. Ať už 
nás napadne kniha tlustá či tenká, stará či nová, 
vázaná či brožovaná, vždy se bude bezprostředně 
jednat o knihu. Pomineme-li však naši představi-
vost a fantasii, se slovem kniha nás také zaplaví 
spousta pocitů. U toho, kdo má knihu rád, jsou to 
převážně kladné či až chválopějící pocity. Ten, kdo 
však na knihy hledí s odporem a již při vyslovení 
toho jednoho jediného slůvka se mu obrací žalu-
dek, ten by byl raději, kdyby knihy neexistovaly.

Už jen z toho plyne, že máme dvě skupiny lidí. 
První tvoří ti, kteří knihy a čtení mají rádi. Ti v 
knize vidí krásnou věc, skvost, jednu z nejhezčích 
věcí na světě. Neznají větší radost, než když do-
stanou novou knihu, otevřou ji, nadechnou se té 
typické vůně nově potištěného papíru a začtou 
se do děje. Do druhé skupiny patří ti, jenž činnost 
zvanou čtení doslova nenávidí, knihy považují za 
bezcenný štos papíru svázaný dohromady a toho, 
kdo knihu napsal, v duchu proklínají a cítí k němu 
zášť. Ovšem i oni by měli vzít na vědomí ten fakt, 
že si autor s knihou dal práci. Strávil nad ní ně-
kolik hodin, ale dělat to nemusel. Čas věnovaný 
tvorbě knihy mohl strávit úplně jiným způsobem. 
On to však udělal. Napsal ji a obětoval kousek 
svého života jejímu vytvoření. Tak proč jeho dílo 
alespoň trochu neocenit? A navíc to, že se kniha 
nelíbí nám, ještě neznamená, že se nelíbí nikomu. 

Samozřejmě se vždy najdou tací, kteří by byli 
schopni říct: ‚‚Byl bych raději, kdyby se na psaní 
této knihy vykašlal a namísto toho si šel třeba 

zasportovat. Vždyť by to pro něj bylo i mnohem 
zdravější a netloustnul by při sezení u papíru či 
počítače. Zatímco tu nesmyslnou knihu psal, ubí-
hal mu život mezi prsty!‘‘ Ano, to je pravda. Jenže 
v takovéhle situaci bychom si opět měli připome-
nout, že kniha není psána jen pro nás. Přečte si ji 
přece i další spousta lidí a jistě se mezi nimi najde 
někdo, koho kniha přinejmenším zaujme. Vždyť 
ta samá kniha, která pro nás představuje učiněné 
zlo, může být pro někoho jiného ten největší po-
klad.

Existují na světě lidé, kteří si sami od sebe pře-
četli nanejvýše noviny, titulky u filmů, propagační 
či příbalový letáček, návod k obsluze či dopis. Já 
sama znám člověka, který knihy vůbec nečte. Když 
to trošku přeženu a vynechám ty věci, které si 
přečíst musí, zjistím, že čte jen titulky v televizních 
novinách a jména v kalendáři.

Zamyslí-li se člověk nad tím, musí mu t toho být 
smutno. Vždyť tito lidé o tolik přicházejí. Často jim 
chybí i pochopení i pro ty, jež knihy milují. Pro ty, 
co v knihách mají své přátele, pomocníky, rádce a 
utěšitele.

Tak zamysli se i ty, milý čtenáři této úvahy, nečteš 
náhodou málo? No, když ses prokousal touto 
úvahou až sem, tak možná ne. Ale i přesto si polož 
otázku – není lepší si namísto filmu přečíst knihu? 
Může to být kniha, ve které najdeš přesně to, co 
hledáš. A v knize můžeš mimo dobrého příběhu 
najít i něco velmi důležitého – sám sebe.



Žáci, zaměstnanci a vedení ZŠ Ruda nad Moravou přejí všem krásné Vánoce a štěstí a pohodu v novém roce. 

Adventní koncert

Dějepisná přednáška 

V sobotu 1. 12. 2018 se uskutečnil Adventní kon-
cert v kostele Sv. Vavřince v Rudě nad Moravou. 
Koncert zajistila spolupráce Obecního úřadu, Řím-
skokatolické farnosti a Základní školy Ruda nad 
Moravou.
Dechový orchestr Zábřeh pod vedením pana Lu-
bomíra Vepřka zahájil 1. prosince šňůru advent-
ních koncertů. V letošním školním roce dirigent 
přizval ke spolupráci hudební kroužek Melodia, 
který je veden Ivanou Kotrašovu a Alenou Rako-
vou. Mohli jste slyšet filmovou hudbu, ale i díla 
předních klasických autorů. Na závěr zazněly kole-
dy, které zazpíval hudební kroužek. Představili se 
vám také naši sólisté Jana Babková, Eliška Kašpa-
rová a Nela Drozdová ve vánoční písni V půlnoční 

V pátek 7. 12. 2018 se ve škole pro šesté ročníky uskutečnila přednáš-
ka pana Rupricha o historii obce Ruda nad Moravou. Byla zaměřena 
na první osídlení obce, název obce, řeku Moravu, počátky těžby želez-
né rudy, panovníky rudského panství a zámek v Rudě nad Moravou. 
Tato přednáška byla doplněna promítáním historických map a foto-
grafií. Pan Ruprich žákům odpřednášel část z dějin Rudy nad Moravou 
a z regionu, ve kterém žijí.

Ruční řemesla

Školní dílny

Dne 11. 12. 2018 byly pozvány aktivní důchodkyně ze Spolku ručních 
řemesel v Mohelnici. Připravily si pro žáky ze čtvrté třídy a z pátých 
tříd výrobu andělíčků a vánočních stromečků. Při lepení a malování 
byli žáci seznámeni s různými starodávnými zvyky a tradicemi Vánoc. 
Společně pak diskutovali, jak se liší nynější tradice od těch dřívějších. 
Výsledkem bylo dokonalé navození vánoční atmosféry a přenesení 
pozitivního ducha Vánoc na všechny zúčastněné.

Na začátku letošního školního roku byla dokončena v rámci projektu 
„MAS HORNÍ POMORAVÍ“ kompletní rekonstrukce školní dílny, pří-
pravny materiálů a zahradního domku na školní zahradě. Žáci mají 
ve školní dílně od září k dispozici kompletně vybavené nové pracovní 
stoly s nářadím pro ruční práce včetně aku vrtaček. Právě práci s tímto 
nářadím si jako první vyzkoušeli žáci třídy 5.B, kteří v rámci předmětu 
praktické činnosti vyráběli různá zvířátka z lesních plodů. Postupně si 
práci v nové dílně vyzkoušeli žáci od třetího do osmého ročníku.


