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Lyžařský kurz 
 
Nastala sobota večer a žáci 7. a 8. tříd nemohli natěšením usnout. V neděli 5. března jsme 
se všichni sešli v 10 hodin před školou. Odjeli jsme - směr Dolní Morava. Někteří už po 
půlhodině cesty dostali hlad, a tak jim čerstvě usmažený řízek z domova přišel vhod. 
Najezení jsme dojeli na horský hotel Morava, kde jsme si rozdělili pokoje podle signálu a 
Wi-Fi. Vybalili jsme si a šli jsme prozkoumat areál.  Po večeři byla seznamovací hra, kterou 
jsme zvládali s přehledem. Poté jsme se rozdělili do tří skupin od nejlepších po méně lepší. 
V pondělí byl první lyžařský den, kdy Martin M. zjistil, že má nepojízdný zip na lyžařské 
bundě. Naštěstí byla p. uč. Štůsková tak ochotná, že sedla s Martinem do taxíku a jeli 
shopingovat do Králíků.  Den ode dne se každý lyžař zlepšoval. Ve středu jsme lyžovali půl 
dne, zbytek dne jsme byli na Stezce v oblacích, která byla skvělá! Večer k nám dorazil pán z 
horské služby, který měl připravenou báječnou přednášku o lavinách v ČR. Následující den 
jsme poslední lyžařské hodiny na svahu trávili slalomovou soutěží a při jízdě kamarádů na 
kotvě přisedáním za nimi. Všem se to dařilo. Čtvrteční večer jsme měli módní přehlídku s 
romantickou atmosférou při asi 100 svíčkách. Odjezd zpátky ke škole byl psychicky náročný, 
jelikož se nikomu nechtělo domů. Před školou jsme se rozloučili a jeli na jarní prázdniny.  
Vyšlo nám suprové počasí, jídlo už tak suprové nebylo, ale pizza to jistila. Děkujeme škole a 
hlavně učitelům za skvělý lyžák! Doufáme, že příští rok bude repete!  

 Sabina Procházková, Klára Jedličková - žákyně  8.A 
 

 

 

 

 

 

 



 

Dne 21. 3. uspořádala třída 8. B Ponožkový den. Proč zrovna 
21. března? Tento den si připomínáme Světový den Downova 
syndromu. Jde o poruchu 21. páru chromozomů v buňkách, k 
obvyklému páru zde přibyl jeden chromozom navíc. Tento den 
má tradiční symbol - nesourodý pár ponožek, který ukazuje 
příčinu tohoto celoživotního onemocnění - poruchu 
chromozomu ve tvaru písmene X. Děkujeme všem, kteří se této 
akce zúčastnili. 
 

 

 

 

Nejvíce hlasů na Den úsměvů získali: 

Vladimír Bárta, I.A;Matěj Bonzcek I.B;Natálie Bozděchová, II.;Tomáš Pěnica III.;Adam Bárta IV.; 

Terezie Nováková, V.;Patrik Bílek, VI.A;Aneta Formánková, VI.B;Anna Mlčoušková, VII.A; Michal 

Pavéska, VII.B; Klára jedličková, VIII.A; Soňa Křístelová, VIII.B; Adéla Mrázková, IX.; p.uč. Michal 

Kupka, p. asistent Rudolf Volec, p.uč. Lenka Mazuchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V dubnu si pro nás připravil dvě akce školní parlament. Barevný týden a Den naruby. 

Barevný týden 3. – 7. 4. 2017 

Pondělí – proužkový den 

Úterý – barva bílá 

Středa – puntíkový den 

Čtvrtek – barva modrá 

Pátek – kostičkový den 

Nejvíce bodů získala třída I.B a VIII.A.  A jaká byla odměna? No, přece dort!! 

 

 

Den naruby – 12. dubna 

Žáci osmých ročníků si vyzkoušeli role učitele  

 

 



 

Sedmáci tvořili básně o sportu 

Když odpoledne chodím na hřiště, 

tak už se těším, jak přijdu příště. 

S kamarády vždy vítězíme, 

protivníky vždy porazíme. 

 

V krvi nám proudí adrenalin, 

soupeři z toho padají do malin, 

Běháme po zeleném hřišti, 

až balón sviští. 

 

Po zápase jsme zpocení jako rybičky, 

ochladit se jdeme do ledničky. 

Fotbal máme všichni rádi,  

hrajeme ho s kamarády. 

J. Doležal, E. Pavliňák, L. Machálek, T. Machálek 

 

 

 

 

 

 

 

Když začne kopaná, sranda jde pryč. 
Všechny hned zajímá jenom ten míč. 
Pak padne gól, potom je výhra. 
Tým poražených jen tupě zírá. 

                                                      M. Fojt 

Den naruby jsem si neskutečně užila! Vidět 
pracovat žáky jiných tříd, vyzkoušet si pozici 
učitele, opravovat testy a dělat to po svém, 
jak si to představuji já. Bylo příjemné poznat  
6. B blíže, snad s nimi bude ještě někdy 
možná spolupráce. Den naruby je skvělá 
akce, snad se na ni jen tak nezapomene. 

Sabina Procházková, 8. A  
 

Den naruby byl plný ponaučení 
a zábavy. Zjistili jsme, že být 
učitelem je velmi obtížné, i když 
je ve třídě dobrý kolektiv a stačí 
jen jeden žák, který naruší celou 
hodinu. Myslím si, že všichni až 
na pár jedinců se bavili a neměli 
s učiteli žádný problém. Já 
osobně jsem byl velice 
spokojený, protože před tím 
jsem o páté třídě slyšel jen 
samé zlé věci.  Na dni naruby to 
bylo úplně naopak. 

Radim Svoboda, 8. A 
 



 

Ve slohu jsme tvořili básně o jaru 

Jakub Doležal, 7. B 

Když po zimě sluníčko zasvítilo, 

tak nám jaro na dveře zazvonilo. 

Jen co rozkvetly první stromy, 

všichni zkrášlovali své domy. 

 

Roztály poslední zbytky sněhu, 

naplnily se potoky k břehu. 

Kluci se rozběhli do voňavého lesa 

…………………………………………………. 

 

 

Tereza Handlová, 7. B 

Louky i pole kvetou, 

dívky si věnce pletou. 

Příroda se probouzí  

a k procházce vybízí. 

 

Kotě i štěně poskakují 

a všichni se udivují. 

Venku krásně teplíčko 

na nebi hřeje sluníčko. 

 

 

Jaro 

Terezie Mlčochová, 7. A 

Jaro je krásné, jaro je boží, 

ale když sněží, tak je to hrozný. 

Letos jen fouká, padají kroupy, 

radši bych na houpačce dělala houpy, 

Jezdila na kole, trhala kvítí 

Ale co dělat, když slunce nesvítí? 

 



 

Velikonoční rébusy 

Doplňte vhodná přídavná jména k těmto dnům: 
sobota 
pátek 
čtvrtek 
Středa 
 
modrá, zelená, žlutá, široká, fialová, škaredá, malá, velká, kropenatá, šedá, bílá, 
deštivá, mrazivá, hnědá, černá, oranžová, červená 
 
Rozluštěte slova, která souvisí s Velikonocemi: 
NECMAZA 
NEKBERÁ 
LICEKRAS 
LÁZPOMKA 
DÁJIŠE 
ŘÁTKUKO 
 

Zakroužkuj správnou odpověď. 
 

Velikonoce jsou svátky……. znovuzrození/ narození/ úmrtí  …….. Ježíše Krista. 
 

Velikonoční vajíčko je symbolem …….. narození  dítěte/ příchodu jara/ nového života. 
 

Velikonoční zajíček je symbolem …….. příchodu jara/ příchodu zimy/ úmrtí. 
 

Velký / Malý/ Zelený ……..pátek je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži. 
 

   



Přiřaď správný význam k jednotlivým dnům pašijového týdne: 

Pašijový týden – poslední týden před Velikonocemi 
 
 

1. Modré pondělí 
2. Žluté úterý 
3. Škaredá středa 
4. Zelený čtvrtek – 
5. Velký pátek 
6. Bílá sobota 
7. Velikonoční neděle 
8. Velikonoční pondělí 

 

A. Den poslední večeře Ježíše Krista s jeho 
přáteli. Umlknou zvony, říká se, že odletěly 
zvony do Říma. Zvuk zvonu se nahrazoval 
zvukem klapaček, hrkaček. Tento den by se 
mělo připravovat jídlo ze zelené zeleniny 
nebo bylin (špenát, kopřivy). 
B. Barvení vajec, uvítání nového jara, koleda, 
pomlázka 
C. úklid 
D. V tento den se světil oheň před kostelem, 
očekávání vzkříšení. Zvony se vrací z Říma 
E. nemračit se 
F. úklid 
G. Den ukřižování Ježíše Krista, hlubokého 
smutku. Nekonaly se ani bohoslužby. Je to 
jediný den v roce, kdy se země otevírá a 
vydává své poklady. 
H. Den zmrtvých vstání Krista, vrchol 
velikonočních svátků, v kostelích se provádělo 
svěcení pokrmů( beránek, mazanec…) 

 

 
Velikonoční pranostiky 

 
Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu. 

 
Je-li deštivé Červené pondělí, neurodí se obilí. 

 
Bouřky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva začni. 

 
Když prší na boží hod velikonoční, bude dobrá tráva, ale špatné seno. 

 
Je-li na Neděli velikonoční jasno, bude laciné máslo. 
 

 
 



Byli jsme na Úřadu práce ve Vyškově 
 

Žáci osmých ročníků se zúčastnili exkurze do Informačního a poradenského střediska při Úřadu 
práce ve Vyškově. 
Nejprve nás přivítal pověřený pracovník Ing. Radomil Novotný. Připravil si pro nás program 
zaměřený na volbu povolání.  
Úvodem programu nám řekl, jakou funkci vůbec plní úřady práce, co všechno je v jejich 
kompetenci. Představil nám školy ve vyškovském okrese a seznámili jsme se s nabídkou 
studijních oborů v těchto školách. Velká poptávka je po učebních oborech, některé jsou 
dotovány velkými firmami a nejlepší studenti dostávají měsíční stipendia. 
Velmi se nám líbilo, že jsme viděli ukázky potravinových balíčků pro vojáky. Škoda, že jsme 
alespoň něco nemohli ochutnat.  
Vyhledávali jsme si v katalozích různá povolání a zkoušeli jsme si test z matematiky a češtiny. 
Výsledky byly nemilé, proto se asi budeme muset začít učit. Na závěr jsme si mohli vybrat 
nějaké povolání a podívat se na ukázku, co se všechno v daném oboru dělá. Áčko si vybralo 
povolání – rybář, bylo to zajímavé, hlavně nás překvapilo, jak se rodí mé rybičky. 

 
                                                Žáci osmých ročníků 

 

Akce žáků 4. třídy 

Dne 19. 4. jsme jeli na dopravní hřiště. Nejprve jsme si zopakovali to, co jsme dělali minule. 

Potom jsme psali testy. Průkaz cyklisty získalo asi 12 žáků. Já jsem průkaz dostal. Měl jsem tam 

jen tři chyby. Všechny nejvíce bavila jízda na kole. 

Kamil Černý 

Nocování 
Ze dne 20. 4. na 21. 4. jsme nocovali ve škole. Nejprve jsme strávili dvě hodiny v bazénu. Bylo 
to moc zábavné. Peeři si pro nás připravili stezku odvahy. Nejdříve jsme vyvolávali Bohuslava 
Fuchse a potom jsme hledali lístečky, abychom si je zapamatovali a odvolali Bohuslava Fuchse 
a jiná strašidla. Tenhleten zážitek se mi nejvíc líbil. 

 Barbora Paulíková 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Projekt „Hasiči“ – báseň vytvořila Adéla Mazuchová, VIII. A 
 

Hasiči – rytíři 21. století 
 
Klidná noc si tiše vládne, 
pod tíhou křiku náhle padne. 
Moc chaosu rychlé stoupá, 
záhy do svých sítí ticho spoutá. 
 
Tmu zlatavý záblesk proráží, 
ničí stíny, jež svou paní stráží, 
bourá hlavní bránu pevnosti, 
nikdo neunikne jeho přesnosti. 
 
Vítr naříká nad těmi momenty, 
kdy probouzejí se démoni z legendy, 
ohniví zplozenci pekla útočí. 
Kdo proti nim zakročí? 
 
Dobyvatelé nadále plení a řádí, 
nevidí rytíře, kteří se k boji řadí, 
na kopci sedí na ořích z plechu, 
připraveni bojovat do posledního 
dechu.  
 
Hrdinové ženou se vpřed za zvuků rohů, 
chystajíc se zbavit těchto krutých bohů. 
Nad hlavami jim stoupá hustý dým,     
když vrhají se k plamenům rudým.     

 

Tak se opět dobro a zlo střetlo, 
vysvitla naděje dávající světlo.  
Kdo vyhraje, kdo padne? 
Čí život pokvete, čí zvadne? 
 
Rytíři bojují silou několika divizí, 
nepřestanou, dokud nebezpečí nezmizí. 
Vzduchem nese se bolestné kvílení, 
za chvíli po démonech ani stopy není.  
 
Pak ovládl vše mír a klid, 
zachráněn byl prostý lid. 
Přes doutnající trosky se chladný vítr 
prohání, 
srdce nad tím až zabolí, začíná svítání. 
  
Hrdinové do východu slunce odjíždějí,  
na svých ořích sebrali moc beznaději. 
Opouštějí místo zraky nepovšimnuti, 
i přes své činy často přehlédnuti. 
 
Mnozí neznají skutečnou cenu těch skutků, 
které mnohdy bývají až příliš plné smutku. 
Život rytíře může mrknutím oka skončit, 
aby mohl jiný člověk svou cestu dokončit…   
 
 
        

 

 


