
 



                          Úvodní řeč 

Tak pro začátek bych chtěl nejvíce poděkovat deváťákům, ţe 

s ochotou a nadšením zpracovávali tento časopis a úspěšně vydali 3 

díly časopisu + jeden speciální. A doufám, ţe se vám tyto časopisy 

líbily, protoţe další uţ nebudou jako tyhle.  

Taky bych na úvod ještě pochválil Vojtu Štěpána za jeho krásné 1. 

místo v soutěţi ruského jazyka. A Vojtovi srdečně blahopřeji.  

A taky bych rád zmínil práci školního parlamentu, která byla letos 

hodně produktivní, a řekl bych, ţe se řadí k jednomu 

z nejúspěšnějších let práce školního parlamentu.  

Ať uţ je to velice úspěšná celoměstská Miss, kterou mimochodem 

vyhrál zástupce naší školy. Malý Staník Kotrla měl opravdu dobré 

vystoupení a s jeho tancem od Michaela Jacksona si  1. místo určitě 

zaslouţí.  

Nebo taky Colour days pro 2. stupeň, do kterých se zapojuje spousta 

lidí. A všichni zúčastnění vypadají, ţe se dost baví.  

Pro úvod uţ by to asi stačilo. A uţ jenom doufám, ţe se vám letošní 

poslední klasický díl časopisu bude líbit (připravujeme jeden 

neobvyklý díl).  

 Radek David, RR 

 

 

 

 



Víte, že… ? 

Víte, ţe je na světe průměrně 6 lidí, kteří vypadají  jako vy?             

(je 9% šance, ţe ho potkáte) 

Víte, že hroší mléko je růţové? 

 

 

 

 

Víte, že muţ jménem Joseph Bolitho 

Johns utekl z australských věznic tolikrát, 

ţe pro něj byla navrţena speciální cela?                       

(z ní dokázal uniknout také..) 

 

Víte, že ruské tanky se řídí za pomocí 

ovladačů ze Sony PlayStation? 

 

 

 

Víte, že Papeţ František dříve pracoval jako 

vyhazovač v baru Buenos Aires? 

 

 

 

Lukáš Kempný, Kempíšek, RR 



Básnička 

Láska 

Je to pocit optimismu, štěstí, radosti a nadhledu, 

musíte být opatrní, ať nepodlehnete jejímu pohledu. 

Znám jednu dívku, o které se mi každý večer zdá, 

překrásné oči, úsměv i srdce 

má. 

Celý svět se se mnou točí,  

když pohlédne do mých očí. 

Když se dívám do té tváře, 

vidím smíchu svatozáře.  

Když se dívám na ta ústa,  

vidím růži, co tam vzrostla. 

Připomíná mi květinu, co na poli vyrostla, 

bát se nemusím, že by rychle odrostla. 

Na květ ji přiletí motýl,  

ucítí její vůni a zůstane u ní, až do skonání sil…  

 

 

Vojta Demel, RR 

 

http://srna1596.blog.cz/rubrika/laska-web


 

  Básnička ze srdce  

 Kamila Štenclová, 3.B 

 

                   Ze srdce vám přeji motýla, 

ten se na vás jenom usmívá 

                   i na celý svět. 

 

Má rád také květiny,  

                                       louky, sady, pěšiny. 

       Tak uţ si ho kupte 

       moji milí zlatí,  

       

          Bude vás mít rád 

                                          A bude také 

    Váš věrný kamarád. 

                                                                        



 

Showman Schelie Nielsen 

I v tomto školním roce zamířil showman Schelie Nielsen se svou 

anglickou show do ZŠ T. G. Masaryka ve Studénce. Jeho programu 

se zúčastnili na konci února všichni ţáci školy. 

 

 Cooking show 

Děti z 1., 2. a 3. třídy shlédly 

představení The Cooking 

Show, při kterém se Scheliem 

„pekly“ koláč,  a tak se naučily 

spoustu nových slovíček s 

krásnou výslovností. 

 

Reakce 3.A na Cooking show: 

Líbilo se mi, že to bylo legrační a také i velice napínavé. Bohužel jsem moc 

neviděla a některým slovíčkám jsem nerozuměla. 

Představení hodnotím:100%                                                    Aneta Dostálová 

 

Líbilo se mi, že ten pán byl 

velice vtipný a přestavení 

bylo také velice vtipné. Líbily 

se mi jeho písničky, byli totiž 

srandovní a veselé. Taky se 

mi líbilo, že tam dělal i 

kouzla. Rozuměla jsem 

pánovi, bylo to pro mě lehký.  

Představení hodnotím:100% 



                                                                                          

Karolína Křupalová 

Líbilo se mi, že ten pán byl 

srandovní a taky jak tam 

vařil a házel tou plackou. 

Některým slovíčkům jsem 

nerozuměl a nelíbilo se 

mi, jak se postavili, 

protože jsem neviděl. 

Představení 

hodnotím:100%    

                                                                                               

Vojta Blasch 

 

Líbilo se mi, že jsem byl vpředu ale i přesto jsem moc neviděl. Také se mi 

líbilo kouzlení a hudba. Nelíbilo se mi že tam byl řev. 

Představení hodnotím:90%  

                                                                                                David Rusek  

       

Líbilo se mi, že 

jsem tomu 

rozuměla, že ten 

pán byl srandovní 

a že jsem tam i 

mohla zpívat. 

Nelíbilo se mi, že 

tam byl řev a že 

jsem moc 

neviděla. 

Představení            



hodnotím:96%  

                                                                                                Michaela Orálková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barbora Škrabáková, 3.B 

Barbora Bartošová, 3.B 

Australian show 

Na přednášku do naší školy přijel domorodec z Austrálie a připravil 

si pro nás zajímavou prezentaci o ţivotě v Austrálii, a taky mnoho 

dalších zajímavostí o kultuře jídle a podobně. Deváťáci měli velmi 

kladné recenze na tuto show, jelikoţ je to hodně bavilo.  

Citace recenzí:  

„Australian show se mi líbila, protoţe jsem o Austrálii skoro nic 

nevěděl, aţ na to, ţe tam ţijí klokani. Pán nám přinesl nové slovíčko 

a jídlo. VEGEMITE, to si budu dlouho pamatovat. Pán nám ukázal, 

jak se v Austrálii ţije, velké farmy a vodní sporty. Podle mě to má 

smysl, aby se o kultuře Austrálie dozvědělo co nejvíc zemí.“ 

V.Štěpán 9. třída 



„ I enjoyed it. I never knew that once in 10 years, there ate milions of 

mouses on farms. I wou’d like to have more like these and i want to 

visit Australia now. It inspired me a lot  

Anonym 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Radek David, RR 

Rozhovor se Scheliem 

1. Kolik je vám let? 

„Je mi 57 let.“ 

 

2. Jste ţenatý? 

„Ano jsme ţenatý s Češkou.“ 

 

3. Máte nějaké děti? 

„Ano mám dceru Matyldu, které je 12 let.“ 

 

4. Kde ţijete? 

„Ţiju ve městě Krhanice, které je poblíţ Prahy.“ 

 

5. Proč ţijete v České republice a jak jste se zde dostal? 

„Potkal jsem zde ţenu, do které jsem se zamiloval.   



A přiletěl jsem tu letadlem s tím, ţe mezipřistání bylo 

v Amsterdamu.“ 

 

6. Kde jste se narodil? 

„Narodil jsem se v Sydney.“ 

 

7. Jak dlouho jste ţil v Austrálii? 

„40 roků.“ 

 

8. Jaké je vaše oblíbené jídlo v České republice? 

„Miluji kachnu s knedlíkem a zelím nebo nějakou omáčkou.“ 

 

9. Jaké je typické australské jídlo? 

„Typické australské jídlo je hovězí steak nebo grilovaný steak 

s hranolkami a zeleninou.“ 

 

10. Máte rád české pivo? 

„Já miluju pivo.“  

 

 

 

 

1..How old are you? 

“I'm 57 years old.” 

 

2. Are you married? 

Yes, I married a Czech woman." 

 

3.  Do you have any children? 

"Yes, I have a daughter, Matilda, she is 12 years old." 

 

4.  Where do you live? 

“I live in the town Krhanice, it is near Prague.” 

 

5. Why do you live in the Czech Republic and how did you get there? 



"I met a woman, and I feel in lovewith her. 

And I flew the plane that was a stopover in Amsterdam. " 

 

6. Where you were born? 

“I was born in Sydney.” 

7. How long did you live in Australia? 

“40 years.” 

8. What is your favourite dish in the Czech Republic? 

“I love the duck with dumplings and cabbage or some sauce.” 

9. What is typical australian dish? 

"The typical Australian food is beef steak or grilled steak with prisms and 

vegetables." 

10. Do you like Czech beer? 

“I love beer.” 

 

 

11. Máte nějaké mazlíčky? 

„Ano, měl jsem malého králíka, ale ten umřel. Máme černou kočku, 

jmenuje se Pussy. Moje dcera má čivavu.“ 

12. Učíte ve škole angličtinu? 

„Chodím kaţdý den do různých škol v České republice, Francii, 

Slovinsku, Rakousku a Maďarsku předvádět show.“ 

 

13. V jakých městech jste předváděl svoji show? 

„Ve Francii,…“ 

 

14. Jaký druh hudby posloucháte? 

„Mám rád všechny druhy hudby. Nicky Cave je australský zpěvák. 

Je dobrý, vlastně přijede do Prahy.“ 

 

15. Která města máte nejraději? 



„Miluju Prahu. Sice je Praha malé město, ale je romantická. 

Jsou tam nádherná světla, krásná řeka a staré budovy. Mezi moje 

oblíbená místa patří Telč, je to kouzelné město.“ 

 

16. Chcete se vrátit do Austrálie? 

„Rozhodně ano.“ 

 

17. Jakými jazyky mluvíte? 

„Mluvím jen anglicky.“ 

 

18. Mluvíte česky?  

„Ne, jenom pár slov.“ 

 

19. Co jste dělal v Austrálii? 

„Byl jsem stráţce parku.“ 

 

20. Porovnejte Čechy a Australany? 

„Češi jsou mnohem chladnější. S vámi je to jen dobrý den a nic víc. 

Australani jsou přátelštější.“ 

 

 

11. Do you have any pets? 
"Yes, I had a small rabbit, but he died. We have a black cat named Pussy. 

My daughter has a chihuahua. " 

 
12. Do you learn English in school? 

"I go every day to different schools in the Czech Republic, France, 

Slovenia, Austria and Hungary to show the show." 

13. In what countries did you show your show? 

"In France,, 

14. What kind of music do you listen? 

"I like all kinds of music. Nick Cave is an Australian singer. He is good, 

actually he is coming to Prague. " 

 

15. Which city do you prefer? 



"I love Prague. Although Prague is a small city, but it is romantic. 

There are gorgeous lights, beautiful river and old buildings. Among my 

favorite places include Telč, it is a charming city. " 

 

16. Do you want to return to Australia? 

"Definitely yes." 

 

17. What languages do you speak? 

"I speak only English." 

 

18. Do you speak Czech? 

"No, just a few words." 

 

19. What was your job in Australia? 

"I was a park ranger." 

 

20. Compare the Czechs and Australians? 

"The Czechs are much cooler. With youus it's just a good day and nothing 

more. Australians are friendly. " 

Ptali se: Tereza Vaculíková, Lucka Omamiková, Tomáš Klos, Saša Kováč,                                           

David Hanzelka 8. tř 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodina Komenského – loutkové divadlo 

Dne 12. 4. 2016 se v loutkovém 

divadle v Ostravě odehrála hra 

Hodina Komenského. Herci 

byli vtipní. Myslím si, ţe si 

maskéři a herci dali velkou 

práci s přípravou. Ţáci naší 

školy se pokaţdé smáli, kdyţ 

herci řekli říkanku „Jan Amos 

Komenský, skákal z okna na 

ţenský“. Divadlo bylo poučné, 

dozvěděli jsme se mnoho 

nových a zajímavých informací 

o ţivotě J. A. Komenského. 

Děkuji za hezké představení a 

doufám, ţe se pojedeme podívat 

i na další divadelní hry.         

Filip Černý, 5. A  

Dne 12. 4. 

2016 jsme 

byli v divadle 

na hře Hodina 

Komenského. 

Bylo to o Janu 

Ámosi 

Komenském a 

jeho ţivotě. 

Divadlo bylo 

zábavné, 

poučné a 

chvílemi i smutné. Zjistili jsme, ţe J. A. K. zaţil mor, utíkal ze země 

a přišel o své knihy během poţáru. Divadlo nás všechny pobavilo. Při 

zpáteční cestě autobusem jsme si o hře všichni povídali a odjíţděli 



jsme domů s dobrou náladou.             

Václav Křivák, 5. A  

 

V úterý 12. dubna 

jsme byli v divadle 

v Ostravě. Celý děj 

byl o Janu Amosi 

Komenském (1592 – 

1670). Bylo to 

zábavnou formou o 

neposlušných dětech, 

které zrovna byly po škole a učily se o něm – o Janu Amosi 

Komenském. Napsal knihy: Labyrint světa a ráj srdce, Brána jazyků 

otevřená, Velká didaktika, Orbis pictus. Hlavní hrdinové byli: Patrik, 

učitel, další ţáci, uklízečka. Nejhodnější z těch dětí byla holka Dáša. 

Ta všude vyrývala a kreslila srdíčka. Na začátku Patrik přeběhl přes 

sedačky přesně kolem 

mě.         Vanessa 

Fabiánová, 5. B  

 

12. dubna 2016 jsme jeli do 

loutkového divadla 

v Ostravě. Jely tam třídy 

5.A, 5.B. i 4. třída. 

Divadlo se hrálo o Janu Amosi Komenském. Velice mě to zaujalo a 

ani mi nedošlo, ţe se vlastně učím. Dělo se to ve třídě poškoláků. Ve 

třídě seděli čtyři kluci, jedna holka a taky pan učitel, který měl 

znázorňovat Jana Amose Komenského. Povídali tam o tom, jak 

Komenský proţíval celý ţivot. Ţe měl šest dětí, ale první dvě děti 

s první manţelkou umřely na mor. Umřela mu i druhá manţelka, a 

proto se třetí ţena musela starat o jeho děti. Jan Amos Komenský 

také napsal mnoho knih, kdy jejich část shořela poţárem. A taky měl 



jeden čas problémy se srdcem a to se mu stalo osudným a zemřel 

v roce 1670. A tak se mistr Jan Amos Komenský se mistr rozloučil se 

světem.           Natálie Koţárová, 5. B 

Z tvorby našich spolužáků 

Společné práce dětí a jejich rodičů 

Nataša nechce vstávat 

Jednoho dne ráno Soga zavolala: 

„Natašo, vstávej!“ Nataša byla ještě 

ospalá. Vrtalo jí hlavou, proč jí Soga budí 

tak brzy. Z postele se jí vůbec nechtělo, 

takže Sogu neposlechla a zachumlala se 

znovu do peřiny. Mezitím co Nataša 

spala, Soga pro ni přichystala 

narozeninovou oslavu. Upekla jí dort, 

nachystala dárek a pozvala kamarády. 

Nataša stále spala. Soga už jí po třetí 

budí: „Vstávej, Ospalče!“. Natašu už z toho bolela hlava, tak si nazula 

papuče a šla v pyžamu dolů do kuchyně. Všichni na ní vybafli, Nataša 

se strašně vylekala a řekla: „Co tu všichni děláte?“ A kamarádi 

odpověděli: „Máš přece dnes narozeniny. Všechno nejlepší!“      

Sofie Rusková, 2.A   

 

Nikdy se nevzdávej 

Tento příběh je o statečnosti jedné šestnáctileté dívky, která se 

jmenovala Bella. Bella byla úžasná a výjimečná dívka. Měla ráda 

gymnastiku a svým přístupem k životu se velmi lišila od ostatních. 

Každý den trénovala a radovala se ze všeho, co ji život přinášel. 

http://www.sarnia.cz/narozeninove.htm


Jednoho dne se zúčastnila důležité soutěže v gymnastice, ze které 

získala 1. místo. Měla z toho velkou radost. Její kamarádi za ní přišli 

oslavit tento velký úspěch a ptali se jí, jak to vše dělá. Bella na to 

odpověděla: „Vše co v životě dělám je pro mne radost. Vše dělám, 

jak nejlépe umím a nikdy se nevzdávám po prvním neúspěchu.“ Po 

oslavě pro Bellu přijela její maminka a odjížděly spolu autem domů. 

Cestou si povídaly o soutěži a vítězství, a když se maminka otočila, 

aby Belu pochválila, jejich auto se nabouralo. Maminka ležela 

v bezvědomí a Bella ji nemohla pomoci, protože její nohy byly jako 

z kamene. Za chvíli přijela záchranka a ta je odvezla do nemocnice. 

V nemocnici zjistili, že maminka má otřes mozku a zlomenou ruku. 

Bela nemohla chodit a nikdo nevěděl, zda to tak zůstane nebo se to 

zlepší. Za pár týdnů propustili Belu i s maminkou z nemocnice. 

Všichni si mysleli, že to Bellu zlomí, ale ta odcházela z nemocnice 

s úsměvem na rtech. Byla 

šťastná, že maminka je zdravá a 

že obě jsou naživu. 

Po návratu domů se Bella musela 

smířit s tím, že nemůže chodit. 

To by však nebyla Bella. S touto 

situací se smířit nechtěla a slíbila 

si, že udělá vše proto, aby co 

nejdříve začala chodit a trénovat. Bella každý den cvičila a po malých 

krůčcích se jí dařilo znovu se postavit na nohy. Po nějaké době 

vyhlásili, že se bude konat mistrovství světa v gymnastice. Bella se 

rozhodla, že se této soutěže zúčastní. Šla si za svým snem a nejenže 

už velmi dobře chodila, ale také každý den trénovala. Když nastal ten 

osudný den, Bella s hlavou vztyčenou zacvičila svou sestavu a 

mistrovství světa vyhrála. Byl to pro ni ten nejkrásnější den v životě, 

protože zvítězila sama nad sebou. Přestože ji nikdo nedával naději, 

že bude chodit, dokázala, že v životě není nic nemožné. Když se jí 

http://www.sgf.sk/html/01news13.html


pak po skončení soutěže ptali, jak to dokázala, odpověděla svou 

oblíbenou větou: „ Nikdy to nevzdávej, naděje je vždy“.    

Hana Brožová, 2.A 

FOTBALOVÝ TURNAJ 

McDonald's CUP 
 

Co je McDonald's cup? 
                                                            
Největší fotbalový turnaj pro ţáky základních škol. Letos se koná jiţ 

19. ročník. Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do turnaje téměř 

80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let. Hraje se téměř na 4 tisících 

základních školách České republiky.  

 

Základní pravidla:  

Na soupisku lze napsat 14 hráčů, v poli můţe nastoupit jen 7 hráčů. 
Brankář můţe hrát rukama pouze ve vymezeném prostoru. 

   
Rozdělení: Kategorie A (2.-4. třída)  

                  Kategorie B  (4.-5.třída) 

 

Hrací doba: A 2x 20 minut (s přestávkou) 

                    B 2x 25 minut (s přestávkou) 

První kolo se konalo během dubna na fotbalovém hřišti ve Studénce. 

Naši kluci z kategorie A získali 1. místo a postup do druhého 

kola.  

Jimy Perrette, 

Michal Pocedič, 

Vašek Robenek, 

Petr Gelnar, 

Adam Stiller, 



Danek Vaculík, Adam Přikryl, Patrik Broţ, Erik Holec (Daniel 

Mrózek) 

Naši kluci z kaegorie B se umístili na 3. místě a soutěž pro ně 

skončila  

B - Bolechovský, Honza Procházka, Jakub, Holec, Perrette, František 

Klos, Poc, Adam Přikril, Rucký, Petr Gelnar, Václv Robenek 

Podrobnosti z prvního kola kategorie A 
Zápasy: (Studénka 8:0 Suchdol, Studénka 9:1 Bartošovice, 

Studénka 8:0 Butovice, Studénka 9:1 Sjednocení) 

Nejlepší střelec 21 golů Jimy Perrette. 

Podrobnosti z druhého kola kategorie A                                  
Zápasy: (Studénka 1:3 Bílovec, Studénka 7:2 Sjednocení, Studénka 2:4 

Spálov, Odry a Butovická se nezúčastnila) 

Nejlepší střelec 9 golů Jimy Perrette. 

Po druhém kole byli naši třetí a postoupili do okresního finále 

v Mořkově. 

Podrobnosti ze třetího kola kategorie A                                     
Kluci skončili 3. a do krajského finále uţ nepostoupili. 



Čtvrťáci se učí psát dopis 

30.3.2016 

Ahoj Marie. 

Já jsem Kája, jak se máš? Dobře a nebo fajn? Já se mám špatně, 

protoţe jsem teď nemocná. Uţ 2 týdny leţím doma s angínou a 

mám antibiotika. Ale teď se to lepší. Chtěla jsem Ti jenom říct, ţe 

jste byli s Markem Zelinkou opravdu skvělí a moc jsem vám to 

přála. No, taky jsem se rozhodovala, jestli ten dopis napíšu Tobě 

nebo Jitce Schneiderové, ale vybrala jsem si Tebe. Měj se hezky a 

pozdravuj Marka. 

Ahoj.                                 Karolína Sekaninová 

                                              

                                                           

                         8. dubna 2016 

Ahoj babičko Lidko,  

Jmenuji se Viktorie Tichavská a jsem Tvoje pravnučka. Je mi 9 let a 

7. července budu mít uţ 10 let. Mám staršího bratra Daniela, kterého 

jsi také nepoznala. Umí pěkně malovat.  

Chodím do hudebky hrát na klavír. Doma mám morče jménem Elvin 

a andulku Zuzku. Ráda se o ně starám. Ve volném čase chodím ven 

s kamarádkami a hrajeme si různé hry. 

Babičko, je mi líto, ţe jsem Tě nepoznala, mamka mi říkala, ţe jsi 

byla hodná a četla jsi jí pohádky.  

Chtěla jsem se Tě zeptat, jestli jsi měla v dětství taky nějaké 

zvířátko? 

Ahoj Viktorka 



Sázení bylinek 

V předmětu ČASP jsme sázeli 

bylinky. Nejdříve jsme koupili 

semínka řeřichy, pažitky, kozlíčku, 

máty… Potom jsme je zasypali 

hlínou a pokropili vodou. V sázení 

jsme pokračovali i během 

projektového dne. Sázeli jsme dýně, 

kozlíček polníček a mátu. Zasypali 

jsme je a každý den je chodíme 

kropit. Čekáme a těšíme se, až 

vyrostou. 

Tereza Vyorálková, 5. A  

 

 

Sázení bylinek 

Bylo to asi takhle. V předmětu 

ČASP jsme šli do učebny 

pěstitelských prací a každý dostal 

plastovou misku. Museli jsme do ní 

udělat několik malých dírek. Do 

misky jsme nasypali hlínu a dali 

jsme tam 10-12 semínek řeřichy. 

Poté jsme semínka zasypali znovu 

hlínou. Průběžně se  o bylinky 

staráme a zaléváme je. 

David Schiller, 5. A 

 

 



Prvňáčci píší jaru 



 

Beseda s policií 

Dne 30. 3. 2016 jsme jeli s paní učitelkou 

Štěpánovou do Nového Jičína. Jeli jsme 

na Policii České republiky, na přednášku 

o trestně právní odpovědnosti. Od školy 

jsme odjíţděli 8:45 autobusem. Jak jsme 

dorazili do Jičína, tak nás přivítal pán 

policista a dovedl nás do místnosti, kde 

probíhala přednáška. Byla tam s námi i 

paní sociální pracovnice, která pracuje pro 

,,organizaci “  OSPOD (Orgán sociálně právní 

ochrany dětí). Dozvěděli jsme se různé věci. Například jaké případy 

chodí denně na policii. Dozvěděli jsme se, ţe od 15 let  můţeme jít 

do vězení. Jsme za sebe od 15 let zodpovědní.   

Andrea Hanzelková, 8.tř.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakou roli v mém životě hrají peníze? 

Nad touto otázkou se v hodině OV zamýšleli šesťáci.  

 



Peníze 

V mém ţivotě jsou na 5. místě, 

1. rodina, 2. láska, 3. práce, 4. 

opravdové přátelství, 5. peníze. 

Znamenají pro mě méně a přitom 

více. Rodina je pro mě více neţ 

peníze. Za peníze si mohu koupit 

jídlo a oblečení. Peníze nás 

neutěší a nebudou se na nás 

usmívat, ale můţeme si za ně 

kupovat věci. Takţe je jasné, ţe je musíme mít v ţebříčku svých 

osobních hodnot. Peníze pro mě znamenají méně neţ práce/škola, 

protoţe potřebují nějaké vzdělání a dobrou práci. Ale i tak, peníze 

hrají v mém ţivotě velkou roli. Za peníze si můţete koupit letenky do 

ciziny a tím získat ţivot plný záţitků. Za peníze si mohu koupit 

prstýnek pro mojí budoucí ţenu. Ale nedokáţu si koupit mnoho věcí 

např.: Lásku, radost a nový ţivot. Takţe nesmíme utrácet za 

hlouposti, které nám k ničemu nejsou. Musíme si vţdy říct: Koupil 

by si to i ten méně šťastný? A tohle pro mě znamenají PENÍZE.       

Peníze 

Peníze jsou pro mě skoro jenom bezcenná věc. 

Nejvíce cenné věci si za ně koupit nemůţu jako 

např.: lásku, rodinu, přátelství atd. Rodina je pro mě 

na 1. místě tu si za nic nekoupíme. Je mi jedno, jestli 

jsme chudí nebo bohatí, hlavně, ţe jsme spolu a 

máme se rádi. Sice si za peníze kupujeme věci, které 

potřebujeme, ale i bez některých věcí se dá přeţít. Za 

peníze si kupujeme různé věci, ale skoro polovinu z 

nich nepotřebujeme, jako jsou např. mobily, televize, 

tablety, rádia, atd. Takţe proč zbytečně utrácíme peníze za věci, které 

nepotřebujeme. 



Celoměstské kolo Miss/Missák 2016 

Dne 1. dubna 2016 se v Dělnickém domě odehrála soutěţ 

Miss/Missák 2016.  

Soutěţe se zúčastnili ţáci ze všech tří škol: Butovická, Sjednocení a 

T.G.M. Porota se skládala ze zástupců kaţdé školy + místostarosty 

pana Petra Odchodnického  a ředitelky SAKu paní Hany 

Maiwaelderové.   

Soutěţilo se ve třech disciplínách. Soutěţící se nejdříve představili a 

porotci jim pokládali různé otázky. Poté byla volná disciplína, kde 

soutěţící zpívali, tančili nebo předvedli jiný talent. Nakonec 

následovala promenáda v kostýmu.  

Soutěţ vyhráli: 

V kategorii MISSÁK: 1. Stanislav Kotrla z T. G. M.  

                                    2. Kryštof Selig ze Sjednocení  

                                    3. Dominik Konečný z Butovické.  

 

V kategorii MISS: 1. Hana Fišerová z Butovické  

       2. Regína Peřinová ze Sjednocení  

       3. Jana Böhmová z Butovické 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přežití 

(Jídlo) 

Ať jste kdekoliv, všude lze nalézt mnoho druhů rostlinných i 

živočišných surovin k získání potravin. Člověk v podmínkách přežití 

se musí naučit, jak je najít, rozpoznat a jak je sbírat, nebo chytat. 

Musí také vědět, které z nich jsou jedovaté a nebezpečné. 

V podmínkách boje o přeţití budete nuceni vyvinout více námahy, a 

tudíţ se potřeba energie a potravy zvýší. Správné zajištění vašich 

tělesných i duševních funkcí vyţaduje vyváţenou stravu. Proto se 

musíte snaţit, abyste denně konzumovali součástí potravy: 

a) PROTEIN - Důleţitá látka pro 

růst, obnovu svaloviny a 

obnovu tkání např. sýr, mléko, 

obilná zrna, ryby, čerstvé 

maso a drůbeţ. 

 

b) TUKY- Hlavní zdroj energie. 

Tělo vyuţívá tyto látky jako náhradu kdyţ tělu dojde zásoba 

uhlohydrátu. Získáváme je z např. Oleje, ořechů, ţloutků a 

ţivočišných tuků.  

 

c) VITAMÍNY- regulují 

ţivotní funkce těla. 

Jejich mnoho druhů, 

ale většinu jich jde 

zajistit při poţívání 

vyváţené stravy. 

http://www.milujivareni.cz/kucharska-skola/148-peceni-ryb/
http://www.milujivareni.cz/kucharska-skola/148-peceni-ryb/


MASO: Rozkrájet 

na malé kostičky a 

vařit. V teplém 

podnebí je nutno 

být opatrný na 

vepřové maso, i 

divoká prasata a 

ostatní zvěř bývá 

zamořena červy. 

 

 

RYBY: Pokud jsou chyceny v čisté vodě, jsou obvykle bezzávadné, 

nejlepší jsou dušené, nebo zabalené v listí a pečené, ale dají se připravit 

i mnohými jinými způsoby. 

 

PTÁCI: Vařit v celku. 

Drobné a mladé ptáky 

se dá roţnit, a také 

chutnají výtečně. 

 

ŽELVY: Vařit, aţ se 

oddělí krunýř, 

vyříznout maso a uvařit 

do měkka. Tuto 

pochoutku moc lidi 

nerado, ale pokud vám půjde o ţivot, rádi si dáte i ţelvu.  

 

 

 Vojta, Demel RR 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYkendk7HLAhWja5oKHRXzDOoQjRwIBw&url=http://bushcraftportal.cz/2015/09/panve-do-prirody/&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNFciS9PPLxrudpjgTcaCftr2cBOcA&ust=1457528714908110
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYkendk7HLAhWja5oKHRXzDOoQjRwIBw&url=http://bushcraftportal.cz/2015/09/panve-do-prirody/&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNFciS9PPLxrudpjgTcaCftr2cBOcA&ust=1457528714908110


Zahradní slavnost 

Zahradní slavnost proběhla 28. 4. 2016 na školní zahradě. 

Hlavní náplní této akce bylo seznámit účastníky se zajímavostmi ze 

světa jídel, prodej sazenic, prodej výrobků připravených ţáky a 

v neposlední řadě také kulturní vystoupení ţáků. 

Návštěvníci mohli vidět jednotlivá vystoupení napříč třídami. Kaţdá 

třída si také připravila svůj stánek, kde za malý poplatek mohli 

návštěvníci ochutnat různá jídla, např. muffiny, jednohubky, koláč se 

špenátem, guláš, nebo palačinky. 

  Po celou dobu akce si lidé mohli koupit vypěstované sazeničky: 

salát (celoroční, ledový, listový), kapusta jarní, kedluben (bílý, 

modrý), meduňka, bazalka, koriandr 

Cena jedné sazenice byla 2 Kč. 

Akce vynesla 6 507 Kč, tyto peníze byly rozděleny do jednotlivých 

tříd, který s nimi mohou naloţit dle svého uváţení. 



 

 
 

 

Uklidňuje lékař pacienta, který se strašně bojí smrti: 

"Z čeho máte takový strach? Tolik lidí uţ zemřelo a ještě si 

nikdo nikdy nestěţoval!" 
 

Co to znamená, kdyţ se řekne kostlivec za skříní?? 

Loňský vítěz ve schovávání! 

 

Maminka se rozhlíţí po letišti a říká tatínkovi:  

"To máme ale zavazadel, škoda, ţe jsme s sebou nevzali i klavír."  

"Na co klavír, prosím tě?"  

"No, já jen ţe na něm máme poloţený letenky." 

 
Šlapou dva blázni na dvoukole do kopce. 

Vyšlapou kopec a ten první říká:  

"Uf, to jsem se teda našlapal!" 

Ten druhý odpoví:  

"Uf, to jsem se teda nabrzdil!" 

 

"Paní letuško, nezdá se vám, ţe letíme příliš 

nízko?" 

"Ani ne. Proč?" 

"Víte, před chvílí jsem za oknem viděl 

chobotnici." 

 

Vrtule je větrák pro pilota. 

Kdyţ se vrtule zastaví, začne být pilotovi 

horko.  

 



LETECKÉ PERLIČKY z rozhovorů mezi dispečery a piloty: 

Věţ: „Jste Airbus 320, nebo 340?“ Pilot: „Samozřejmě ţe Airbus 

340.“ Věţ: „V tom případě buďte tak laskav a zapněte před startem 

taky ty dva další motory. 

Věţ: „Abyste zabránili hluku, uhněte 

prosím o 45 stupňů doprava.“ Pilot: 

„Co můţeme dělat za hluk ve 

35 000 stopách?“ Věţ: „Takovej 

rachot, jako kdyţ vaše 707 narazí do 

727 před vámi.“ 

Pilot: „Máme málo paliva. Okamţitě ţádáme další instrukce.“ Věţ: „Jaká je 

vaše pozice? Nemáme vás na radaru.“ Pilot: „Stojíme na dráze 2, čekáme 

uţ věčnost na cisternu.“ 

Po každém letu vyplňují piloti formulář, tzv. grip. Tam zmiňují všechny 

technické problémy a závady na letadle. Mechanici si to přečtou a zjednají 

nápravu. Tady jsou ty největší perličky: 

Zapsaný problém: Zpod přístrojové 

desky se ozývají zvuky. Jsou to zvuky, 

jako by trpaslík bouchal na něco 

kladívkem. Mechanik: Trpaslíkovi bylo 

odebráno kladívko. 

Zapsaný problém: Motor číslo 3 chybí! 

Mechanik: Po krátkém hledání byl motor nalezen na pravém křídle. 

Zapsaný problém: Letadlo se za letu chová legračně.  

Mechanik: Letadlo bylo varováno, aby se polepšilo a létalo váţně. 

 

Zapsaný problém: Hlasitost DME je na neuvěřitelné síle. Mechanik dopsal: 

Hlasitost DME byla nastavena na uvěřitelnou sílu. 

Poznámka: Něco je uvolněno v pilotní kabině. Mechanik: Něco bylo 

utaţeno v pilotní kabině.                                                     Honza Kotrla, RR 



Filmové novinky 

Sedmý syn 

Žánr: dobrodružný, fantasy, Rodinný 

Motto: Tváří v tvář zlu naplň svůj osud. 

Obsah: Síly dobra a zla 

odnepaměti svádějí válku 

o naši planetu. Příběh     

Sedmého syna se 

odehrává v dobách, kdy 

kladní hrdinové už skoro 

leželi na lopatkách a 

zoufale čekali na 

legendárního hrdinu, 

který by je spasil. Režisér 

Sergej Bodrov natočil film jako napínavé epické fantasy, v němž proti 

mečům, odvaze a odhodlání stojí mocná černá magie a armáda nestvůr.  

Odpad 

Žánr: dobrodružný, drama, krimi, thriller 

Motto: Nikdy nevíš, 

co můžeš najít. 

Obsah: Hrdiny filmu 

Odpad jsou tři kluci, 

jejichž domovem je 

centrální skládka 

v brazilském Riu. Každý 

den ji prohledávají 

v naději, že najdou 

něco, co jim aspoň na 



chvíli zlepší život. Netuší, že už ten příští nález jejich životy nenávratně 

změní. Režisér Stephen Daldry s pomocí asi nejpopulárnějšího britského 

scenáristy současnosti Richarda Curtise proměnil světový knižní bestseller 

Andyho Mulligana v napínavou dobrodružnou pohádku pro dospělé, jíž se 

nikoli náhodou přezdívá „Milionáři z jihoamerické chatrče“. 

 

Burácení 

Žánr: drama, romantický 

Obsah: 

Celovečerní 

hraný film 

BURÁCENÍ je 

typické drama 

založené na 

pravdivé 

události, která 

se stala v roce 

2004 a která 

završila sérii 

příběhů, jež 

autor scénáře 

sledoval v médiích už řadu let. Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, 

či obrana a pomoc blízkému člověku v nouzi. Tento film je o ohroženém 

lidském druhu, jehož smysl pro svobodu projevu a spravedlnost je na 

hranici zákona a společenské normy.  

                                                                                                         Ivan Demo, RR 

 

 

 



HOKEJ 

Hokej vznikl koncem 19. století v Kanadě (pravidla  byla  vytvořena 

v Montréalu, v roce 1878), ale brzy se rozšířil i do Evropy (hlavně 

Severní a Střední) a později částečně i do Asie.  

 

Hra 

Lední hokej se hraje na 3 třetiny po 20 minutách, celkem tedy 60 

minut čistého času (tzn. čas  se při přerušení zastavuje). Hraje se na 

hokejovém hřišti, kde nastoupí na lední plochu šest hráčů za kaţdý 

tým, všichni hráči mají brusle a hokejky. Cílem hry je vstřelit více 

gólů neţ soupeř. Hraje se malým, tvrdým gumovým kotoučem, který 

se nazývá puk.  Hráči ovládají puk dlouhými holemi s čepelí tzv.  

hokejka. 

Hřiště  

Hokejové hřiště je ledová 

plocha, na  které se hraje 

hokej. Maximální 

rozměry hřiště je 61 X 30 

metrů. Pro úpravu ledové 

plochy se od 50. let 20. 

století pouţívají rolby.  

Puk 

-je drobný předmět tvaru velmi plochého 

válce, který se pouţívá ke hře při ledním 

hokeji. Puk má zhruba průměr 76,2 

milimetrů výšku 25,4 mm a hmotnost od 

156 do 170 gramů.  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gól_(lední_hokej)


 

Počátky hokeje ve Studénce 

 

Oddíl tělovýchovné jednoty 

TATRA STUDÉNKA vznikl 

v sezóně 1947 - 1948, kdy ve 

spolupráci se Svazem české 

mládeţe a Sokolem zaloţili 

oddíl Bohuslav Hloţánka a 

Milan Richter.  

 

Současnost 

Mládeţnické týmy: 

Starší ţáci   - patří jim patnácté místo v tabulce 

Mladší ţáci   - patří jim poslední místo v tabulce 

3. třída 

2. třída 

Tým A muţi 

Patří jim 2. místo v tabulce.  

Lukáš Vencl, RR 

 



Dílna čtení v 2.B 



Čepice byla strašně rozzlobená, ţe jí Martínek 

hází jen tak pod postel. Kníţko, s tím se musí 

něco udělat! Čepice se zeptala kníţky, jestli 

neví, co by měly podniknou, kdyţ takhle 

zachází i s ní. Kníţka zahuhlala, mě to nevadí, 

protoţe mě takto Martínek kaţdou noc hází pod 

postel. Čepice 

odskákala na 

Martínkovu postel, 

sedla si mu na hlavu a spala. Kdyţ se ráno 

Martínek probudil a zjistil, ţe má na hlavě 

čepici, tak jí sundal z hlavy a přemýšlel, jak 

se mu dostala čepice na hlavu, kdyţ jí hodil 

včera v noci pod postel. Tak jí radši pověsil 

na věšák, aby se to uţ nikdy nezopakovalo. A tím byly čepice a 

kníţka přesvědčeny, ţe uţ to nikdy nebude opakovat. 

                                                                              Anička Hrstková 2.B 

 
 



 


