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☻Rozhovor s panem ředitelem 

 
Jaký jste byl žák? 

Hodný, ale občas jsem zlobil. Někdy jsem dostal i poznámku, například za 

domácí úkoly. Ty jsme psávali někdy i o přestávce před hodinou.  Jednou  

o mě i učitelka přerazila rákosku. 

 

Čím byste byl, kdybyste nebyl ředitelem? 

Musím říct, že jsem vždy chtěl být chemikem v laboratoři, nebo dělat                 

v chemické výrobě anebo být hlídačem národního parku. Je to skvělý 

koníček. 

 

K jakému zvířeti byste se přirovnal? 

K medvědu, je pořád v klidu a pak vyjede a taky řve :)). 

 

Kdybyste byl na opuštěném ostrově, s jakou osobností byste tam chtěl být? 

S nějakou, se kterou se dobře povídá, nebo s některým ze svých dětí, ale rozhodně ne s celebritou :) 

 

Jak se změnili žáci za dobu vašeho ředitelování? 

Abych pravdu řekl, změnili se v jedné věci - zachází lépe s technikou, ale dokáží toho například i zneužít.  

A taky bych řekl, že dnešní žáci jsou otevřenější a komunikativnější, ale zase je pravda, že i prvňáci dokáží 

být drzí a sprostí, ale už jsem si zvykl, že mi říkají školníku nebo strejdo :) . 

 

Na tento rozhovor jsme se připravovali už delší dobu a 15.1.2014 jsme ho konečně uskutečnili.                   

Po počáteční nervozitě jsme vstoupili do ředitelny. Poté z nás tréma spadla a celý rozhovor probíhal 

v příjemné a klidné atmosféře. 

Děkujeme tímto panu řediteli za rozhovor. 

         

☻Naši malí odborníci 
 

Proč lidé chodí k veterináři? 
Adam Šidlák- Protože se jim něco stalo. 

Vendulka Máchalová- Abychom měli pejsky zdravé. 

Matýsek Zich-  Aby si koníci nechali vyměnit podkovy. 

 

Proč je v koblize díra? 
Terezka Záhorová- Aby se tam dalo něco zasadit. 

Adam Šidlák- Protože tam kopali. 

Vendulka Máchalová- Aby se mohli topit. 

Matýsek Zich- Je tam omylem. 

 

Co dělají učitelé o prázdninách? 

Terezka Záhorová- Vymýšlejí další výrobky. 

Adámek Šidlák- Dívají se na telku nebo vařijou. 

Matýsek Zich- Sedí doma a někam chodí na výlety. 

 

Co dělá policie? 

Vendulka Máchalová- Chytá zloděje. 

Matýsek Zich- Houká. 

 

Proč se lidé dívají na televizi? 

Terezka Záhorová- Protože se nudí. 

Vendulka Máchalová- Protože jsou tam pohádky. 

Matýsek Zich- Protože jsou tam zprávy.  

 

Co je to ukulele? 

Terezka Záhorová- Les 

Adam Šidlák- Kolo. 

Vendulka Máchalová- Je to polévka. 

Matýse k Zich- Domeček



 

 

 

 

☻Příběh na pokračování (2. část) 

 
„Támhle v kabině pro piloty mám své dva kolegy. Takže, když nebudete souhlasit nebo nám budete 

vzdorovat, tak se toto letadlo zřítí i se všemi lidmi na palubě.“ Ukázal na kabinu, kde seděli ti dva kumpáni, 

jeden byl blonďák a ten druhý brunet. Zoufale jsem se koukla na Mikiho a ten nebyl taky dvakrát nadšený. 

Rozhodla jsem se zakročit: „Souhlasím s vaším návrhem a Miki taky, že?“ Ten jen kývnul na náznak 

souhlasu. Ten Miki nebude asi moc výřečný, pomyslela jsem si. Náš únosce přistoupil k letušce, něco jí 

pošeptal a ta hned odběhla. Z reproduktoru se nesla slova: „Milí cestující, je nám nesmírně líto, ale musíme 

přistát na nejbližším letišti, protože se vyskytly potíže 

s technickým zařízením letadla. Na letišti to vyřešíme.“ 

 Najednou jsem cítila, jak klesáme. Náš únosce i s kumpány 

nás s Mikim chytli za provazy a táhli nás směrem 

k východu. Únosce s černou kuklou na hlavě podal letušce 

nějaký prášek a ta, jak ho spolkla, hned odpadla. Jen jsem 

nevěřícně koukala. A on mi vysvětlil: „Za chvíli se probere 

a nebude si nic pamatovat. Jo, já jsem Dick a vy se mi 

nemusíte představovat. Už nějaký ten pátek vás pozoruji!“ 

Dokončil tím svou větu a ušklíbl se. Byla jsem zděšená. 

Také nám podal tu tabletku, kterou snědla ta letuška. Radši 

jsme si ji s Mikim vzali. Potom si už pamatuju jen to, jak 

jsem upadla do hlubokého spánku.  

Probudila jsem se na lodi s těma chlápkama. Miki už nespal 

a začal do mě hustit: „Co budeme dělat? Co když nás 

zastřelí?“ „Neboj, určitě ne, tedy pokud je budeme 

poslouchat.“ „A odkud jsi?“ „Já jsem z Bruntálu. Máme tam zubaté žáby. A ty?“ „Já jsem z Opavy a 

v Bruntále jsem ještě nebyl.“ „Vidíš, to je chyba.“ „Hned, jak nás odtud pustí, tak se tam pojedu podívat.“  

Na chvíli jsem zapomněla na realitu, ale Mikiho poslední věta mě přinutila si zase vzpomenout. Přišlo 

k nám 5 chlapů, 3 již známe z toho letadla, 2 však přibyli  - oni se snad množí!!! To není možný. Po chvíli 

ticho přerušil ten zakuklenec: „Tohle je Růženka, vedle ní Jeníček, pak Dortíček a Rohlíček a já jsem Dick. 

Teď jste na naší jachtě uprostřed moře. Pokud chcete utéct, tak před námi na obzoru je pustý ostrov. Klidně 

tam můžete doplavat. A křičet můžete, až vás budou bolet plíce, stejně vás nikdo neuslyší. Široko daleko je 

to jediný ostrov.“ Ukončil tak svůj proslov a všichni odešli. Na palubě s námi zůstal jen jeden z nich, 

všichni ostatní šli do řídící místnosti. Ale něco mi pořád vrtá hlavou a vrtačka to není. Proč nás unesli až 

sem, co po nás vůbec chtějí? 

Pokračování příště... 

autorka: Terka Dendisová, 6.B 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



☻Bláznivý sen  aneb Hrátky s vyjmenovanými slovy 
Jednoho dne si Johanka s Jonem hráli na zahradě u hradu. Vesele křičeli na všechny hradní: ,,My nejsme 

pomalí, cheche!“ a poskakovali přitom po písku. Najednou uviděli tři šišky. ,,Johanko, podívej, šišky!“řekl 

Jon. ,,Musíme je umýt!“ vykřikla Johanka a šišky popadla. ,,Jsou hrozně špinavé!“  

Umyli je a šišky byly najednou hebké jako chmýří, protože byly kouzelné. Mysleli si, že jsou ve snu. Jon 

totiž uviděl létající pruhovanou myš. Zavolal: ,,Johanko! Létající myš a ještě je pruhovaná!“ ,,Nemýlíš se 

náhodou? Umyl sis pořádně oči?“ A v tu chvíli uviděla obří kytičkovanou berušku se svítícími tykadly. 

,,Pozor! Obří hmyz!“ Nachomýtla se k situaci Johanka. ,,A kde to vůbec jsme?“ ptala se Johanka. ,,Aha, to 

je Litomyšl!“ přečetl si nápis na ceduli Jon.  

V tom zahlédli na mýtině hlemýždě, který smýkal velký pytel gumových myší. ,,Ahoj, já jsem Pepa! Co 

tady děláte?!“ Děti nevěřily vlastním uším. ,,Kam to táhneš?“ zeptaly se. ,,Ale, až do Bruntálu! Na Cihelní 

6! Volala paní z bufetu, že už je mají zase vyprodané! Prý tam na ně chodí žákyně III.A - nějaká Barunka, 

Violka a Zlatka! A občas se k nim nachomýtne i Honzík! Jestli se nemýlím. Říkala, že se raději zamyká, aby 

ji nesnědly i s pytlem! Tak čau, musím běžet!“ Vykřikl. A tu se děti probudily. ,,Uf, byl to jen praštěný 

sen.“ Oddychly si, už se těšily, jak táta Zbyněk rozdmýchá oheň v krbu a maminka Anna opeče špekáčky. A 

potom jim dá deku a pak půjdou znovu spát, aby se jim mohlo zase něco vtipného zdát, ale nezapomenou si 

vyčistit zuby.    

☻Bajky a nebajky 
 

 

Panda a letadlo 
Byla jedna panda, 

jmenovala se Vanda. 

Jednou ji tak napadlo, 

že si slepí letadlo. 

Ale jeden problém měla, 

jak s tím začít nevěděla.  

Barvičky si připravila,  
červená to zvítězila. 

Pustila se do toho, 

vzala nůžky, lepidlo 

a hned bylo hotovo. 

Potom si s ním dlouho hrála  
a už se jen pořád smála. 

       Terka Navrátilová, 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Had 
Jednoho dne brzy z rána 

vyletěla z lesa vrána. 

Za lesem byl domeček, 

z něho vyšel chlapeček. 

Byl to prostě jenom kluk 

a byl bledý jako buk. 

A tak vyšel na procházku,  

nevěděl, že život dává v sázku. 

Uviděl hada jak ztuhlý na zemi leží 

a ihned k němu běží. 

Chlapec s dobrým srdcem z hor, 

si pomyslil: ,,Je to přece také živý tvor!“ 

I schoval ho hned pod kabát, 

pravil: ,,Tady tě to bude hřát.“ 

Sotva však had pookřál, 

uštknul chlapce, pak se smál. 

Chlapec zázrakem uštknutí přežil 

 a přál si, aby ten had už nežil. 

Ale had si spokojeně žije dál 

a špatným svědomím se netrápí sám. 

Proto tento příběh na mysli mějme a nikdy si hada 

na prsou nehřejme. 

       Michal Hájek, 6.B 

 

 

Dva v jednom    
Potkal jsem pejska Štěkouše,  

štěkal a štěkal jak de***. 

Říká se: ,,Pes, který štěká, nekouše!!“ 

Jenomže tenhle to nebyl. 

Ponaučení: Není vždy pravda, co se říká 

             Vojtěch Baňař, 6.B

 

 

 

 

 

 

Křeček 
Koupil jsem si křečka, 

je to malá bečka. 

Pořád chroupe chroupy chroupy, 

vypadá, že není hloupý. 

Na večeři dá si zrní, 

v pelíšku pak pěkně chrní. 

Celé odpoledne běhá, 

nikomu pokoje nedá. 

Chce být dobrý sportovec 

a to je hotová věc! 

             Zuzana Mihalcová, 6.A 

 



 

 

 

 

 

☻Poznej město 

Město 1. 
-Vyrábí se zde Mozartovy koule. 

- Nachází se zde památka Hofburg.  
- Žila zde Marie Terezie. 

- Město bylo centrem Habsburské monarchie.  
 

Město 2. 
- Město malířů, lagun, ostrovů a ostrůvků, gondol, masek a karnevalu. 

- Také se mu říká „město zamilovaných“. 

- Svou romantickou polohou a neopakovatelným šarmem láká statisíce turistů z celého světa.  

- Romantika spočívá i v západech slunce nad lagunou. 

 

KRASOHLED- zábava pro všechny 
 

Potřebujeme: průhledné kulaté víčko, papírovou ruličku, tři obdélníky zrcadlové fólie (95x35mm), špejli, 

barevné třpytky, lepidlo, samolepící tapetu (10x15cm), papírový kruh o poloměru 2 cm s dírkou jako 

kukátko a izolepu. 

Postup:  

1. Na víčko nalepíme třpytky. 

2. Tři obdélníky zrcadlové fólie slepíme izolepou do trojbokého hranolu (zrcadlem dovnitř). 

3. Tapetou polepíme ruličku a přilepíme k ní i špejli.  
4. Na druhou stranu od špejle přilepíme papírové kukátko. 

5. Zrcadlový hranol vsuneme do ruličky. 

6. Do ozdobeného víčka navrtáme doprostřed dírku a nasuneme na špejli. 

 

                                       HOTOVO - PŘEJEME KRÁSNÉ KOUKÁNÍ!                třída  4.A        
 

1.                   2.                    3.    

 

4.                    5.  6.  
 

 



☻Ze světa zvířat 
-Dokonce psi mají své otisky prstů – Jen jsou to otisky čenichu :) 

-Nejdelší žížala byla nalezena v Africe (rok 1937) - byla dlouhá 6,7m! 

-Nejdelší chlupy má pižmoň - na krku a zadku mohou chlupy dorůstat až 90cm ! 

   -Jazyk žirafy masajské je dlouhý přibližně půl metrů - je schopna si s ním i čistit oči. 

-Nejpomalejší živočich je lenochod tříprstý – pohybuje se přibližně 2m za min – neustále se cítí unavený 

  -Pavučina patří k nejodolnějším materiálům na světě - je pětkrát silnější než ocel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info jako bonus : Existuje experiment, kde pavoukům dali návykové látky. Cílem tohoto experimentu bylo 

zjistit, jaký vliv mají drogy na tvorbu pavučiny. 

 

        Obyčejná pavučina                        Pavučina tkaná pod vlivem                    Pavučina tkaná pod vlivem 

                                                                           mezkalinu                                                   LSD                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavučina tkaná pod vlivem      Pavučina tkaná pod vlivem          Pavučina tkaná pod vlivem         Pavučina  

           marihuany                                   kofeinu                                     benzedrinu                        pod vlivem                        

                                                                                                                                                      chloralhydrátu 

                                                                       

 

 

 

 

 

 



☻Když se krásní lidé sejdou aneb karikatury 
 

Soutěžte s námi! Poznejte známé osobnosti a své odpovědi odevzdávejte paní učitelkám Cojocarové nebo 

Repkové ! Vylosovaní výherci obdrží sladkou odměnu. 
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☻Významné osobnosti 
Albert  Einstein 
Když bylo Albertovi pět let, jeho otec mu ukázal 

kapesní kompas a Einstein poznal, že něco                       

v „prázdném“ prostoru musí působit na střelku. 

Později tuto zkušenost popsal jako jednu                         

z nejdůležitějších ve svém životě. 

Ačkoli pro zábavu stavěl fyzikální modely                       

a mechanická zařízení, byl považován za pomalého 

žáka, pravděpodobně kvůli dyslexii, ostýchavosti 

nebo velmi vzácné a neobvyklé struktuře svého 

mozku (což se ukázalo po jeho smrti). Einstein se 

začal učit matematiku, až když mu bylo asi dvanáct 

let! Traduje se pověst, že v matematice propadal, 

ale není to pravda. Příčinou je změna známkování, 

která způsobila v pozdějších letech zmatek.  

Einstein zemřel v Princetonu 18. dubna 1955. Jeho 

zajímavý mozek se zachoval v nádobě Dr. Thomase 

Stolze Harveye, patologa, který prováděl pitvu Einsteina. Harvey na něm neshledal nic nenormálního, ale 

další analýzy v roce 1999 odhalily, že jeho jedna část Einsteinovi chyběla a kvůli její kompenzaci byl 

Einsteinův temenní lalok o 15% větší než obyčejně bývá.Tato oblast mozku je zodpovědná za matematické 

myšlení, vizuálně prostorové vnímání a představy pohybu. 

 
Walt Disney 
Narodil se 5.prosince 1901. Jako kluk chodil do kina na  filmy. V mládí kreslil do novin a magazínů. 

Vytvořil postavičku jménem Mickey Mouse a inspiroval se přitom Charlie Chaplinem a taky svým 

domácím mazlíčkem  myškou. Místo Mickey Mouse chtěl prý ale původně vymyslet jinou  postavičku. 

Nakonec se však stal Mickey Mouse jeho oblíbenou postavičkou, kterou Walt Disney dokonce sám daboval. 

Z úst Mickey Mouse můžeme tedy slyšet hlas jeho autora. 

 

Během 1.světové války byl řidičem sanitky.Zemřel na rakovinu plic v kalifornském Burbanku. Dlouho se 

věřilo, že jeho tělo bylo zmraženo a vystaveno v Disneylandu, ale doopravdy bylo zpopelněno. 

 

Úspěchy: 

Jeho společnost ročně vydělá až 35 miliard dolarů. Má svojí vlastní hvězdu na Hollywoodském chodníku 

slávy. Dostal 26 Oskarů. 

         CHARLIE CHAPLIN                                                                                         MICKEY  MOUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              WALT DISNEY 

 



 

 

 

 

☻Poznej, o jakou knížku jde 

 
1. Knížka: 

Hlavní postavy:  Leontýna  

                            Felix 

                            Maxmilián Oberle 

                            Bernard Grešlík 

                            Adam Grešlík 

                            paní Pytlounová 

 

 

 

2. Knížka: 

Hlavní postavy: Karlík 

                           Willy Wonka 

                           August Gdoule 

                           Veruka Saltini 

                           Fialka Garderóbová 

                           Miki Telekuk  

                           Umpa-lumpové  

 

3. Knížka: 

Hlavní postavy: Anna 

                           Britta  

                           Olle 

                           Lisa  

                           Boose 

                           Lasse 

 

 

☻Anketa
 

 

1. Jakou knihu právě čteš ? 

2. Co tě na knize zaujalo ? 

 

Kateřina Ryšková 
1. Barbie 

2. Jak byla odvážná a jak se chtěla stát 

mušketýrem. 

 

Terezka Theimerová 
1. Víla Amálka 

2. To jaký měla Amálka krásný věnec a šaty. 

 

 

 

Matěj Opletal 

1. Velký frajer Neil 

2. Jak byl v posteli a jeho táta mu sebral deku.  

 

Ondra Baláš  
1. Pinocchio 

2. Jak ho řezbář vyrobil. 

 

Honza Zlámal 

1. Ošklivé káčátko 

2. Jak se vajíčko zatoulalo, nebo jak se narodil. 

 

 

                    

 

 

 

                                                                       
Dokážeš vidět trojrozměrně ? Pokud ne, 

pomůžeme ti. 

 

Postup: 

Nebudeš potřebovat 3D brýle, abys viděl 

skryté vzory  ve třech dimenzích. 

Podstatné je nedívat se na obrázek, ale 

za něj. Druhá možnost je dotknout se 

nosem obrázku a nezaostřovat zrak. 

Potom se pomalu vzdalujte, zaostřujte 

zrak a asi 20 cm od obrazovky uvidíte 

3D obraz – šálek se lžičkou                             

a podšálkem. 

 

V příštím čísle si můžete v 3D vidění 

zasoutěžit! 

http://www.postavy.cz/bernard-greslik/
http://www.postavy.cz/adam-greslik/
http://www.postavy.cz/pani-pytlounova/

