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Úvodem…. 

Konečně jsme se dočkali! Vláda paní Zimy  skončila  a nastalo toužebně  vyhlížené jaro. Před  námi 

je  několik dní velikonočního volna, které si  všichni báječně užijeme. Pomlázka, kraslice, koleda, 

polévání  vodou, beránek….známe to všichni. Zkrátka velikonoční zvyky. A tady bychom vám rádi 

trochu sáhli do svědomí. Co vlastně víte o Velikonocích? Jasně, spousta z vás odpoví: „To jsou přece 

svátky  jara.“ A máte pravdu. Možná ale stojí za to připomenout  si, proč slaví  Velikonoce křesťa-

né, a připomenout si také symboly, které k Velikonocím neodmyslitelně patří. 

Náboženství a symbol kříže 

Některé velikonoční tradice jsou spjaty s křesťanským náboženstvím. Důležitý je symbol křesťanského 

kříže. Kristus byl ukřižován na Velký pátek a obětoval se za duše věřících křesťanů. Velikonoční neděle je 

největším křesťanským svátkem, v tento den Kristus vstal z mrtvých a přinesl naději a příslib nového živo-

ta všem křesťanům. 

Pro ateisty jsou Velikonoce zejména svátkem spojeným s příchodem jara, znovuzrození a probuzení příro-

dy. 

Vajíčka 

 

Zdobení a barvení vajec je jedna z nejrozšířenějších velikonočních tradic. Vejce je symbolem jara, života, 

úrodnosti, plodnosti, vzkříšení a bezpečí. 

Barvy 

 

červená – barva krve, síla, oheň, láska, nový život 

zelená – síla přírody, jaro, mládí 

žlutá – symbolizuje slunce, světlo, obilí, med, bohatství a blahobyt 

Pletení pomlázky 

Pomlázka se plete na Bílou sobotu z čerstvého vrbového proutí. Čerstvé vrbové proutky mají za úkol 

omladit a zkrášlit ženy a dívky. Pomlázka se zdobí barevnými pentlemi. Na pondělí si chlapci připraví po-

mlázku a velikonoční říkanku a jdou koledovat. Za vymrskání, které má ženám přinést omlazení a krásu, 

dostanou barevné vejce. 

Velikonoční pokrmy 

- velikonoční beránek, mazance, jidáše, vajíčka 

Pohyblivé datum velikonoc 

Velikonoce se slaví v rozmezí od 22. března do 25. dubna, první neděli po prvním jarním úplňku. 

A vy si čekání na velikonoční svátky  zpříjemněte  čtením našeho časopisu  :) 

 

 



 

Co nás čeká... 

… na 1. stupni 

 

DUBEN 

Ekologie pro každý den  - besedy ve třídách  

Den otevřených dveří 

Zápis  do prvních tříd 

Den Země 

KVĚTEN 

Vycházka s myslivcem 

Den matek - pískové mandaly  - 1. ročník 

Den matek - besídky a projektové dny 

Návštěva  divadla: The Bear  Theatre - 4. a 5. 

ročník 

Školní výlety 

ČERVEN 

Školní exkurze a výlety 

Den dětí 

Školní  besídky některých tříd 

Odpoledne plné her  - akce po vyučování 

… na 2. stupni 

 

DUBEN 

4. 4.         Fyzikální  olympiáda, okresní kolo 

6. 4.         Den zdraví 

17. 4.       Renarkon - ZŽS, 6. ročník 

                Renarkon - Netolismus, 7. ročník 

19. 4.       Renarkon - PPP, 8. ročník 

                Renarkon -Sexualita, 9. ročník 

20. 4.       Den Země 

KVĚTEN 

24-27. 5.  Návštěva žáků a učitelů v Radeburgu 

31. 5.        Kino FnO, 6. - 7. ročník 

ČERVEN 

1. 6.          Kino FnO, 8. - 9. ročník 

28. 6.        Rozloučení žáků 9. ročníku - KC FnO 

29. 6.        Ukončení 2. pololetí, vysvědčení 



 

 
Soutěžili jsme... 

Zeměpisná olympiáda 

Kategorie  A - 6. ročník 

1. místo—Filip Šedý, 6. C 

2. místo  - Prokop Říha, 6. A 

3. místo -  Ester Smejová, 6. C 

Kategorie B  -7. ročník 

1. místo - Filip  Kobělka, 7. C 

2. místo - Martin Kocich, 7. B 

3. místo - Lea  Pustějovská, 7. C 

Kategorie C - 8. a 9. ročník 

1. místo  - Helena Horáčková, 8. B 

2. místo - Ondřej Keka, 8. C 

3. místo  - Natálie  Čupová, 8. C 

Olympiáda v českém jazyce 

Školní  kolo vyhrála Eliška  Vokalová z 9. B a postoupila do 

okresního  kola. V okresním kole zabodovala, skončila na 2. 

místě a postupuje do krajského  kola, které se bude  konat 5. 

dubna. Držíme palce! 

Recitační soutěž 1. stupně 

Kategorie 2. a 3. tříd 

1. místo  - Filip Výmola, 3. B, Klára Kodýtková, 2. A 

2. místo - Lukáš  Kobělka, 3. A, Patrik Mrkva, 2. B, Ondřej To-

malík,                    3.  B 

3. místo - Nela  Němcová, 2. A, Sára  Šmírová, 2. B 

Kategorie  4. a 5. tříd 

1. místo  - Jakub Tvarůžka, 4. C, Jana Dudková, 5. B 

2. místo - Vojtěch Poledník, 4. C 

3. místo - Veronika Paseková, 4. B, Jakub Křížek, 4. B, Lucie Bo-

žoňová, 5. A 

 

Recitační soutěž 2. stupně 

Kategorie 6. a 7. tříd 

1. místo  - Ondřej Závodný, 6. C 

2. místo - Gabriela  Blažková, 6. C 

3. místo  -  Magdaléna  Sýkorová, 6. D, Ester Smejová, 6. C 

Kategorie 8. a 9. tříd 

1. místo  -  Martina Palochová, 8. C 

2. místo - Martina Vypásková, 9. B 

3. místo - Kryštof  Novák, 8. D, Michal Raška, 9. C  

 

Obvodní  kolo recitační soutěže 

Ve 3. kategorii, tj žáci 6. a 7. třídy, 

se mezi třemi nejlepšími recitátory 

umístili Gabriela  Blažková z 6.  C a 

Ondřej Závodný z 6. C.  

Ve 4. kategorii, recitátoři z 8.  a 9. 

tříd, patří tři mezi nejlepší Martina 

Palochová z 8. C. Všichni postoupili 

do okresního kola. 

Okresní kolo soutěže v an-

glickém jazyce 

Kat. 6.-7. tříd - 3. místo 

Matyáš Maderský, 7. C 

Kat. 8.-9. tříd - 10. místo 

Alexander Antonio Pavel 



 

Pěvecká soutěž „Loutnička“ 

1. třídy 

1.místo 

Adam Vokál, 1. C, Eliška  Oborná, 1. C 

2. místo 

Apolena  Chvojková, 1. C, Kateřina Březinová, 

1.C, Ema Tomalíková, 1. C 

3. místo 

Jana Minarčíková, 1. A, Tereza Foldynová, 1. B, 

Tereza Krkošková, 1. A, Václav  Janák, Michal Pří-

vara 

 

2. - 3. třídy 

1. místo 

Markéta Vaculová, 3. B, Viktorie Vaňková, 2. A 

2. místo 

Klára Kodytková, 2. A, Jana Vrátilová, 3. A, Lukáš  

Kobělka, 3. A 

3. místo 

Zuzana Fabíková, 3. B, Barbora Gistingerová, 2. A, 

Bára  Tomášková, 2. A 

4. - 5. třídy 

1. místo 

Jakub Myslikovjan, 5. A, Jana Dudková, 5. B 

2. místo 

Petr Blahuta, 5. C, Barbora Ningerová, 5. C, Pavlína 

Brošová, 5. B 

3. místo 

Karel  Fuksa, 4. C, Kateřina  Kodytková4. C, Amálie  

Kudělková, 5. B 

 

 



 

 
Stolní tenis - republikové finále 

Ve dnech 4. - 5. 12. 2017 se zúčastnilo družstvo našich chlapců ze ZŠ T. G. Masaryka Frýdlant n. O. re-
publikového finále ve stolním tenisu. Družstvo soutěžilo ve složení: Adam Štalzer, Matěj Šigut a Petr Elt-
ner. 

Republikové finále se konalo ve sportovní hale v Holicích. Pořadatelem byla jmenována Střední škola 
automobilní Holice. Na zajištění akce se podílel Pardubický kraj spolu s KR a OR AŠSK Pardubice, měs-
to Holice. 

Na turnaji se sešlo nejlepších 14 družstev chlapců a 12 družstev dívek z celé republiky a výkony tomu 
odpovídaly. Naši chlapci se však tvrdé konkurence nezalekli a probojovali se první den turnaje ze základ-
ní skupiny mezi 8 nejlepších družstev. Boj o medaile jim bohužel překazilo družstvo z Bystřice pod Hos-
týnem. Druhý den byli chlapci odhodláni získat v bojích o 5. – 8. místo pro naši školu co nejlepší umístě-
ní. Po velmi dramatických soubojích se jim podařilo vybojovat krásné 5. místo mezi ZŠ a víceletými 
gymnázii z celé republiky. Paralelně probíhala ještě soutěž jednotlivců, ve které po těžkých bojích zvítězil 
náš žák Adam Štalzer. Stal se nejlepším stolním tenistou z celé ČR, během turnaje neprohrál ani jeden 
zápas. 

Chlapcům blahopřejeme ke skvělým výkonům a děkujeme za výbornou reprezentaci svého kraje a školy. 



 

 O pohár Čeladenské ovečky 

V minulých měsících se konala výtvarná soutěž O pohár Čeladenské ovečky, na které jsme samozřejmě 

nemohli chybět. Soutěžní téma znělo „Zvířata v Beskydech.“ Protože rádi kreslíme a malujeme, zaslali 

jsme opravdu mnoho krásných obrázků. A vyplatilo se!!!  Naše obrázky se porotě líbily, takže jsme získa-

li spoustu ocenění. V pátek 18. 1. se tedy jelo na Čeladnou na předání cen spojené s doprovodným progra-

mem.  

A kdo tedy patří mezi oceněné?  

1. kategorie - 2. místo: Markéta Kutty, 2. C  

3 .kategorie . 1. místo: Martina Rojková, 9. B, 3. místo: Vendula Kavková, 6. D, Kateř ina Děcká,  

9. C 

3. kategorie, 3D - 2. místo: Hana Opělová, 6. C, Nela Pěnkavová, 6. C, Lucie Horáková, 6.C, 3. mís-

to: Ester  Smejová, 6. C 

Zvláštní cena ředitelky školy: Eliška Vokalová, 9. B, Barbora Pechová, 7. B 



 

 
Schránka důvěry 

  

Trápí-li tě nějaký vážný nebo zdánlivě nedůležitý problém a nemáš odvahu nebo to nechceš  říct  někomu z 

očí do očí, můžeš  se se svým problémem obrátit prostřednictvím schránky  důvěry na členy poradenského 

týmu školy. Můžeš  popsat problém, o kterém se stydíš  nebo bojíš mluvit, případně nemáš  se na koho obrá-

tit. 

Do schránky  důvěry, která je  umístěna vedle dveří sborovny, můžeš vhodit i lístek se svými připomínkami, 

dotazy, pokud máte problém ve třídě, máš pocit, že je někomu ubližováno, nebo  máš  třeba nápad, který 

nevíš, jak realizovat. 

Schránka  důvěry je anonymní, pokud ale  chceš  řešit  situaci ve třídě, je dobré ji popsat konkrétně a po-

drobně. Pokud chceš  zůstat anonymní, napiš heslo, pod kterým čekáš  odpověď, a  přijď si pro odpověď  v 

obálce  s heslem ke schránce důvěry.  

Pamatuj, že jediný problém, který se nedá vyřešit, je ten, o kterém nikdo neví. 



 

M i r a i !!! 
Na koncert skupiny Mirai nelze zapomenout. Všichni jsme si ho skvěle užili a my z Tamtamu o to 

více, protože jsme měli tu čest osobně vyzpovídat frontmana kapely Miraie Navrátila. Chcete vě-

dět, co všechno nám prozradil? Pusťte se do čtení! 

Jak jste se seznámili? 

Já jsem hrál už od střední školy v různých kapelách, prošel jsem od punkrockových, punkových i meta-

lových kapel vším. Tohle jsou kluci, se kterými jsem hrával už dřív. Kapelu Mirai jsme založili se Šimo-

nem (Bílým), potřebovali jsme  basáka a věděli jsme, že Majkl je výborný basák. Takže jsme ho jednoho 

dne oslovili a už byl „kocour v troubě“ :)  A potom, když odcházel Kristián, který už neměl z rodinných 

důvodů tolik času jako dřív, tak jsme narazili na Tomíka, který je nejmladší z nás a je to náš šikulka. 

Proč se vaše kapela jmenuje Mirai? 

My jsme dlouho nemohli najít žádný český název, který by se nám líbil. Název Mirai byl nápad našeho 

bubeníka Šimona. Všechno ale nakonec rozhodla kartářka, kamarádka od našeho basáka, která řekla, že 
z tohoto názvu cítí pozitivní energii. 

Kolik máte let? 

Já mám 25, Majkl 32, Šimon 27 a Tomík jenom 19. 



 

Kde zkoušíte? 

To byste chtěli vědět, že? J Zkoušeli jsme v Novém Jičíně, ale protože nám zkušebnu vytopila povodeň, 

dokonce dvakrát, museli jsme se přemístit do Frýdku-Místku do průmyslových areálů u Slezanu. 

Kolik let už hrajete? 

Kapela Mirai existuje od léta 2014, takže hrajeme čtvrtý rok. 

Máte  nějaké  jiné povolání? 

Já jsem právník, pracuji jako advokátní koncipient. 

A budete toto povolání vykonávat dále? 

Uvidíme, jak se mi bude dařit v hudbě a podle  toho se potom nějak přizpůsobím. 

Čekali jste, že budete tak moc populární? 

Nevím :)  Doufali jsme, že se nám podaří prorazit. Myslím si, že to je  sen každé kapely, když začíná 

hrát. Jsme překvapeni, že to šlo poměrně rychle, během tří let jsme se  stali známými. Snad tento trend 

udržíme. 

Čeho byste chtěli dosáhnout? 

Chtěli bychom hrát spoustu let pro vyprodané kulturáky a jednou třeba i pro zaplněný stadion. 



 

Máte nápad na nějakou další písničku? 

V mobilu mám uložených dost nápadů. Zrealizovat z nich písničku a vše dotáhnout do finále je  někdy 

dost těžké. Takže budoucí písničky mám zatím asi dvě. 

Kdo z vás skládá text a kdo melodii? 

Z devadesáti procent  já. 

Odkud berete nápady  na písničky? 

Všechny nápady bereme  ze života kolem sebe. Vidíme, co  se kolem nás děje, co se nás týká. Láska, do-

spívání, třeba i ekologie. Není nic, co bychom brali z nějakého fiktivního světa. 

Máte trému, když vystupujete? 

Samozřejmě :) 

Navštěvoval jste hudební  školu? 

Na  „zušku“ jsem chodil do Frýdku-Místku. 

Jaký je váš  vzor? 

Poslouchám spoustu kapel, ať už je to Coldplay, The Chainsmokers, vyrůstal jsem na U2 a ikonách, jako 

je Green Days a dalších. To byly  moje hudební začátky. 

Jaké je to být slavným? 

Zatím strašně fajn, zatím nemám pocit, že by mě to obtěžovalo, užívám si to. 

A poznávají vás lidé? 

Dost :) A nejenom u nás na Moravě, ale už i v Praze. 

A poslední otázka – zpíváte si někdy své písničky? 

Někdy ano, ale spíš jen na koncertech a těch je letos 140. 

Moc  vám děkujeme za rozhovor, držíme vám palce  a určitě mluvíme za všechny, že jste úžasní. 



 



 



 

 
Lyžáček 2018 

Každým rokem jezdí žáci ze 7. ročníků na lyžařský kurz, aby se zdokonalili v lyžování a především, aby 

se lépe poznali. A konečně jsme se dočkali i našeho lyžáku! 

Ve dnech 26. 2. – 2. 3. vyrazilo 58 žáků a 7 instruktorů (učitelů) na Bílou, Do autobusu jsme naložili svá 

zavazadla, snowboardy a lyže a vyjeli do skvělého týdne plného zážitků! 

Ubytováni jsme byli v budově SOŠ blízko u sjezdovky. Zabydleli jsme se ve svých pokojích a šli na ná-

stup, kde jsme se dozvěděli, jak bude celý týden probíhat. Podle svých zkušeností jsme byli rozděleni do 

pěti skupin lyží a jedné skupiny snowboardistů. Potom jsme se připravili a šli lyžovat. Většina mohla 

rovnou na svah, ale někteří z nás se lyžovat museli teprve naučit. 

1. skupinu vedl p. uč. Kudělka, 2. skupinu zdokonaloval p. uč. Janiczak, 3. skupinu měl p. uč. Mareček, 

4. skupinu učil p. uč. Šigut, 5. skupina získávala první lyžařské zkušenosti od p. uč. Urbánkové a žáky 

na snowboardech měl na starosti p. uč. Eliáš.  

Ti, kteří stáli na lyžích poprvé, se učili na svahu, kterému se ani nedalo říkat svah. Byla to prakticky ro-

vinka. Teď je úsměvné, když si vzpomenu, jaký jsme měli s takovou rovinkou na začátku problém a o 

pády a kotrmelce nebyla nouze. Taky se kvůli naší skupině musel několikrát zastavit vlek… 

Druhý den už jsme byli připraveni jet na svah a podařilo se nám (většině z nás) vystoupit i z vleku. Sjez-

dovka nám poprvé dělala problémy, ale pak už jsme jeli skoro bez pádů. Myslím, že jsme lyžování 

zvládli skvěle a co se zábavy týče, tak o tu bylo také postaráno. Skoro každý večer jsme měli nějaký 

program a potom jsme se většinou navštěvovali na pokojích, hráli flašku, někteří jsme „zpívali“ a  zkrát-

ka si užívali každou chvilku. Každý den bylo taky bodování pokojů. Po něm jsme obvykle našli nálepku 

smutného smajlíka na svých dveřích, jakože nepořádek u nás nechybí.  

Co se týče jídla, většinou nám chutnalo. Nejlepší pro nás byly snídaně. Dost času jsme trávili nejen na 
pokojích a na svahu, ale taky dole na chodbě ubytovny na WiFi, jelikož jsme potřebovali sdělit světu, 
jak se máme, a taky si psát s kamarády… Na konci lyžáku nechyběla diskotéka, jako taková ma-

lá ,,rozlučka“. Myslím, že lyžák jsme si všichni moc užili a odvezli jsme si sebou plno krásných zážitků, 
plno krásných modřin a …. „umění“ lyžovat! Naše velké poděkování patří všem učitelům, kteří nám po-
máhali se zvedat ze země a vůbec, že to s námi přežili! Byl to pro nás nejlepší týden a chceme zpátky!!!  

M. Jurečková, 7. C 



 

Růžová hvězda 

Diamanty v meteoritu 

 
Rozhovor s p. asistentkou Táňou Ryšavou 

Táňo, tak jak se ti tady líbí? 

Líbí se mi tady moc :). Je zde velice příjemná atmosféra, mezi 

kolegy i mezi žáky. 

Ty jsi paní asistentka, v jaké třídě a u jakých žáků? 

Asistentkou jsem ve třídě 5. A u paní učitelky Ševčíkové. Na 

starosti mám dva žáčky, kterým se střídavě věnuji, a hezky se 

nám to daří skloubit. 

Jak se přihodilo, že ses stala asistentkou pedagoga? 

Studovala jsem v Brně český jazyk a dějepis pro 2. stupeň a 

v tomto oboru mám bakalářský titul. Učitelství mě vždy přita-

hovalo. Po mateřské dovolené jsem hledala práci na částečný 

úvazek a práce asistentky byla  proto dobrou variantou. 

Na částečný úvazek, to znamená na kratší dobu: Proč ne rovnou na  celý úvazek? 

Protože mám tři malé děti, hledala jsem práci, ve které mohu končit v jednu či ve dvě hodiny odpoledne. 

Chci se stihnout věnovat svým dětem. 

Máš 3 malé děti, chlapce nebo děvčata? 

Mám 3 kluky, Tobiáše (8), Teodora (5) a Jonatána (3 roky) Větší  část práce mě čeká tedy odpoledne. 

Táňo, já o tobě vím, že se  věnuješ ještě jedné profesi, že jsi dula. Mohla bys nám říct, co to zname-

ná? 

Dula je žena, která pečuje o ženy v těhotenství, při porodu a po porodu. Dula ženám pomáhá při porodu, 

opečovává je, masíruje je, informuje je o tom, co se děje. To vše tak, aby se ženy cítily příjemně a bez-

pečně. Se  ženami se scházím tedy již během těhotenství, potřebují-li poradit nebo si jen popovídat. 

Kolik žen už jsi provedla od těhotenství k porodu? 

Jedenáct. Jsem začínající dula, během rodičovské dovolené jsem navštěvovala kurz. Osvětu na toto téma 

bych ráda dělala i ve školách. 

O co se zajímáš  ve svém volném čase? 

Většinu volného času trávím s dětmi, žijeme na vesnici, takže jsme doma na zahradě. Navštěvujeme se 
vzájemně se sousedy a s kamarády. Rádi hrajeme deskové hry, také chodíme plavat. Ovšem když mám 
možnost být opravdu sama, ráda si zajdu s kamarádkami do města na dobrou kávu. 

Děkuji za odpovědi. 

                                                                                                                                                                     lš 



 

Hvězda Indie 

Surový safír 

 
Rytmix 



 

A. Kopecká, D. Nytrová, 6. A 



 

Hvězda Indie 

Surový safír 

KARNEVAL 



 

 
Znáte geocaching? 

Geocaching je venkovní hra, která spojuje turistiku s GPS technologií. Jde v podstatě o to, že si na inter-

netu vytvoříte účet, stáhnete si aplikaci do mobilu a hledáte „poklady“ v podobě ukrytých krabiček obsa-

hujících „logbook“ neboli sešitek na podpisy nálezců. Těmto krabičkám se říká „kešky“ a hráčům této hry 

se říká „kačeři“ podle anglického slova „cacher“. 

 Jakmile najdete nějakou kešku, zapíšete do logbooku svůj nick 

(jméno pod kterým vystupujete) a doma pak zalogujete svůj 

nález na internetu (přičemž do svého „logu“ pokud možno 

napíšete i něco pěkného o kešce a o tom, jak se vám ji podařilo 

najít). V kešce si můžete také vyměnit nějaké drobnosti. 

V České republice se velmi po- pulárními stala dřevěná koleč-

ka zvaná CWG (Czech Wood Geocoin). Na ně si necháte vy-

pálit svůj nick a nějaký obrázek. Pak se CWG vyměňují mezi 

kačery, a každý si tak tvoří svou sbírku. Jen pro zajímavost, ti nejlepší jich mají přes 20000! My jich má-

me ve sbírce „pouze“ něco přes tisíc… :) 

Kešky mohou být různých tvarů a velikostí. Ty nejmenší jsou 

velké asi jako váš nehet. Nao- pak do těch největších si mů-

žete i vlézt. To znamená, že keška nemusí vždy být špinavá 

plastová krabička pohozená v lese. Jsou lidé, kterým na 

jejich keškách opravdu záleží, takže je dělají co nejhezčí. Na-

příklad když popis keše pojed- nává o příbězích včelích med-

vídků, krabička má podobu krásného proutěného včelího 

hnízda na stromě. My konkrét- ně máme opravdu štěstí, proto-

že v našem regionu je spousta takovýchto tvůrců keší. Možná 

byste se divili, na kolika různých místech, kolem kterých třeba i denně chodíte, je ukrytá keška. 

A aby to celé nebyla nuda a kačeři to neměli příliš jednoduché, je odlov mnoha keší nějakým způsobem 

ztížený. Například tím, že jsou souřadnice keše ukryté v šifře, kterou je potřeba nejprve vyluštit. Nebo 

tím, že je krabička ukrytá na těžko dostupném místě – třeba vysoko na stromě, v kanále nebo pod vodou. 

O to větší radost pak kačer cítí, když takto náročnou kešku najde a odloví. 

Závěrem bych ale chtěl upozornit na jednu velmi důležitou věc.  Geocaching je sice hezká hra, ale je nut-

né opravdu projevit zájem a důkladně si prostudovat pravidla nebo si nechat poradit od někoho zkušené-

ho. Jinak hrozí, že se z kešky něco ztratí nebo že v nejhorším případě zanikne celá. Proto je zásadou číslo 

jedna lovit keše nenápadně a nemluvit o nich před lidmi, kteří se geocachingu nevěnují (kačeři takovým 

lidem přezdívají „mudlové“). Geocaching je hra otevřená všem, ale zkušení kačeři nového hráče přijmou 

mezi sebe až ve chvíli, kdy úspěšně odloví pár náročných keší, napíše několik hezkých logů nebo se zú-

častní kačerských setkání neboli „eventů“. Takže pokud se geocachingu nechcete věnovat naplno, raději 

si najděte jinou ušlechtilou zábavu. Přeji úspěšný lov! :) 

F. Kobělka, 7. C 

  



 

Hvězda Indie 

Surový safír 

 

Drahé kameny 

Kameny podle znamení - 2. část 

Beran – diamant dává beranovi – vyrovnaný život 

       rubín – potlačuje sebestřednost, dává sebevědomí a posi-

luje tvořivost. 

Býk – přináší trvalé štěstí, přináší mu opravdové přátelství a lás-

ku. 

           smaragd – duchovní růst 

Blíženci – citrín – sebeúctu, vnitřní a životní sílu. 

                  jantar– mírní nervozitu a strach a vyrovnává psychiku. 

Rak – perla – pocit bezpečí a klidu, spokojenou budoucnost a ro-

dinné štěstí. 

          smaragd-omlazuje, přivolává rakovi lásku a štěstí 

Lev – rubín-krotí jeho pýchu, podněcuje jeho štědrost 

          Diamant-dává mu vytrvalost, pomáhá mu uskutečnit jeho          nejhlubší přání  

Panna – safír – dává mu klid a harmonii, pocit bezpečí a jistot 

      jantar –lidskost a velkorysost, kreativitu 

Váhy – turmalín – dává mu pozitivní náladu a chuť do život, vy-

rovnanost 

  perla – posiluje přátelství, harmonii   

Štír – opál – omlazuje a posiluje krásu štíra 

          topaz – pozitivně ovlivňuje jeho vztahy 

Střelec – topaz – přináší mu lásku, zmírňuje strach a vztek 

    olivín – duchovní růst, sebedůvěra 

Kozoroh – granát – dává mu sílu, opravdovou lásku, solidaritu 

                  ametyst – optimismus, uklidnění 

Vodnář – akvamarín – harmonii a svobodu 

      granát – láska a úspěch 

Ryby – ametyst – sebedůvěra a uklidňující účinky 

 akvamarín – vyrovnanou mysl, přijímat lásku a pravdu                                         E. Pekárková, 5. A 



 

Zimní 

OLYMPIJSKÉ HRY 
Pchjongčchang 2018 

 

Tento rok se v Pchjongčchangu v Jižní Korei konaly Zimní olympijské 

hry. Naší letošní vlajkonoškou byla Eva 

Samková. Letos si domů Češi přivezli 7 medailí. 

Naše získané medaile: 

 Veronika Vítková: 3. místo Biatlon  

Michal Krčmář: 2. místo Biatlon 

Eva Samková: 3. místo Snowboard cross 

Martina Sáblíková: 2. místo Rychlobruslení 

Ester Ledecká: 1. místo Super g sjezd 

Ester Ledecká: 1. místo Snowboard cross 

Ester Ledecká 

                               Tento rok nám Ester vybojovala dvě  

                               zlaté medaile ve dvou odlišných disci- 

                               plínách. Nejprve ovládla obří slalom na 

                               lyžích a pak slalom na snowboardu.   

                                                        

                                                                           

                                                                                                                                D. Horák, 5. A 



 

Hvězda Indie 

 

Surový safír 

Autor: Sara Pennypackerová 

Ilustrátor: Jon Classen 

Překlad: Eva Kadlecová 

Stran: 290 

Kapitol: 34 

Hlavní postavy: Petr, Pax, Vola, Skrček a Liška V této knize jsou dva příběhy. 

Kniha začíná tím, že chlapec jménem Petr má lišáka. Petrův tatínek musí odvést Petra na vesnici k dědovi, 

aby se o něj  staral. Lišáka jménem Pax si nemohou nechat. Petrův tatínek se rozhodne, že ho vypustí do 

přírody. Petr to nechtěl dovolit, ale musel poslechnout otce. Lišáka zavezli daleko od domova, aby nenašel 

cestu zpět. Vypustili ho do lesa a rychle odjeli. Petrovi se u dědy začalo stýskat po Paxovi. Rozhodne se, 

že ho najde a přiveze si ho zpátky domů. Napsal dědovi dopis. Zabalil si věci do batohu a odešel. 

Mezitím Pax čeká na Petra, protože si myslí, že je to jenom 

hra. Hledá vodu a úkryt na noc. Poznává přírodu a Skrčka 

s Liškou. Ti mu dovolí, aby u nich přespal. Ale jenom jednu 

noc, protože smrdí lidmi. Petr  si při hledání Paxe zraní nohu. 

Petr uvidí stodolu. Rozhodne se, že si odpočine, protože bo-

lest nepřestává. Ráno ho najde majitelka stodoly paní jménem 

Vola. Přišla kvůli minovému poli o nohu. Vyslechla si Pe-

trův příběh a nabídla, že mu pomůže. Vyrobí mu berle, sád-

ru a nutí ho cvičit.  Dokud ne- nabere sílu, nemůže odejít. Dě-

dovi posílá dopisy každý tý- den, aby o něj neměl strach.  

Pax zažívá dobrodružství s liškami. Učí se lovit. Skrček 

se zraní. Společně s Liškou se o něj starají. 

Petr je dost silný, aby mohl odejít zase hledat Paxe. Odjíž-

dí autobusem. Vystupuje kou- sek od místa, kde Paxe zane-

chal. Přesto musí jít o berlích přes náročný terén. Cestou vo-

lá jméno lišáka. Petr dochází k vojenskému táboru, kde se 

nachází jeho otec. 

Pax šel za hlasem. Petr Paxe zahlédl. Šel za ním. Uviděl, že 

patří do jiné rodiny k Skrčkovi a Lišce. 

Řekl mu: „Kdyby ses chtěl někdy vrátit, nechám ti otevřené zápraží…“ 

 

G. Mertová, 5. A 

 
Pax, můj liščí přítel 



 

 I lidé, které neznáme,  

mohou být zajímaví 

V redakci jsme se rozhodli, že připravíme rozhovory s lidmi, které sice vy osobně neznáte, ale kteří 

jsou něčím zajímaví. Mají nevšední povolání, v životě něco dokázali nebo  třeba někoho zachránili. 

Dlouho jsme je hledat nemuseli. Vždyť v životě každého člověka jsou chvíle, které stojí za to přiblí-

žit ostatním. Posuďte, jak se nám rozhovory vydařily. 

Lenka Pekárková (věk 39 let, voják české 

armády) 

Proč jste se rozhodla pro toto povolání? 

Můj tatínek byl policista, byl vždy mým vzorem, a 

proto jsem se rozhodla jít v jeho šlépějích. A to byl 

důvod, proč jsem si vybrala obor blízký jeho oboru. 

Je hodně žen v armádě? 

Celkem ano, přibližně 13 %. 

Co jste se musela všechno naučit? 

Pochodovat, střílet, vystupovat, šplhat, plnit rozkazy, 

snášet nepohodlí atd. 

Ocitla jste se někdy v nebezpečí? 

Ano, při nácviku hodu ručních granátů.  

Jakou hodnost máte? 

Nadporučice. 

Kdybyste se měla znovu rozhodnout, vybrala byste si   

zase stejné povolání? 

Ano, práce je zajímavá a baví mně. Ale není to jed-

noduché. 

Doporučila by si toto povolání ostatním ženám? 

Ano, silným jedincům. Je to psychicky a fyzicky ná-

ročné povolání. 

Sloužila jsi někdy v zahraniční misi? 

Ano, 2x v Kosovu. 
Ptala se E. Pekárková, 5. A 
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Veterinářka MVDr. Šárka Keňová 

Kdy jste se narodila? 

22. 1. 1969 v Otrokovicích. 

Chtěla jste být veterinářkou od malička? 

Ne. Jako malá jsem chtěla být laborantkou. 

V kolika letech jste se tedy pro své povolání rozhodla? 

Bylo mi zhruba 17. Někdy ve 3. ročníku na střední škole. 

Kdy jste měla svého prvního mazlíčka? 

Když jsem byla malá, chovali jsme králíky pro kožešinu, ale to se nedá považovat za mazlíčka. Můj 

první mazlíček byl Ax. Pořídila jsem si ho na střední škole. 

Máte momentálně nějakého domácího mazlíčka? 

Ano, mám osmiletou fenu výmarského ohaře Rýzinku, kocoury Felixe a Freda a pořídili jsme si tři mor-

čata na chov. 

Chodí k vám do ordinace jen klasičtí domácí mazlíčci nebo i exotičtější zvířata? 

Asi nejneobvyklejší zvířata, která navštívila mou ordinaci, byla agama citronová a leguán. 

Jsou ve vaší ordinaci častěji psi nebo kočky? 

Častější jsou jednoznačně psi. Ti mě navštěvují zhruba v 60%, kočky tak ze 30% a zbytek jsou ostatní 

zvířata. 

Jaké jsou vaše koníčky? 

Kromě své práce se věnuji spolu s Rýzinkou myslivosti a ráda sportuji. 

Kdybyste si mohla vybrat, stala byste se znovu veterinářkou? 

Určitě ano. 

Ptala se Anna Kopecká, 6. A 



 

 Fotoromán 

Nová škola. Doufám, že 

si najdu nové kamarády 

Tak toto je nová žákyně, 

vítáme ji 

Ahoj :) 

Omg, kde si sehna-

la to oblečení? 
Hele, mně už se 

tak moc nelíbí. 

Vůbec není přátel-

ská, ani se neumí 

usmát, skoro jako 

EMO 

Pozor, kam šlapeš! Hahaha 
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Surový safír 

Proč mi to dělají, 

nic jsem jim neu-

dělala... 

Hahaha, koukni, jak je 

trapná. 

Musím to říct učitelce 
Třído, vysvětlete mi 

vaše chování!!! 

Tak co! 

Paní učitelko, já nemám ráda šika-

nu, chtěla jsem mezi ně jen zapad-

nout, ale tohle mě nenapadlo 

Zkuste si s ní promlu-

vit a omluvit se jí. 



 

No jasně, to určitě 

Ahoj Ahoj, omlou-

vám se, jsem 

tvá kamarád-

ka, ne jejich. 

Paní učitelka řekla, ať si s 

tebou promluvím a omlu-

vím se ti 

OK, proč ne. 
Koukni, jak se spolu baví, 

musíme jim to přetrhnout. 

Děti, dnes se budeme dívat na film. 

Ale holky se za trest dívat nebudou. My už budeme hodné... 

KONEC B. Březinová, 5. A 
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Spejblova křížovka: 

 
 
 

            
  

                  
  

                
  

               
  

                    
  

                     

                 
  

               

  

Hurvínkovy vtipy: 

Taťuldo, dnes jsem si koupil stírací los. Když vy-

hraji, koupím si tablet lenovo. A když nevyhraješ? 

Tak mi ho koupíš ty. 

Hurvínku, to od tebe nebylo hezké. Mánička upekla bábov-

ku a ty jí za to rozbiješ okno kamenem. To nebyl kámen, 

taťulínku, brání se Hurvínek, to byla ta bábovka. 



 

 
Při návštěvě zoo, volá ustrašený pan Spejbl na Hurvínka: „Okamžitě odejdi od toho 

lva!“ Hurvínek se diví: „A proč? Vždyť já mu nic neudělám.“ 

Mániččiny hádanky: 

Patří to tobě, ale tví přátelé to používají více než ty. Co je to? 

Neustále to mění tvar, ale přesto je to kulaté. Co je to? 

Najdeš v češtině slovo, ve kterém jsou za sebou samohlásky a, e, i, 

o, u, y právě v tomto pořadí a právě jednou? Slovo „mateřídoušky“ 

se nepočítá, protože se v něm vyskytuje „í“ místo „i“. 

(tvé jméno, měsíc, dvacetikoruny) 

Přesmyčky tety Kateřiny: 

Hledej zvířata: 

spe rečom rytg týlmo aausktir chakan 

(pes, morče, motýl, surikata, kachna) 

Z. Dudková, 6. B 


