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 1. ČÍSLO 

ŠKOLNÍ ROK 2013/14



 

Školský pohár Coca – Cola cup 
 

Turnaje se zúčastnily čtyři školy. Hrálo se systémem každý 

s každým na hřišti ve Zlatých Horách. Nejdříve jsme se utkali 

s Gymnáziem Jeseník, vyhráli jsme 5:0, potom jsme nastoupili  proti 

domácím Zlatým Horám. Výsledek byl opět 5:0.  

V posledním utkání, což bylo pro nás i pro Javorník finále, nám 

stačila remíza k postupu. Do vedení jsme se dostali po penaltě Kadlece 

a poločas byl 1:0. Ve druhém poločase na nás vlítli a radovali se 

z vyrovnání. V poslední minutě prošel míč z autového vhazování po 

minutí míče D. Šlampy až do malého vápna a hráč z Javorníku dal gól 

na 2:1, a tak jsme se museli spokojit s 2. místem.  

Zápasy:  

Žulová 5:0 Gymnázium Jeseník (2x Kadlec, Berky, Linhart, Nečesal) 

Žulová 5:0 Zlaté Hory (2x Kadlec, 2x Nečesal, Berky)  

Žulová 1:2 Javorník (Kadlec-penalta)  

Text: Jan Kadlec, Jaroslav Křivohlávek, 9. třída 

 

Fotbalový turnaj škol 
 

Turnaje se zúčastnilo devět škol z okresu Jeseník. Do skupiny 

jsme dostali Javorník, Vápennou a Gymnázium Jeseník. První utkání 

jsme odehráli proti gymnáziu. V jednoznačném zápase jsme slavili 

výhru 2:0. Ve druhém jsme remizovali 0:0 s Javorníkem. V posledním 

utkání skupiny jsme museli uhrát alespoň bod. To se nám podařilo a po 

výsledku 1:0 jsme postoupili do semifinále z druhého místa.  

V semifinále jsme narazili na Českou Ves, kterou jsme herně 

jasně přehrávali. Bohužel jsme doplatili na neproměněné šance. 

V penaltovém rozstřelu jsme mohli ukončit utkání a postoupit do finále, 



 

ale Leoš Hampl neproměnil penaltu, a tak jsme hráli pouze o 3. místo. 

Po těžkém boji došlo v utkání po remíze 2:2 k penaltovému rozstřelu. 

V tom jsme byli bohužel opět neúspěšní a obsadili jsme 4. místo. 

Výsledky: 

Žulová 2:0 gymnázium (Křivohlávek 2x ) 

Žulová 0:0 Javorník 

Žulová 1:0 Vápenná (Koláček) 

Žulová 0:0 Česká Ves 

Žulová 2:2 Nábřežní Jeseník (Berky, Koláček) 

 

 

Školu reprezentovali: Stavinoha, Nečesal, Kadlec, Šlampa, 

Hampl, Křivohlávek, Koláček, Berky, Račák, Juřík, Blažek. 

Text: Jan Kadlec 

Foto: Petr Vylíčil 
 



 

Přespolní běh 
 

Dne 2. 10. 2013 se konalo v Lipové-lázních okresní kolo 

přespolního běhu. Naši školu zde reprezentovalo 17 žáků. V kategorii 

žáků 4. a 5. tříd vybojoval Matyáš Latzel 1. místo.       

Rovněž další žáci dosáhli velmi pěkných umístění: Marie 

Macečková - 4. místo, Daniel Syrovátka - 5. místo, Tomáš Linhart - 5. 

místo, Kristián Barabáš -7. místo, Petra Latzelová - 10. místo. V každé 

kategorii startovalo přes třicet závodníků.    

 

Text a foto: Jan Daniel 

 

 



 

Jak jsme slavili halloween 
 

Je to svátek mrtvých, u nás se mu říká Dušičky. Lidé dávali do 
oken dýně a řepu, aby mrtví našli cestu domů. Tento svátek se nejvíc 
slaví v USA a ve Velké Británii. Děti se převlékají za duchy a strašidla. 
Děti chodí po domech a koledují o nějakou dobrotu. Když řeknou „Trick 
or Treat!“, tak koledníci musí udělat třeba hvězdu nebo stojku. 
Halloween začíná 31. října a 1. listopadu končí. Na tomto dnu se mi 
líbilo vše, hlavně hraní v tělocvičně. 

Karolína Polčáková, 5. třída 

 

 

Tento den byl dobrý, protože v českém jazyce jsme si vše 
procvičili a v matematice taky. Potom jsme si říkali vše o halloweenu! A 
ještě v českém jazyce jsme si dělali strašidla tak, že jsme si udělali 
dírku do kaštanu, do té dírky jsme zapíchli špejli, dali jsme na to tři 
kapesníky, svázali pod kaštanem nití a nakonec jsme mu černou fixou 
udělali obličej.  

Kristýna Albertová, 5. třída  



 

Křížovka 
 

1. Zvíře s ulitou  

2. Čím řadíme v autě?  

3. Co je okraj střechy?  

4. Část ruky  

5. Je to ledové a lížeme to.  

6. Koření do chleba  

7. Čím jezdíme? Má to čtyři kola.  

8. Kdo nám pije v noci krev?  

9. Na pohádky se díváme v … 

10. Co pijeme v zimě? K … 

11. Co pijí rodiče? Červené … 

12. Na čem jezdíme v létě? … 

13. V čem nosíme věci do školy?  

 Jirka Mžourek, Míša Matras, Kuba Ondráček, 6. třída 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

    

        

    

  

        

      

    

        

    

    

          

   

  

          

     

  

        

      

    

        

    

    

          

   

    

                

          

       

    

        

    

    

        

    

    

              

 



 

A je tady soutěž! – pro 5. a 6. třídu 
Odpovědi předejte svým vyučujícím českého jazyka do týdne ode dne, kdy Smajlík 

vyšel. Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci a ti obdrží drobnou cenu. 

Výsledky budou zveřejněny na nástěnce v „krčku“. 

 

Kvíz: 

 

1. Starodávný příběh, který líčí například vznik hradu, se nazývá: 

a) drama 
b) pověst 
c) fáma 

2. Co je to anekdota? 

a) jedovatý had 
b) hádka 
c) vtipná historka 

3. Kdo je ilustrátor? 

a) člověk, který maluje obrázky do knížek 
b) člověk, který vpouští lidi do kina 
c) člověk, který montuje lustry 

4. Co se dělá v nakladatelství? 

a) tisknou se peníze 
b) ve velkém se nakládají okurky 
c) připravují se knížky k vydání 

5. Která z následujících knížek je komiks? 

a) Rychlé šípy 
b) Brouk Pytlík 
c) Vinnetou 

6. Českým básníkem byl: 

a) Karel Hynek Mácha 
b) Bedřich Smetana 
c) Tomáš Garrigue Masaryk 

 
 
 
 



 

7. Martin studuje žurnalistiku. Jaké bude jeho povolání? 

a) módní návrhář 
b) novinář 
c) zemědělský inženýr 

8. Scénář je: 

a) psaná předloha pro divadelní hru nebo film 
b) pracovník v divadle, který zametá jeviště (scénu) 
c) kniha, která obsahuje výklady snů 

9. Vysoké zahraniční ocenění (Oscara) získal v roce 1997 český film: 

a) Pyšná princezna 
b) Kolja 
c) Báječná léta pod psa 

10. Co je to pantomima? 

a) němohra (hra, ve které se nemluví) 
b) strašidlo v pantoflích 
c) dlouhá, záhadná báseň 

11. Ve kterém typu divadelního představení se nezpívá? 

a) v baletu 
b) v muzikálu 
c) v operetě 

12. Hlavní druhy divadelních her jsou: 

a) jeviště a hlediště 
b) tragédie a komedie 
c) premiéra a repríza 

13. Dialog je: 

a) druh dietního nápoje 
b) rozhovor 
c) napínavý román 

14. Mezi české „pohádkáře“ nepatří: 

a) Karel May 
b) Karel Čapek 
c) Božena Němcová 



 

Zvířátka z boudiček 
 

Pipo to je drsňáček, 
Sunny zase miláček. 

Morli nosí pyžamo 
a Macky se dře 

nadarmo. 
 

Lilo je jak zebřička, 
oblíbená kočička. 

Spot je zase flekatý 
od hlavy až po paty. 

Roger, to je kapitán, 
pro všechny velký pán. 
Bessy, jeho holčička, 
ta je takhle maličká. 

 
 

Buster má každého rád, 
je Bullyho kamarád. 
Diego a Cindy taky, 

ukončili báseň praky. 
 

Míša Nevolová, 7. třída 
 

 

Sonet o škole – společná práce G. K. a R. P., 8. třída 
 

Chodili jsme do školy 
v jednom žulovském městě, 

škola to byla veliká 
a dětí tam bylo dvě stě. 

 
Cesta k ní byla dlouhá, 
jelikož stála na kopci. 

A když už dívky nemohly, 
pomohli jim tam chlapci. 

 
Když tam přijdem, tak jsme rádi, 
jelikož nás tam čekají kamarádi. 

Taky spousta zábavy, hraní a učení se do školy. 
 

Učení je snadné, 
ale trochu nudné. 

Někdy ho máme moc. 

 



 
 

Hádej kdo jsem?! 
(soutěž pro 7. - 9. třídu) 

1. Narodila jsem se 16. 11. 1900 v Olomouci. Byla jsem jednou 

z prvních žen, které u nás získaly řidičské oprávnění. Přestože jsem 
závodila jenom pět let, vyšvihla jsem se na evropskou špičku a zapsala 
se do povědomí lidí jako nejlepší automobilová závodnice všech dob.  
Závodila jsem na voze Bugatti.  

Největší úspěchy 
1926 - Závod do vrchu, Zbraslav-Jíloviště, 1. místo  
1926 - Závod do vrchu, Klaussenpass, 2. místo  
1927 - Velká cena Německa, Nürburgring (Německo), 1. místo  
1927 - Závod Coupé des Dames, 1. místo  
1927 - Velká dámská cena Montlhéry, 1. místo  
1928 - Závod Targa-Florio, 5. místo 

 
2. Narodil jsem se 20. 8. 1796 v Litoměřicích. Byl jsem vůdcem 

bandy loupežníků, se kterými jsem přepadával kupce, formany a 
bohaté usedlosti.  Ve vězení jsem se ale postupně napravil a nakonec 
se ze mě stal ctihodný a vážený občan. O mých činech kolovala řada 
legend. V roce 1839 ale spadla klec. Byl jsem zatčen a odsouzen na 
dvacet let. Trest jsem si odpykával v Brně na Špilberku. Po šestnácti 
letech trestu mi řádové sestry boromejky nabídly místo zahradníka 
v jejich klášteře v Řepích u Prahy.  
 
Možná ti napoví i písnička, která začíná slovy: „Na kopečku v Africe, 
stojí stará věznice…“  

 
                
  

Pokud znáš správné odpovědi, odevzdej je do týdne paní 
učitelce, která učí dějepis. Tři vylosovaní obdrží odměnu. 
 

  



 
 

Moje oblíbená hračka  
 

 Moje oblíbená hračka je plyšový medvídek. Dostala jsem ho 

před rokem k svátku. Nedala jsem mu jméno, říkám mu zkrátka Méďo. 

Je vysoký asi půl metru, jeho jemná plyšová srst v odstínech 

oranžovohnědozlaté je heboučká na dotyk. Má roztomilou kulatou 

hlavu, na které jsou dlouhé uši. Můj tatínek o nich říká, že jsou to 

plácačky na mouchy. Méďa se na mě dívá krásnýma skleněnýma 

očima. Čumáček má malý, hnědý a pod ním má velká usměvavá ústa. 

Na krku má uvázanou bílou šálu. Méďa má velké tlapky, které vypadají 

jako ruce, malé bříško a velké nohy. Mám Méďu moc ráda. 

Nikola Danilková, 7.třída 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


